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Alman • Leh gergınlıg! /nönü bu akşam 1 

'tehlikeli bir mahiyet aldı Amerika halkına 
hitab ediyor Alman - Leh hududu tahkim ediliyor, 

bir Fransız askeri heyeti Varşovada 
Ankara. 25 (Hususi) - Cürnhurrei.- 1 - hıgilizce anons 2 - Amerikan 

simiz tarafından Amerikaya yapılacak Marşı, 3 - İstiklAl marşı Cümuhrriya- ı 
hitabenin müfredat programı teabU seti filarmonik orkestrası tarafın.dan. 

edilmiştir. Programa tam 20,80 da bat- 4 - İngilizce hitabe, Cümhurrelsi 1s- : 

L 
• - h 1 • l d · lanacaktır. (Devamı 1l fnci sayfada) ~ 

eh hududunda 100 bin Nazi amele, mühendıs ve mute assıs arın nezareti a bn a \ : 
i~hkimluyap~orla~~~~zukeriheyeti~hududda~&~~yapa~k -~----_-_-_ ... _ .. _-_ ... _ ... _ ... _-_-_. ______________ .. r 

Leh talebeleri Alman 
sef arethanesini taşladılar 

ı-G--i~~~- Hariciye Vekili Atinada 
Avrupada buyuk bir tezahüratla karşılandı 
turneye çıkıyorlar 

Varşova zabıtası Kont Ciano ve refakatindeki zevabn Norveçten sonra Finlandi-
emniyetini temin için tedbirler aldı ya, Lehistan ve lngiltere 

Şükrü Saracoğlu ve maiyetindeki zevab almak 
üzere Pireye giden Savorana yabnda bulunan 

rical şerefine bir ziyafet verllecek 

Sem nman.mrcf4 Alman hudvdla nnd4 Mflı ecll1ft ~k4mlat'da. btri 
Loncira. 25 (Hususi) - Varıovadan dan~ bir :heyet. VU'fOftr• tel· 

cNiyuz Kroniltl:. eazeteslne bildirildilfne mlftir. 
göre. evvelki gün bet Fran.nz sübaJUl- ( °"'""' ı ı tnd ..,,,..) 

Suriye meselesi yeniden 
mühim bir mesele oldu 

ziyaret edilecek 

Federasyon reisinin beyanata 

Gü'J'ef Fede?myonu Reisi Vehbi Emre 

Ankara. 25 (Husual) Güret faaliyeti 
hıkkında Güreş Federuyonu Reisi Veh
bi Emre gazetemize fU izahatı vermiıtir: 

c- Blliyo!'Sunuz ki önü.müzd"?ki Nisan 

Hcıricl11e V ckilim!a Bia-rcıw meç h•l a.tkCT cıotdesme tetenıc 1CQYcır1ec" 
Atine. 25 (Hususi) - Akpm Sellnile fakatinde yarın (bug:in) Atmaya vıı.ra 

muvualat eden Türkiye Harlciye Vekill cak w tezahüratla karşılanacaktır. 
Şülail Saracoflu Batvektl Metabu ... (Devamı 11 inci sayfada) 

Belediye imar için 5 
milyon lira borç aldı 

ayı içinde bir Avrupı şampiyonası var· fstanbula a ca d 1 t b-t · d 1 k d dır. Evvelce iy! çalıştınlmadığ". mütalH• • yn •ev e U ÇeSJD en yapı aca yar ım 
(Devamı 11 inci sayfada) mesele~ı de tetkik olunuyor, imar pilanını Eaşvekilin 

nyasetindeki komisyon gözden geçirecek 
Cebelidüruz istiklilini ilan etmiş vaziyette, Lazkiyede Bütçenin Heyeti . mahalli hükfım t F r n l r ti ş d . . • Vali ve ~ledıye Rela L1ltfi Kırdar ıada Vilayet, Parti, Belediye erkanı l .. 

. .,. e .... a ~ız a~n e ıne geç .' am a ıse Vekllede muzakeresıne Anbradaki. ~i~lnı ~itirmif. dlln rafından ka!'şılanan Lutfı K1rd.ır d~n 
ıkıAık butun şıddetile devam edıyor sabah f8lu'.ımıı.e df')nmüttur. Haydarpa- (Devamı 11 inei sayfada) 

Şam, 22 (Hususi muhabırimiz yazı- yenisi kurulamadı. Sokaklarda nümayiJ
yor) - Üç gündenberi hükumet istifa !.er, muhtelif polfüh zümreleri araSlnda 
etmış bulunduğu halde henüz yerine b:r (Dılt>arıu 11 inC1 ıayfada) 

• 
lngilterenin en seri 

zırh~ısı: (Kral Corc V) 
lngilizler hayret içinde: Zırhlının evsafına aid malumat 
son derecede gizli tutu~duğu halde Almanların ( Harb 

Gemileri Muhtırası) nda tafsilatile neşredildi 

' ' { Krcıt Co'l'C V J zırh im L~mal emı<Wcten IOftTll bu ıek&i cııacat 

İngiltere krah yanınctt' kialiçe bulun- beşinci Corc) zırhlumın denize indiril· 
duğu halde lngilterenin ~"'en seri zırhlısl me meruimine rtyuet etmiftir. Zırhh 
olacalt .öylenen 35 bin tonluk (Kral (Dınlum 11 inci ..,.,...) 

başlandı 
Ankara. 25 (Hususi) - Heyeti Veklle 

öğleden evvel toplanmış. saat 13 e kadar 
toplantı devam etmiştir. Çarıamba gt.iııil 
yeni Meelise verilecek olan 939 biltçe' 
proje9 eaaslan etrafında görüfillecekttr. 

Veni edebi 
romanımız 

MUALLA 

Yarın neşre 
başhyoruz 1 

Dünganın en küçük 
kayakçısı Uludağda 

Yedi sene sonra dünya kayak şampiyonu olmak 
azmile yaz. kış orada kalıyor 

KiiçiLJc TcmınuA bop UMıc1cıad4ki KııJIClkevbı.in pencert.ri Jcadr.rdır 
[Yammı 7 ud sayfada bulacakunı&!} 

r. 
r. 

'• 

1 

o 



Z Sayfa 

ıs 

' Her gün l __ R_e_s_ım_ı_ı_M_akaJe ___ =_..:.... ____ = __ ~_e_n_dı_· _k_en_d_ı_·n_iz_in_t_e_ll_a_lı_o,:_l_m_a..::y~ın_ı_z_=_ 

Bütün şikayet 
Mevzularının sebebleri 
Devlette değil bizdedir 

\. Yazan: Mllhlttla Blq• 
ce! on zamanlarda okuyucularım
e;;;;JJ dan aldığım bir hayli mektubda 

bu memleketin ezelt derdlerinden biri 
bfr kere daha dik...lcatimi çekmiş oldu. Fa
zilet, temizlik ve vatanseverlik davası· 
nm birinci plAna alındığı bir devirde o
kuyucularım istiyoriar k~ Türkiy~::ıe de~
letin resmi veya yarı resmi bütün teşkı-
18.tı en temiz. en faZ11, en vatansever un
surlar elin.de bulunsun ve her şey o ka· 
dar mükemmel işle sın ki... - Biraz mü
balA.ğa ile söyliyelim • bu mükemmeli· 
yet cennette bUe bulunmasın! 

Dikkat ettim. okuyucularımın en çok 
btedik~ri ve benim de en çok yazmamı 
anu ettiklerl r-Y 'şudur: Kayırma ve ka
yırma usulO. kalbın. Her iş ehline ver!l
stn ve her If ehli tanfındar. en mükem
mel bir ~kilde idare edilsin! 

Bu memlektın devle~ makincsınin ıs
lahına aid fikirler arasında bu. ezeli bir 
davadır. Otuz hir s~ne evvel ben genç bir 
gazeteci iken de gazetele:- bu manada 
mektublar alırlsrdı, bugün de ben ayni 
manada mektublar alıyorum. Fakat. bu, 
bu kadar kı.sa bir zamanın davas1 da de
ğUdlr. Bütün Tanv.ma· devri bunu söyle
miş ve bunu yazmı~tır. Be1k: arada ha
fif bir üslôb farkı vardır; fakat, arzu. 
fi.kir, mantık. yüz sene icinde, hep ayni 
şaydtr. Demek oluyor ki bu ıdavayJ, bu 
memleketin halkı. benim tanıdı~ım otuz 
blr aene içinde mütemadıyen müdafaa et
mtş. fakat, kimse bır söz anlatamamış, 
bu i.!tikamette hicbir ilen hareketi kay
demeıniş. Şu halde, elan bu bahis ü7.e
rtnde acaba !'liçtn ısrar ediyoruz? Ma
demki lstemf'1z, yapamamışız, mademki 

hep .hrtiyoruz da bu neticeyi tahakkuk 
.ıttremtyoru.ı, "'- halde iki ihtimaMen 
b1I1 kar§t.!l:ndı 'bulunduğumun hükmet
mek !llll'Urldlr: Ya istedl~miz şey tahak
lruku m1lmkftn btr ı, de~·!. bir 1ıaya1, 
d'Drıyııda bulunmıyan bir idealdir: yahud 
da, biz Tilrlder. mnmkiln bir şeyi bil' 
tilrt.O başanp meydana getirıne kudret 
ve kabfltvetln.de bır millet değiliz' 

Ben Türltlertn bu kadar kabiliyetsiz 
fn!tftnlar otduğunn kani değilim. Bunun 
fçf'n me.!eleyt okuvuculanmfa birlikte, 
bir c:Te baŞ'ka taraftan mütalea etmeğe ta
raftanm. 

Cemıyet ~-) •tmda. ke.nrlil~rinden pek çok bahseden •· 
damlar vardır, muvaffak:iyetlerini anlatırlar. Yaptıkları 

iyilıkleri 1ıınlatırlar. Kendilerini yüksek ıösterdikçe gösterir
ler . Bu adamları d1nliyenlere dikkat ediniz· İçlerinde pek 

abdalları yoksa dudaltlarmda mutlak.ı müstehzi birer tııbt-s
sUm görürsünüz. 

cPaskah ın ebed1yetl! !ntikaı e\mlJ me§Jlur tanfyesini 
unutmayınız: 

- Hakkımzda iyi bir hüküm verilmesini mı ittiyorsu· 
nuz? Muhitinizde güzel bir intıba bırakmak arzusunda mı
sınız? O ha:de kendinizden mümkün olduğ'u kadar as bahse
dir..ız. Hele yaptığınız iyilikleri hiç ııöylemeyini.ı. kendi ken
dimze tellallık: etmeyiniz. 

Tek ag11kla ,--........................................... , Gözlerini 

Harikalar yaratan i HergUn bir flkra Satılığa 
Bir kayakçı p -. -- .. Çıkaran adam 

ehhvanla cuce 

Kanadalı Jean Ooaelin tek bacaklı ol
masına ratmen kayakla harikulade bir 
1Urette kaymakta, en ıüç virajları gayet 
kolaylık.la ve mtalıkla dönmekte; bir 
çok normal kayakcıla':'ı marifetlerine hay 
ran bırütı.lı gibl, onlan rahat rahat geç 
mektedir. 

Düny,,da herkes bir balık, 
bir de maymun beynin~ 

sahibmiş! 

Devrin meşhur pehlivanı ifo saT11y 
cücelerinden biri Arnavudköyünde 
Akıntıburnunda dola:nyorlardı. U· 
zaktan, on iki çi.µe b:r kayığın, ak~n· 
tıya karşı ~ala kifre~ geldiğini gör
düler. Cüce pehli.van:ı bakaralc güldü: 

- Durdur ~u kayığı da göreyim se- • 

ndn kuvvetli olduğımu! .. 
Pehlivan ka~larmı çattı: 
- Geveuiik etme cüce, denizdeki 

kayığı ben nasıl durdururum? .. 
- Öyle ise lıen d'!A.rdurup geri gön-

dereyim de seyret. 
Cüce kıyıya yaklaştı, ıeslendi· 
- Hey, kaç kiş1sinız? •. 

Hamlacılar gayreti gevşettiler, cü
cenin saraya mensub olduğu siyah 
redingotu, kırmızı fesinden belli idi. 
!çlerinden biri cevab verdi· 

- On iki kişiyiz . • 
Cüce hiç i!tifini bozmadan küfrü 

savurdu: 

Bu adam Am-arikalıdır. Kendbln.de 
kal'b hastablı vardı-:. Doktorlar ancak üç 
aylık ömrü kaldJ.lını ıöylemiılerdir. Ö -
lümünden sonra ka.rıın w çocu~u dün
yada yüZ:.istü bırakmamak için, il~ gö • 
zünü satılığa Ç'lkarIJl.lftır. 12 bin lira is -
temeldedir, ve sağlam bir göze ilıtiyacı 

olan bir hayır ıahibin;.n çıkıp da bu pa -
rayı vereceğine inanıİtaktadır. 

* İngilter@de, Northontda otur_an ve 
Tn.rk e!kAnnı. bütOn Tanzim:ıt tar;hin- müteaddid torunları olan bir Ingiliz 

de işgal etmiş olım bıı derd, benr~ Türk kadını dört aene, insan beyni hakkında. 
devlettnfn stateml içinde gaye~ tabi~ ve mütı:ılea ve tetkiklerde bulunduktan 
gay.t zarurl olarak yaşıvan bir derdden sonra «~ynin hik!yesh isimli bir ki · 
başka bir ~ deği1dir. Bu sistem değiş- tab yazmıştır. Bu kttalb yakınlarda İn· 
med11tçe bu derdin izalesine imk~n yok- gi1tere ve Amerikanın en büyük tabi • 
tm-. l"aht, t~n asıl hakik3tin: sö •}emek· 1-eri tarafından neçolunacaktır. 

, 
- On ikinizin de ağzına ..• 
Kayıkçılar kfı.rekleri bırakıp ayak

landılar: 

Hitler, her yıl 75 bin lngiliz 
lirası telif hakkı alıyor 

- Seni .•. 
Fakat akıntı krı,yıgı kapınca gerisin 

geriye sürüklendi. 

Alınan başv~kili Hltl.erin meşhur 

(Kavgam) 16imli ve s:lyaaf, içtim_a1 ülkü
lerini belirten ve Naziliğin mukaddes ki
tabı diye sayılan eserinin, ıimd1ye kadar 

\.--·····--·-·-------, l tamyıbir ingilizce tercümesi yapılamamı.ş-
• tı. apılan tercümeler unnımiyetle, kı-

K öpe k /eri kaçıran saıtıımış ve btrçok yerıen ~e çıkarılmıştı. lAmn gelirse, daha evvel. şunu bilme- · Bilgin kadın gazetecilere beyanatta 

ırdz 1Anmdır: ~ayırmak. kayrılmak usu- bulunarak: 
lt\ n bunlarla be .. nb0 •• iril; ufakh suilsti· «-Torun Rahibi oluncıya kadar pek 

Tavşan Son günlerde Londnnm meşhur tabile
rinden Haçimon Almanya.dan eseri ay
nen tercüme edebilmek imlni almıştır. mal veya ihmal kusurlan - bilmiyorum, !evdiğim mütalealarw:na bakam~ 

cennette nasıl olacak? - dünyanın her tun. Ond3.n 90nra fımat buldum. 
tarafında va~hr. Olsa ols..ı memleketler beyni Üzf'rinde incelemeler yaptım. Ne 
~a. rejimlere göre. do:r. farkı ol:ı- ticede dünyıtda herkesin bi::r balık ve • 
bfl1-r. Şu halde bizlm istivc>ccl!;miz sey bir de maymun beynine sahih olduğu.
de dor; ittbarlle bir salah temininden iba- nu keşfettim• demi.ftir. ---
ret kalır. Dünyanın en tuhaf 

F'akat, bu sallh1 temin de bizim ara-
mızda dünyanın en giiç i<:lerinden biri- istasyon şefi 
ıfir. Niçin? Çilnru bizde memleketin si
)'Mt hAkimf. yanı devletin sahibi bizzat 
memur zümresidir. Devlet tec;kilatımızın 
içinde memur, - esk' bir tabir :le «E'mir 
tulu• - olanık oturan bu vazife sahible
ri, mi111 hayatta ve slvac::'i bür.vemizin 
içinde «Amir• mevkiindcdirler. Nitekim, 
haTkla memurlar arasr:ıd<.ıkı anlaşmazlı

ğın başlıca SllT1 da buradadır. 

Bir gece 120 davetl\.sinı sabaha kadar 
eğlendirmek arzusile, istasyon b:nasmı 
kilidliyen ve bütün tehlike jşaret]erini 

çekerek trenleri durduran, bu suretle 
mutad seferleri ihJJJ. eden Baklt istasyo.. 
nu şefi İvan Kerimbeyof, beş sene hapse 
mahkı1m edUmi§tir. 

Balık sayımı 

Hltler bu eserile, YB.flyan muharrirle
rin içinde e.leri en çok satılan phsiyettir. 
Filvaki (Kavgam) ın almanca tabından 
5 milyon tane satıimıştır. Hitler, bu ese. 
rinden senede 75 bin İngiliz liraın telif 
hakkı alır, her ecnebi dile de tercümesi 
yapılan Kavgam, yalnız Rusya ve Lit
vanyada memnudur. 

Telef onun mucidi Graham 
Bell'in filmi çevrilecek 

Me.şhur fftm prodüktlSrlerinden Dorryl 
ı Zanuck telefo01 mucidı Graham Belli'n 

hayatına aid bir film ~virmeğe karar 
vermiştir. F'llmin çok zengin olmasına 
gayret edi1mektedir. 

İdare kadrosundaki memur, siyaset 
teşldlAtmda AmiT mevkiindc bulunduk
ça. onun kontrolü güçlrşlr. En yiik:;ck 
kontrol, her zaman ve her yer.ele oldıığu 
gibi, vicdandadır. Bunun haricind" hal
kın kontrolu kuvvetll bir müessir olabi
lirse de hal'kın hakikt kontrolunu, en ge-

~koçyada balık tanayinii ilerletmek 
için bir balık sayımı yapılacaktır. Bu i'e 
ayrılan bir gilnıda, b!ltün belediye me
murları, ~llerinde defterler balık mınta. 
kalarını dolaşarak, işlerine yanyan ma
lumatı toplıyacakla!'dır. 

Bu tavşan pek acar bir ıeydir. Kra. '
donda bir ingruz mey'hanec.ieinin ~.c>k 
sıavdi,ği bir hayvandır. Sahl.'bi gibi o da 
biraya bayılır ve sarlıot oluncaya kadar 

içer. En hOf taratı, köpeklerle bafdaşa

maması ve on.lan korkutup kaçırmasıdır. 
Re.simde de pdüğünib; gibi ayni dam 
altında yaşadıkları kljpele rahat vermez 
ve savallıyı uluta uluta iskemlelere tır. 

mandırır. 

ni§ U8Uller1e bizi!ll memleketimizde tat
bilt etmeğe imkAn bulunmadığım pekalA 
takdir etmemiz Hl:r.ımdır. Henü'l siyast 
bilgileri. sivas! şuuru tam inkisaf etme
miş bir kütle !çinde halk kontrolunu ge-
ni~ bir şekilde tatbike kalkmıs olsak va
racağımız netıcenın birbırimtze düşmek

ten b~ka bir şey olmıyacağını tecrube
lerle gördük. Şu h:ılde mümkün ile ikti
faya. mecburuz. 

'Devamı 10 uncu sayfada) 

1 STER 1 NAN, IS TER INANMAI 
Dün ıazc!elf'rde fÖyle bir haber çıktı: 
«-- Manisada dikilecek Atatürk heykeli için açılan mtısa

bakaya ~tirak edeıı mimarlarımızın hazırladıklar~ projeler 
Güzel San·atlu Akademisinde teşekkül eden jüri heyeti ta
ı afından kabul edtlme.miştir. 

H ~ykel için beynelmilel bir müsabili açılması düştınll-

iSTER 1 NAN, 

mektedir-> 
Bu .iıaberı okudulct.an eonra daha birkaç ıftn. evvel OOzd 

San'atların herhangi bir şubesinde Avrupayı muhtaç olm!\· 
dığırnızı, içlerinde Amerika da dahil olma.~ p.rti'n bfrçok 
devletlere üttiin bulunduğumuzu iddia etmlt olan mG&lck
taşımızın ;-yanılmamış olduğuna: 

iSTER INANMAI 

Şutiat 28 

---------------------------... ' ~ Sözün kısası 

Kalb geyen adam J E. Talu 
9P ahranda, Ali Asgar edmdaı 

U bir adamı asmışlar. Bu cana • 
var:ın suçu 28 tane çocuğu boğazlayıP. 
da kalblerini yemiş olmakmış .. 

Muhakeme esnasında söylediği söz .. 
lerden, AH Asgarm, batıl itikadlara i .. 
narur, cahil, belki de yan meczub bir 
herif olduğu anlaşılıyor. 

Filhakika, demiş ki: 

- Eskilerden dinledim: Kırk çoculj 
kalbi yiyıcn insan, istediği zaman göze 
görünm€'z olmak sırrına erermiş .. benı 
henüz bu rakama varmadan yakalan • 
dım! 

Bu ifade ve bu yekun müthişiiT. La
kin her gün, bir kalbi, yok yere kemi • 
ren, yiyen, parçalayan, öldüren ve 
sonra d::ı. hiç bir ceza görmeksizin, bir 
takbih sadası dahi işitmeden, cemiye-6 
arasında kollarını sallaya sallaya fe "' 
rihüfahur gezinebilen kimsele.re ne de
meli? Onlar, Ali Asgara nazaran daha: 
az mı suçlu? Daha az mı cezaya müs .. 
tahak? 

Atalarımız kalb kırmayı, ev yıkmatr. 
hanüman söndürmekle bir tutardı. Bu 
telakkinin doğru olup olmadığını kalH 
kıranlar değil, kalbi kırılanlar bilir. 

Dünyada, kalbden mukaddes ne va,,; 
dır? Temiz bir kalb, sahibi için en bU... 
yük bir ac;alet ve necabet ünvanıdırı. 
Gene kalb, vücudü beşerin içinde muw 
kaddes bir mabed gibidir. Büy.Ük duy
gular oradan fışkırır, c~ar.. büyült 
sözler ona hitab eder. Kalb, insani fa• 
ziletlerin klymetli mahfazasıdır. Dost
luk, vefa, rikkatt merhamet, illüvvü " 
cenah .. hep, hep orada bannır. 

Sevgi, iztıab, ve nihayet hayat ona, 
onun duymasına, çapmasına tAbi değil 
midi? 

O halde, böyle nim iIA'hi bir mahiy&o· 
ti haiz kalbe suikasd edenler insanlıM 
camiasmm . lanetine, nefretine layı}! 
değiller mi? 

Efsanelere inanıp dat Peygamber .. 
lerin sırrına ermek için kalb parçala • 
yan ve yiyen cahil adamın ne kabahat! 
var? Hiç değilse, şeni ihtirasına kur " 
ban ettiği kalblerle onun arasın<la ne 
bir rabıta, ne de hatta bir münasebet 
yokmuş. 

Asıl ölüme müstahak olanlar, ken 11 

dilerine inanmış, bağlanmış zava~ 

saf ve samimi kalbleri parçalayanlar, 
ölünceye kadar, kan içinde, yaralı vs 
zebun bırakanlardır! 

.............................................................. 
Bir gazete rr: Ovezzii bir karı koca 

tarafından yaralandı 

Ciba1ide Zeyrek caddesinde Hayri " 
nin evinde oturan gazete müvezz:lt 
Dursunu paçavracı İsmail ile kansı 
Zekiye, bıçak ve teneke ile muhteJJJ 
yerlerinden yaralamışlardır. 

Dursun hastaneye kaldınlmı.ş, suç • 
lu1ar aranmaktadırlar. 

iki motör birbirlerlle çarpıfb 

Galatada yolcu salonu önilnde b~ 
deniz kanısı olmuştur. Şile liınanınaı 
kayıdlı 24 tonluk Mehmed kaptanın 
idaresindeki Zorlu motörU ile İstanbul 
Akdeniz iskelesine kayıdlı Joze:f ka~ 
tanın idaresindeki Bebek motörü bir • 
birlerine çarpımşlardır. B€bek motörUı 
kıç omuzluğundan hasara uğraıruştıı\ .............................................................. 
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26' Şubat 
SON POST& 

'TELGRAF HABERLERi Hitlerin yeni 
bir nutku • Fransa lngiltere ve 

F ranko nezdine 
sefirlerini gönderiyorlar 
Az•na ispanya Cümhurreialiğlnden istifa 

ettiğini yarın ilan edec~k 

Dünya sulhü 
Ve Sovgetler 
Stalin sulhu korumak ifin 
Rusyamn da harbe h111r 
olduğunu bildirecekmiş 

Führer, bizi tehdidle 
yı~dıramıyacaklar, diy er 

• Silahlanma yarışı 
milletlerin ne/esini 
tüketiyor 

Münib, 25 (A.A.) - Hofbrau'da ı<Syle
clill nutukta cecnebi yaygaracılannın 
lt.arite ~eı1inden, bahseden Hitler. a 

Yazan: Sellin Rapp Emet 

bilhassa demiştir ki: o ngilh te.llhatı hakkında bundan btr 

Londra 25 (HUSUBt) _Gazeteler, İ8 cHiç tan~ olduğu halde birkaç kaç gün evvel Avam Kamarasında 
viçrede intişar eden cNasyonal Zay • arka~e bırlikte m11~eleye baılıya- münakaşalı bir müzakere yapıldı. Bir 
tung• gazetesinin verdiği bir ha9eri rak bir ımparatorluğu fetih ve hıanılmı· hayli hararetli cereyan eden bu muzakc-
nakletrnektedirler. yacak derecede çetm ~lr yolu kateden bir reyi Çemberlayn hükQmeti muvaffakl.. 

h
··k11. ...11 alt .. ü ve ~ ~m~i B h _ .. . . . . atlamm iktıdar mevklinde bulunduğu fU yetle hitama erdircii ve muhalifı olan 

Parls 25 (Hususi) - Burgos u u • qıan ın, gum f .... u. ah~ goı:e, ~omun.is:t partısı~ın sıraia ••alannm savurduğL' tehdidler- amele partisini maı.ıııb etmeye muvat-
•metinin •erek Londra gerek Patis ta· eşyanın iadesi meseleei. . onumüzdekı '8 ıncı senelık kon..,..,_ın· el k ka'-il Ao; 1 · 1 b"li , 15 

ı b ' ,., ... ,.,,...a lan Ispan • . .. . :". -~ en •r • ece6~nP. na.aı mıını a 1 r · fak oldu. Şu noktaya ehemmiyetle f ıuıret 
rafıntian hukukan tanınması meselesi 2 - Fransaya 81&" ..... ·""J 

0 
• de Stalin, Amerika Cümhurreısı Ruz· Mazi4e korkunun ne olduğunu bilml- ek llmnd ki dil 'k r-bl 

1 arbk bir emrivaki sayılabilir. yol mült....acilerinin memlelretlerl™! av- velt'in son beyanatına mümasil 'bir be- yordum. Onun ne olduğunu bilseydim, etm d ld ~ nlyimanınd nazı f ,~ 
ı det. 1 · tt b ı k · - ·· durum a o u6 unu tes e en ve aş ... 

İngiliz Başvekili Çemberlayn de, ı mese esı . yana a u unara , dünya sulhunu ko- kendimden utanır ve kendimi Alman mi1- kr lek 1 k 
Pazartesi ıünü Avam Kamarasında, 3 - F!1ln.sa ile İspanya arasında ~- rumak için Sovyet Rusyanın da harb Jetinin Führerli~ine llyık görmezdim devletlerin de~o hat memb. et ere dahar-

' 1 f posta ser tm - h v • • • • ıı husumetlennl ergün ır parça a 
Daıladye"nin dünkü beyanat'ma mü - mendifer, telefon, t~ gra ve e ege cızır oldugunu bıldırecektir. '8izi tehtlidle yıldıramıyacaklardır Fakat rt rdıkları idd' ed 1 ıı..1 . "de ihd meselesi · a ı nı ıa en ame e par ııu. 
masil bit" beyanatta bulunarak, İngiliz vislenntn yem n ası . zaia~ık- Maahaza Stalinin, böyle bir beya • b~ adamlar bir gft.n milletleri har~ sil- anlaşılmaz bir inad ile İngiliz hüküm .. 
hükumetinin Franko'yu hukukan ta • Leon Berar.d, anlaşmayı 1~. en n~: yap:madan evvel, Rusy~ya karşı ruklemei~ mu~affak olurlar~a, hız bo- tinin teslihat !çin istediği tahsısatı azalt-
lnıdığını ilfm edecektir. t.an sonra ParuJe hareket etmiştır. K • bu taaı:ruz ~kuun?a kendısine yar • :ru? .eğmiy:ce.ğız. 1918 senes: Alına?ya maya çalışm1' ve akla hayale gelmedik 

Ayni zamanda Hodgson, İngiltere- dlsi yann sabah Bone tarafından ka dım edılE>cegı~e d~ır d~okrat dev • tarı~mde hıçbır uman tekerrür etmıye- müşkülat çıkarmt1tır. Bundan fU anla. 
nin bu kararından Burgos'u haberdar bul edilecektir. , te • l~tlcrdcn temınat ısternesı muhtemel· cektır.• şılıyor ki İngiliz amele partisi ne yapb-

ederek bir İngiliz sefirinin tayini için Berar<fın, l"lıansan~ Bı.r.rW>S.& dır. Akden·ızde b·ır ht.ırb ğını bDmiyen bir teşekküldür. 
Franko'nun agremanı.ru istiyecektir. yin edece~ ilk eefir ohnası çok muh • Amerika Moskovaya yeni elçi 'l Çemberlayn hükfuneti ise Avam K .. 

J3u sefirin Lord London Derry olmaeı temeldir. . gönderiyor ·hı· ı· k • ·ıı marasında, kAfi kuvvette bir ekseriyete 
kuvvetle muhtemeldir. Fransız • İspanyol anlaşmasının mı· İ 1 ima 1'18 arşı ıngı ere ~hib bulunmakta devam ediyor. Maa-

<lt kıh (kneral Jordana key Moskova 25 (A.A.) - yi haber alan 1 fih b tah k 1 1 kla \.-
Fransız • İspanyol anlasması zasını m ea , membalardan öğrenildiğine göre, .Ame yenı· br·r kana aç~cak ma u sısatı o ay l istinAal .. 

· fiyeti telek>nla Ba1"9elonda bulunan C den İngı'lli baqvekili, gerek mevcud 1n-
p · 25 (H •) B t. .. am. Bor- rika Birl€'şik devletleri, yakında Mos· :ı ans ususı - u a,.... Franlro'va bildirmiştir. gillz kuvvetlerinin tesllhatına ve gerek 

.,,.,. ·~- p · h ket ....ı- · la 'C'-n · kovaya '.'C".Iİ bir büvük elçi tayin ede- Londra 25 CAA.l - i ... haber &lan mah-6'"'s L«n arı.ere are cwulŞ o n .r .ıa • t ,, ,. iaşesine l!zun gelen paralan bulmakta 
sız müm•ssili Leon Berard, sabah nas· Son vazıye cektir. Sanıldığına göre, 1938 Hazi • fener, İngiltere hOkümetı tarafından taltlb 

P ... ..;. ıs (Husus!) - Dün _nuxaya ranmmdanberi açık olan Moskova bü edilen Filistin siyasetinin İmparatorlutun devam etmenin bir giln gelip adete im-
ıuonaUst hariciye nazın General Jor • a.ı.- üd r uı• ... n-·J :..-. __ ,,. old kıı.-- bi h 1 ı b ı ,. · ., muvasalat eden cümhuri~i Ispan • yük e:ç:liğine, şimdiye kadar Penı'da m ıı. ansı m ıuı=.a. amw. mwıoı=IAI u- wı.ı;ız ·r a e ge e i ece6me ışaret et-
C.ana ile son bir görüşmede bulunmut ya h•rl-'-. na- "'-lva"lN'\, bugu"n İs. - b .... k l . b l St inhart gelecek tunu beyan etmektedirler. İngiltere, fllba- miştir ki, bu da, ıillhlanma yarışının ne 

d.. ı... ktedil 1 iJn. .. \,;1yoe- ....... ~ J~ uyu e çı u unan e klka Akdenl.zde- bl.r harb suhurıunda su-ven . _ . . 
ve un a~am a ,en an ~ayı panya se!aretha~inde ~mh~r.~·ısi tir. kanalının t .. hrtb edllme.st Teya abluka altı- derece külfetli olduğunu gosterır. Mıster 
ızalamı.1hr. Azana ile uzun müddet göruşmü.ştur. na alınmaS! ihtımalln~ derplf ederek bunun Çemberlaynin bu sözleri söylemekten 

İki memleket arasındaki siyasi ve Pazart~i günü, Franko hükUıneti • Bı·r Alman tayyaresi yerine iklnel blr kanal Tilcude getlrmelı: 1s - mabadı şudur ki bu yanş bu şekllle d .. 
diplomatik münasebat.ı.n teessüsüne nin Londra ve Paris tarafından buku· temektedlr. vam edecek olursa bütün dünyayı ictt-
müteallik maddelerden başka, anlaş • kan tanınmasını müteakıb, Azana de 10 k•IŞI• ·ııe b·ırlı.kle Bu tkl'lcl kanal Erden ovuı 'f'e Lut de - nabı gayri kabil bir iflasa sürültliyece»-

isti.f t nlzlnden geçe~t Kızıldenlzde ki.in Akabe.- . . . . 
ma başlıca şu üç noktadan ibarettir: İspanya Cümhurttisliğinden · a e • yı FlUstln sahiline bağla,...caktır. Akaba, tır. Maier Çemberlaynın kanaatıne g~ 

' - Fransız bankalarına yatırılmış tiğini bildirecektir. A~_ıdenı·zde kayboldu Maverayıerden'ı a1d ufak bir balıkçı Uma- re İngilizler. bir taarruz için delil. ica-
\ nıdır. ~ bınıda kendilerini müdafaa etmek için si-

Ha va taarruzlarına karşı 
korunma kanunu 

Işıkların söndürülmesi hakkındaki nizamnamenin 
mcr'iyete konması Heyeti Vekilcce kararlaştır ... ldı 

Falı:at bu limanda bir dem tısstı Ye blr Iahlanıyorlar. Demek tı taarruz mak
Londra. 25 - Dün akşam altı yolcu ve deniz tayya,.eleri üssü vücutte gettrmet ta - sadile silahlanan milletlerin maSt'afı da

dört mürettebatı ile Balear ad~lnrından blldlr. Röylcndlğine göre İnglltee, Musul - ha ezicidir. İngiliz imparatorlu~unun 
Ceneveye hareket etmiş olan hır Alman Medine demlryolunn umtmak ?e pıtrol boru b-t · · b t hd d b" af t u çesı, nıs e en ma u ır masr a a-
tayyaresinden hemiz haber alınamamış- lannm tahribi hallndr petrol lhUyaçlan - h ül d d":r. 1 . . h cD 

· nı temin etmeli: malr.ııadıle dofrudan dol- amm e eınezse, ıger erının ay 
tır. Tayyarenin Akdenızde parçalandığı ruya MRan Ue Alı:aba arumda bir demir - hay-dl edeme-z. Şu halde, ortada bir an-
anlaşılmıştır. yolu inşasını derpiş eylemektedir. laşamamızlık mevcuddur. Birçok fel&. 

Tayyarede bulunan yolcu ve mürı>tte- J'Ju projeler, t'lbperle.r t&ratmd1ln t•tldk ketlerin mevl\ıdü ise bu nevi anlaşama-
batın hüviyetile tayyarenin askeri olup edllmJştır. lıkl ld ,..,, · · b h 1 b maz ar o u5 u ıçın u a e ır çare &-

olmadığı gizli tutulmaktadır. F·ı· • k f k ramak ve behemehal bulmak llzımdır. 
ı ıstın on er ansı t t'l Bu maksadla bir beynemilel konferanı 

Ankara 2) (Hususi) - Hava taar -ı Niz.amname hOkümlerine göre haı.ar Türk - Alman b. fh . d. mı toplamak !Azımdır' İngiltere beyle 
ruzıanna karşı korunma kanununu. zamanında muayyen mıntakaıaro:a 1 • ır S&. aya gır 1 bir toplantı için fikir1er1n kan dereced'• 

, l2 nci madd~ine tevfikan genel kur- flklann söndüıillmesi ve karartılması 7"• f • 1 1 
1 kt B t lcare l I..oı1dı·a 25 (AA.) _ D•ı"ly Herald o gun aştığını görecek olsa, ilk adımı at-

may başkanlığınca hazırlanan ve De"'" tecrübeleri tertib o tmaca ır. u ec " k d 
M~;...r,,..f t · · d' 1 tlk uhab' . Pre ma ta tered ild etmıyecektir. Halbuld 

iet Şftrazından geçirilen hava taa~ rilbelerln yapı·lmasını Ha.va .Uf.AD 8. a Be"lin, 25 (A.A.) - cAnadolu aJ03rsı- gaze esınm ıp oma m ın ns ak t .!ho. "L b- l bi ,_ 
N 

• Fa l' ç ber!la , İbn.issu d' ame e U5 .. yaca~ ov e r topwntıyı 
Jarına karşı ışıklaruı söndürillrneai ve Genel :Komutanlığı emredeoektır. ı • run hususi muhabiri bildiriyor. Alman. ysa uı em yn e u ıun topl ~ k d h a - 'L. h ~ b. ktub tevdi et.t'ğin' anmaya ça5,rmama a a m reccıuı 
karartılması hakkındaki nizamname • zamnamede urnumt teıvint ve bina • yada Türk Ticattt Odasının bu yılkı ge- ~~~adıı: me unu 1 1 yaz sayıldığı içindir ki İngiliz başvekili ken-
nin roor'iyete konması Heyeti Vekil1ıce lann iç Ye dışında nakil vuıtalannda nel toplanbsı Türkive Cümhuriyeti Ber- Prens, ·müzakereler katı bir safha • dini tereddiidden kurtaramıyor. 
ikaraıila~ın:Jmıştır. Yarından itibaren alınması llmn gelm tedbirler hakkın· lin büyük elçisi Hama!! Arpa~n riyaseti 
tatbikınıı geçilecektir. da geniş hQkümler vardır. altında Türk ve Alman azalarının iştira. ya girdi~ takdirde mümi.Une verilmesi Maamafih İngı1terenin bütün emeli. 

kile bugün yapılmıştır. Odanın yıllık ra. için talimat almıştı. Muhteviyatı. tabi· şimdi muhtelif milletıerlıı askeri kuvvf't
porunda söylendi~i üzere, Türkiye • A1- alile mektnm tutulan bu rnektub, zan leri ar&!l.D.da bir nevi mnvazene hisıi ol. 
manya ticareti 1938 de 280 milyon mark nedildiğine gim!, İng!!.t.ere Kralı Ue duğu için, bu Y8.rlfl bir an evvel durdu~ 
gibi büyük bir yekiina varmıştır. Bun- Başv-ekffne sulh lehinde Şflhs! ~ doğ. maktır. Fakat bu konferanstan evvel a
dan 125 milyonu Almanyaya. 155 milyo- rudan do~ruya yapıltın bir daveti ihti· yast ve flkrl va.ztyetın Myle bir feragat 
nu da AJrnanyanın Türkiyeye ihracatını va etmektedir. Lçin daha evvel hazırlanması lAzırn geU
teşkil eylemektedir. BaŞV'"kil Prense babasım teşekkür yor. Büyük devletlerden bir kısmı ara

Misafir lngiliz Generali Muhafız 
Alayının tatbikatında bulundu 

--------
Peşte elçimiz Nrih Horty 
şerefine ziyaf .. t v~ rdi 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Macar Telgraf 

ajansı bioldiriyor: Türkıye orta elçisi B. 
Behiç Ergin bu ak~ Naib Prens Jiorty 
ile beyan Horty şereflerlne bır dine ver
~ir. Dinede niyabet hususi ka1em mü
dürü M. Un.ay ile haricıye nazırı Kont 
Csaky, eski ba~vekil Kont Betlen, Gene
ral Tanczeos, eski nazırlardan Conseille
no, meclis reisi Kont Szeşenyi, Belçika 
ve Yunanistan orı.tl elçileri ve diğet" şah
siyetler de hazır bulunmuştur. 

Siyasal Bilgiler Okulu 
ıngm. Generaıı A"kMa w uyonundıl Vtikbot eclıUrken talebsi Berlinde 

'.A'"lkara. 28 (A.A) - İngiliz istihbarat Hava Mnatepn. Genel Kurmay Hava Bedin, 25 (A.A.) - Profesör Selen ve 
~ resi m.il~ür muavini General F. Beau-- müpviri, Muhafız alayı ve merkez ko- Baltanın riyasetinde buraya gelmiş olan 
mc. ıt Nesbıtt bu sabah Muhafız alayının m.utanlan, İngiltz aefareti bava ve deniz Ankara Siyasal Bilgiler okulu talebesin

rtatbikatında hazır bulunduktan sonr3 sa- atqeleri ve mihmandar deniz binbaşısı den kırk talebe, sekiz gündenberi yaban-
nt 13,30 da Jandarma ve Polis Enstitftle- lard G 1 ö~ cı akademile o& memurlannın delaleti-

G 
Am hazır bulunmuş ır. enera s· 1 B ıın· _,_ __ . ktebl i . -rini ziyaret etmiştir. eneı Kurmay Is- e er m yu~-E me er nı ve mu-

tihbarat şubesi müdürü Albay Bahaettin leden sonra Orman Çiftliği ve barajı gez- zelerinl gezmektedir. Bugün, Alman Si-
Kuban tarafından misafir General şere- m!Jtir. Bu akpm Şehir lokantasında mi- yasaıl Bilgiler okulu muallim ve talebele· 
fine Anadolu klübilnde bir öğle ziyafeti safir general tarafından bir ko'ktey parti rin.ln huzurile umum! harb ölüleri abi
vertlmJs ve bu ziya!ette Milli Müdafaa tertib edilecekttr. desine giderek bir çelenk koymuşlardır. 

etm<'sini söylemi§ ve Kralın Filistin sında gt:zli olarak cereyan eden mQzake-
meselesinin halli için yaptığı teklifi relerin bir sebebi ve e!as mevzuu da bu
dikkatlc t~tkik edeceğini vAdetmiştir. dur. - Selim Rcıgı Ef'tıeç .............................................................................................................................. 

s.b itan ıabaha: 

Türk llıgati 
Genç Maarif Vekilimiz H11san Ali Tür.le Lftgatinin meydana çıkmuı fçhl 

hazırlıklara başLtmış~ır. Bu ıhtiyacı ·zamanında takdir edf'.n çalışkan maarlf
cimizin mühim ve mes'uliyetli bır ;şe giriştiğine filph• yoktur. Meydana çı .. 
k.acak Türk Uigatini'l bütün itinalara rağmen Türk dili iç'• ancak b!r cİlk 
lfıgal> olmaktan. ilen gidemiyeceği de muhakkaktır. Çünkü yeni Türk harf. 
lerinin bllnyesıne göre Türkçenin kadrosuna giren. 6z yerll ve tam ya • 
hancı bir çok kelımeleri §imdiden kendimize maletmek imkinı yoktur. Bay. 
bayan gibi şivemize ve yazımızın Ahengine bir türlü uınamıyan Türkçe ke
limelerle ayni kablliyetsizliğı gösteren mesel! general gibi ecnebi kelime • 
!erin Türkçe hamuru içinde zamanla kaynayacakları iddia edileme%. Na • 
sıl ki tayyare yerına aldığım12: uçak kelime.al, tam Türkçe ve daha az heceli 
olduğu halde tutunamadıysa böyle bir çırpıda lisana mal edilme![ istenen 
yabancı kelimeıer arasında dı §ivcmize kaynamayanlar pek çoktur. 

Halbuki meseli pilot gibi gardöfren gibi, silo gibi kelimeler halk dilınde 
yerleştiği gibi yeni yazı diline de ısınm~ır. Sayması ve münaka§as~ böyle 
bir yarım sOtun=- sığmayacak kadar geni§ olan bu kelimelerden hangılerinln 
!konuşma vı yazma fivemizin ahengine uyabileceklerini, hangilerinin derhal 
ıskartaya çıkarılacaklarını keıtirlp ata<:Jk heyet herhalde mea'ullyeth bir ip 
giriştiğini takdir eder. Hergün kafamızda ve kale.mi.mııde plşirmeğe çalış • 
tığımız bu dile temiz bir istikamet çizecek yegAnı hAklm unsur ı.amandır. 
Onun :i.çin yeni Türk Lugatinin zamanla ıslah edilecek bir eser olacağını taJı.. 
min edlyorum. Herhalde teşebbüs kıfmetlidir. Takdir vazifemiz. teukid de 
mahfuz hakkımızdır. Bürhan Cah'* 
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Dünkü aro toplantısında 1 

haysiyet divanı seçildi 
Belediye yakında 
otobüs imtiyazını 

kullanacak 
Belediye yakında otobüs işletme lınti

yazını kullanank şehirde otob:is işlet
meğe başlıyacağından halen eşhas elinde 
bulunan otobüs servislerine yeni araba 

Tütünlerimiz Amerikada 
büyük bir rağbet buluyor 
Amerikan tütün fabrikaları tütün harmanlarında kul· 
)andıkları Türktütünlerinin miktannı bir misli artırdılar Geçen toplantıda müsavi rey al'ln azaların 

gerine diln gl'niden tntihab yapıldı 

Baronun düd:ü toplantısından biT göril.nflf 

Barolar haysiyet divanı için geçen haf- dün saat 15 te Ağırceza salonunda yap1l
tak.i intihabda müsavi rey aldıklarından nuş ve baro azalannm büyük kuımı ba~r 
.eçilemiyen sıon altı azayı intihab etmek bulunmuŞl.ardır. Neticede, barolar bay
:lıçin. İstanbul baroou avukatları. dün de slyet divanına Hüseyin Sadettin, Yusuf 
toplall!lllilardır. Kemal, Tahir Taner, Sadi Rıza, Şü.k.Ufe 

Ziya, Münir Cağıl intlhab edilerek seçlm 
Seçimin devamı iç\n yapılan bu içtima sona ermiştir. 

Pollıte: Askerlik işleri: 

Dün bir mektebli çocuk 
kamyon altında ezildi 

Kamyonun arkosına takılan çocuk kafası parçalanmak 
suretile feci bir şekilde öldü 

H4duecUın. aonrc:ı facıa sahnen 

Dün ~ğleden sonra çocukların nakJl hal ölmiif ve bu vaziyeti gören diğer ço
"Yasıtalarına takılmayı ttiyad etmeleri yü. cuk ka~ır. ŞoflSr kazadan haberi ol
wnden feci bir kaza olmUf ve bfr mekteb matlığı için yoluna devam etmiş, bu sıra
talebesi ibaşı parçalanmak suretll• öl-
müştür. TOccar Vasile atd şoför Ali Rı- da a~dan gelen iki bisikletlı genç ka-

.d · d ki 3655 h ka zayı görerek kamyonun arkasından ko"'-
ıanın ı aresın e numara m- :ı 
yon, Belediye arkasındaki Fazlıp8§a cad- ~uşlar. ve birkaç yüz metre ileride şofö
desinden geçerken ik.I çocuk kamyonun ru hAdıseden haberdar etmişlerdir. Vak'a
yan tarafına asılmışlar, bunlardan birisi ya zabıta ve nöbetçi müddeiumumisi el 
mftvazcneslni kaybederek sllratle iler!i- koymu§tur. 
yen kamyonun arka tekerleği önttne düş- Ölen çocuk 44 ünctt ilk okul talebesfn-
miiftür. Çocuk kafatıw parçalanarak der- den 15 yaŞl.armda Rüattır. 

1 

ilave ettirilmemekte, kadro harici kalan
ların yerine yeni makineli otobüs sokul
mamaktadır. Mal sahiblerı, miadı dolmuş 

1 olan otobüslerinden istifade imkanlarını 
1 devam ettirmek için mütemadiyen tami· 

1 
rat yapmaktadırlar. Bu yüzden servis 
yapan otobüslerden bir çoğu kullanııa
mıyacak kadar çürükleşmiştir. Şehir dı-
şında işliyen otobüslerde:ı bir çoğu sefer 
esnasında sık sık arıza yapmakta, yolcu
lar müşkül mevkide kalmaktadır. Ayni 
zamanda artık istifade imkanları kalını
yan birçok otobüs sahibleri otobüslerini 
terketmiş bulunmaktadırlar. Belediye bu 
yüzden otobüs işletmesini bıran evvel 
eline almak için faaliyetim ziyadelcştir
miştir. 

Ecnebi otobüs firmalarile yapılan te
maslar ilerlemiştir. Yakında bu hususta 
kat'i karar verilecektir. 

Sigaralarıının kalites:inji yükseltmek 
için memleketimizden bu sene ~ faz· 
la miktarda tütün alan Amerika firma· 
lan, tütün harmanlarında kullandık • 
ları Türk tütününün miktarını bir mis· 
li artırmak kararını vermi§lerdir. 

Bu m::ıksadla Ege mıntakasından 15 
milyon kiloyu mütecaviz yüksek kali • 
tede tütün alan Amerikan firmaları, 
diğer tütün istihsal mıntakalanmız • 
dan da yüksek evsafı haiz tütün mu -
bayaasın&; devam etmektedirler. 

Türk tütünleri Amerikada beğenil • 
mekte ve son zamanlarda Amerikada 
piyasaya çıkarılan Simirna adlı siga • 
ralar b:i_vük bir rağbet görmektedir. 

Bu vaziyet karşısında Ziraat Veka -
leti tüt:.in müstahsillerimizin düşük ka 
liteli tütünden ziyade dış piyasalarda 
kolaylıkla müşteri bulan yüksek evsaf• 
ta tütün yetiştirilmesi için tedbirler al· 
maktadır. 

Dünyanın 8 harikası ı 
1 • Muır Ehramları, 2 • jfipiter Heykeli, 3 - Diyana mabedi, 
4 • Semiramia Bahçeleri, 5 • Rodos Heykeli, 6 • İskenderiye 

Feneri, 7 - Mausole Mezarı 

8 • KASIRGA 
Doktor İbrahim Zati Öget Sinema tekniğinin, insan zeka ve kabiliyetinin 

Günlük doktorluk notlarını neşretti • en muhteşem harı.kası ••• 
~z~~~~~~t~t~bç~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------~ günden'berl rahatsızdır. Bu sebeble oku- , 
yucularımızın aJAka ile takib ettikleri 
notları ne§red.ilememektedir. Kıymetli 

j arkadaşımız iade! Afiyet eder etmez ııh
ht vesayasını neşre devam edeceği tabii
dir. Kendisine Acil §İfa temenni ederiz. 
_. .............................................. ·-············ 
Cennet Köşkünde Cennet Balosu 

San'at mekteblcrlnden mezun olanla -
rın cemiyeti tarafından dört Mart Cu • 
nıartesi günü alqamı ıabaha kadar de -
vam etmek üzere Taksimde Cennet lr.öı
künde muhteşem bir balo verileceği ha
ber alınml§tır . .................................................... 

ŞEHiR TIYATRÖs.ü"""" 

Tepeb .. , Orana kı•mı 

GGadiiz hat ıs,so da 

Gece •aat 20.3() da 

ANNA KARENiN 
l.tildll caddui Komedi kı•mı 

Gündiiı: ... t 15,30 da rece ıaat 20.go da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

Senenin en muazzam ve en H RUS T ARIH iN iN 
Muhteşem Fransız Filmi il KAN L 1 ÇARI 

TAÇLI CANAVAR 
Ba, Rolde: HAR R Y ISA UR 

O• U D ~ K Sinemasında harikulade bir 
~ muvaffakiyet kazanmaktadır. 

BugDn aaat 11 ve 1 de Seanslarda TENZiLAT v•rdır. 

~.!.? k! -~ n~I~ anıla! ~ •. ~ M~c~a!;e~ k!!n~ 1 
Hayab ve maceraları 

AŞK ve MACERA 1 ..._ _______ , 
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CHalkevleri Bayramlar1::J 
lnebolu Halkevinde yıldönmü 

Mersinde portakal 
isiihsalô.tı arlıgor 

700 hektar araziyi kaplayan 315,000 portakal ağacından 
12 milyon nefis portakal istihsal ediliyor 

Mersın 

Mersin (Husust) - Mersin ve havali -

portakalı 

Mıntakamızda 2.180 hektar arazide na-
si, narenciye ağaç1::ı.rmm neşvüneması i - renciye mahsulü yetistirmck imkan da
çin her türlü iklim şartlar1m mükemme- hilindedir. Her sene 30-40 bin fidan di -
len haizdir. Son seneler<lc tabiatın bı.ıh - kilmekte olduğun~ nazaran 8-10 sene son 
şettıği bu mazhariyet tamamile takdir e-I ra yıllık istihsalatı ı 50 milyon adede ba
dilmiş bulunduğundan bundan azami is- liğ olacağı kuvvetl2 tahmin olunmakta -
tüadeye çalışılmakta, portakal bahçale - dır. 

ri süratle genişlemekte. istihsaliı.t da o Memleketimizi_n geniş bir kısmını teş
nisbette artmaktadır. kil eden mutedil iklimli cenub sahillerı • 

Geredede muallimsiz 
kalan bir köy 

Gerededen yazılıyor: Bolu 
!ayetinin Gerede kazasının Sa • 
lur köyü yüz elli eve :ve altı yüz 
nüfusa malik güzel bir köydür. 
Kövde bulunan 13 senelik 3 sı -
nıflı ilkmekteb bundan 5 ay ev -
vel muallimi alınarak her nasıl
sa kap:ınmıştı. Mekteb köyün or
tasında inşa edilmiş olup modern 
bir binaya maliktir. Bu mektebe 
civar bulunan Havullu köyünün 
çocukları da burada okumakta i
di. Havullu köyü 100 evli ve 500 
nüfuslu bir köydür. İki köyün 
tah~I çağında 200 çocuğu bu • 
lunmaktadır. Şimdi bu çocuklar 
ilk tahsilden kalmış bulunmak -
tadrrlar. Mektebe bir muallim 
gönderilmesi veyahud bir eğit -
men tayin olunması için Maarif 
Vekilimiz Hasan Ali Yücelin, Bo
lu Valisi Salirr Gündoğamn ve 
meclisi umum? azalannın ehem
miyetle nazarı dikkatini celbede-

İnebolu (Hususi) - H-alkevlerinin a - telıf kollan tarafından güzel §iirler, kon
çı1ışı yıldönümü ve İneb llu Halk.evinin ser ve temsil verıld•. 
6 cı yıldönümü münasebetile gündüz tö- Resim toplantıda bulunan halkı 
reninden başka gece de Halkevinin muh- gösteriyor. 

Tokat Halkevinde 
Tokat ( Husu • 

st ) - Halkevleri 
açılışının 7 inci yıl· 
dönümünü kutlula • 
mak üzıere toplanan 
halk istiklal marşı • 
nı ve Başvekil dok
tor Refik Saydamın 
nttkunuı dinlemiş. 
ev başkanının söy • 
!evinden sonra mil-
1~ şarkılar söylen -
mi..ş ve oyunlar oy -
nanmışhr. Gece E -
vin gösterit kolu ta. 
rafından bir piyes 
temsil~' on· 

Halkevleri bayramı 

Her sene 30-40 bin fidan ekilmektedir. mizde narenciye müstahsılleri olan !tal
Mersinde halen narenciye bahçeleri 700 Ya. İspanva ve Filistini de geride bırak

hektar arazi işgal etmekte olup bu saha- makta hiç bir engel taslvvur olunamaz. 
daki ağaç ve fidanla!'; 17!) bini yetişmiş Bilhassa portakallarımız:11 keyfiyet ba • 
ağaç ve 146 bini yeru fidan olmak üzere: kımından İtalya ve İspanyol portakalla -
315 bindir. rma olan faikiyeti bu rekabette bizim i-

dan sonra da milli kıyafetlerle orta o- leri çok muvaffak olmuşlar ve alkış -
kul tale-belerınden sekiz kız tarafından lammşlardır. 

Mersinde Yafa, yerli, Trablus. Şeker, çin çok mühiım bir avantaj teşkil e:ler. 

üç ayak revüsü oynanmıştır. Bu oyun Resim halkevi i1are beyetı fizasını Va
sürekli alkışlan1a tek.nır e~tirill.miştli.ı:ı. li Faiz Ergun'la bır arada göstermekte -
Kız talebeler ve gösterit kolu amatöl"" dir. 

Kan ve Dilimli olmak üznre altı cins por-
atkal vardır. Rayiha, renk, çekirdeksiz . lnebO!U facİaSt tazminat dava~U 
lik, mahsuldarlık ve nakliyatta mukave· 

llergamanın gi.;zel 
Bir nahiyesi: Kınık met gibi ezher cih~t hepsine faik otan 

Yafa cinsidir. 
Son zamanla!'a k~dar daha ziyade tec

rübe mahiyetinde yetıştiriler! bu cins 
portakal ağaçlarının süratk teld.mül ve 
tekessür edcceğinde:n hiç ş:.iphe edilme -
mektedir. 

1936 da 6.600.000 portakal istihsal edil
nı:işken bu miktar geçen yıl 12 milyona 

İzmir 23 (Hususi) - İzmir körfezi· 
ağzında batan İnebolu vapurunda bo - Bergama (Hususi> - Bergamaya 18 
ğulan yolculardan Alinin veresesi olan· Kastamonu (Hususi) - Burada ya- kilometre mesafade bulu!lan Kınık nahf-
İstanbul polis memurlarından Necmed pılacak adliye sarayının arsasının is - yesi Egenin nümune olabilecek kadar şl 
dinin açtığı ~ahsi tazminat davasında timlakinc başlanmıştır. Binanın inşası dn bir nahiyesidir. Yeni yapılan parti 
Denizban!ı:: 1000 lirs tamıinat ödeme - yakınlaşmıştır. Hesim istimlak edilen binasının ()nünde muaz?am ve çok şirin 
ğe m.ahkfım edilmişti. Nakzan İzmir a- evlerden birinin yıkı~asmı göster - bir park vücude getirilmiştir. Bu hafta 
ğırcezasında devam eden davada polis mekte~ir. açılma töreni yapılacak olan elektrik ma-
memuru Necmeddinin tazminat tale - kinesi civar nahiyeıerde değil, yakın ka-
binin reddine karar verilmiştir. Edirne belediyesi 200 bin zalarda bile m~vcud değHdı:. Bu, mo • 

( 
---------- liralık istikraz yapıyor dern tesisatı havi bulunan elektrikle Kı-

___ ____ B_a_f_r_a __ K_ü_._f_t_ü_. _r_F_a_a_l_i~y_e_t_I _____ ) Edirne (Hm~)-~~fy~i~n~~~~~lnP~miş o~~~-

b&.liğ oLmu§tur. 

Batra (Hususi) - Samsun Vilayeti
nin her t:irafmda olduğu gibi Bafra ka
zasında her yıl y€ni ve güz.el kültür mü 
essesel-eri yükselmektedir. Okuma he -

- Hasan Bey bu yeni modalann ke
pazeliğine ne dersin? .•. 

Belediyeler Bankasından akdini karar- Burada gençlik teşkilatına da ehemmi -
laştırdığı 200 bin liralık istikraz işini yet verilmektedir. 
halletmek için Belediye Reisi Şerif Bil İdare meclisinin kararile peştimal ve 
gen salahiyet mazbatası ile Ankaraya kıvrak denilen nikab kaldırılmıştır. Bü
gitti. Evvelce bildirdiğim veçhile Şe • tün kadınlar medeni blr kisve olan man
rifin Ankarada yaptığı temaslar müsbet to ve tayyör giymektedirle-:-
netice vermiştir. 

Alına<'ak paranın mühim bir kısmı 
ile belediye borçlan ödenecek, bir 
kısmı d~ soğuk hava deposuna, mezba· 
hasına s-:ı rfolunacaktır. ------

Kınıkta pamuk, tütün, buğday ve pa
lamut yetiştirilmektedır. Çok nefis üzüm 
leri de vardır. 

lzmir kız enstitüsüne 175 bin 
lzmirde bir ticaret klUbü lira sarfedilecek 

binaSI yapıhyor İzmir 25 (Hususi) - Kültürpark cad-
İzmir (Hususi) - Kordonda modern desinde inşa edilecek kıl enstitüsünün 

bir ticarf't klübü in:;asına teşebbüs e - planları Güzel San'atlar Akademisi ta -
dilmıstir. Ticaret Odasının ayırdığı tah rafından hazırlanmış ve Nafıa Vckale -
sisatl~ in<'a edi1ecek olan Ticaret klü - tince tasdik cdilmistir. Enstitü binası 
bil, bilumum tüccarların ayni çatı al - 103 bin liraya in?a edilecek, teknik ders 

vesi Cüm.huriyet gençliğine yakışır bir tında bir topluluk hayatı yaşamaları - aletleri vesaire :ıe b•rlıkte 17:1 bin liraya 
hararettr-dir. Resim Bafranın güz.el na imkan verecektir. Binanın inşa edi- mal olacaktır. 
kültür yuvalarından olan İsmet İnönü leceği arsanın istimlak muamelesi ta - Binanın temel kısmı 33 bin liraya ek _ 
okulunu göstermektediT. mamlan.mıştır. siltrneye çıkarılmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Kadınlar, şimdi a.e başlarına kuı 
kondurdular •• 

••• Eskiden 011 maskaralıklar yoktu. Hasan Bey - Onun ehemmiyeti yok. 
Bu gi~le aile bütçeleri kuşa benzi
yecek, ondan korkarım. 

Diyarbakırda 
1·ar ihi esP-r ler 

Ulucamiin önun.:teı~ı eski mearese 
sütunları 

Diyarbakır (Hususi) -- Şehırde m(' v
cud bütün minareler t<l şerefelerine ka· 
dar sabun kalı!:n gib! dört köş? olarak y ,. 
pılmış ve şcrefeden yukarı kısım:· 
mahruti bir külahla örtülmüş•:ir. A« 
atika sırasına geçm:ş ohm (Ulucami) n '1 

hususiyeti. içinde dört mezhebe aid mıh 
rab bulunmasındadır. Oldukça büyük h r 
avlusu ve avlunun orl:ısında da büyük h r 
şadırvanı bulunan hu mabedin ccphı , 
sinde müteaddid medrr·se odaları vaıriıı·. 
Bu odaların kubb 0 :.'!ri çok san'atkaran" 
bir şekilde oyularak, ince rnenevişlc>r'e 
işlenmiş birçok zar f krem mermer sü 
tunlarla tultunılmu~tur Bu süslü sütun
lar mabedin yan ve ön taraflarına çok 
h€ybetli bir manzar.:ı. \'ermektedir. 

Ulucami dört mihrabiı olması dolav• . 
sile eni d'ar ve boyu çok uzundur. Diyar
bakırda buna benzer dahc;. birçok tarıhi 

ve tetkike değer eserler bulunmaktadır. 
Doğu illerinin baıışehri olmağa namzf'd 
bulunan Diyar bakırın muazıa:r. bu re _ 
lannı da herkes büyü~ bn hayranlık"., 
seyretmektedir. 
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FOS 
Böyle konuşanlar vardır: ı 
- Hele ben bir ağzımı aç.ayını ... 
Derler, herkes şaşınr; meraklananlar 

- Acaba nelerlırl billyol\ 
... Kimbilir, onlann gitli nelen yar.. 

dır? 

a1ur: . 
- Acaba ağtıııı açıp da ne diyecek. 
••• Kimbilir, neler söyliyecek neler. 

· -· Herhalde dilinin altında birşey 
var, vaktini bekliyor .. 

Tekrarlar: 
- Hele ben bir ağzımı açayıroJ 
Nilıayet sabredemiyen olur: 
- Aç bakalım ne olacak? 
- Neler olacak neler ... 
- Ne olacak görelim? 
Artık daha fazla ısrar edemtyeceği· 

ııi anladığı .için açar. Öyle şeyler söy· 
ier ki kıymetçe şundan aşağı değildir! 

- İşte ağzımı açtun, nefes aldım. 
Biraz daha açtım; esnedim. 

* Böyle konuşroılar vardır: 
- Ben onların nelerini nelennı bili· 

yorum. 
Derler. Herkes şaşınr. Meraklanan-

iar olur. 

.. . Herhalde bildiği epey mühim bir 

feY· 
. .. BeID zaten, ben de tahmin eder • 

dim. 
... Tewkkeli, .çok haeılann çıktı 

haçı ziri begalde• dememişler. 
Sıkıştınrlar: 
- Nelerini biliyomın söylesene.. 
- Söyllyeceğiın! 

- Hele söyle sayl~ .. 
Nihayet söyler, fakat söyledikleri a· 

şnğı yukan şunlardır: 
- Biliyorum ya, erkeğin siyah bir 

paltosu var. Kadınm saçlan san, o • 
turduklan ev altı odalı. Ba'hçe üzerin: 
deki oda misafir odnsı 

* Şunu da ilft.ve edeyim: 
Böyle kon~anlar olduğu gibi, bl5y· 

le yazanlar da vardır. - t 
İSMET HULUS 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? 1 
Köpek bahgmdan neler yapılır? 

Avustralya.da bir müessese köpek balı
pdan birçok ıeyler imal etmektedir: 
Meşin, zamk. debağlıkta kullanılan bir 
cins toz, yağ. ve sun'i kiremid ılô.h ... 

lf 

Hazineler dolu bir vapur 
yüzdürülecek 

Af:rlkanın cenubunda Cap mıntakasın· 
da 1782 senesinde batmış olan Grosvenor 
adindırki gemlnin yüzdürülmesıne 1ngi. 
lizlerce başlanacaktır. Bu gemi o sene 
Cap mıntakaıında Pondo Land sahilinde 
batmıştı. İçindeki hazinenin miktarı şu
dur: 

720aded ahın külçesi. Buna 500.000 İn
giliz liram kıymet biçilmiştir. 

1450 aded gümü~ külçesı. 
Müoevherat, pırlantalar. Bunlara da 

~00.000 İngiliz llrası kıymet biçilm•ş~ir. 

Bir mamutun amudu fıkarisi 
Meksikada bl!

lunmuş, bir Ma
mut iskeletinin a-

Avustralyada Bali yerlileri ölülerini 
yakarlar. Ölü yakmaya mahsus fınnlan, 
koyunu andıran bir hayvan §eklınde ya. 
pılmıştır. 

• 
Yağmurlu hava'arda öten 

kanarya 
İngiliz kadınlarından birinin kanar • 

yası güneşli havalarda gagasını kıpırdat

mamakta, §akır şakır yağmur yağdığı za. 
man ise neş'ell ne~eli ~tmektedir. 

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

L SLE 
Bir hadın 
ŞikAgett daha •• 
.Kocuından '1kltyetçi olan bir ka

dın daha.. İsminin ilk harfleri cB. 
Ş. z., ... 

Bana yolladığı mektubunda şika • 
yetlerlnin bir listesini yapmış.. Bi
rer birer okuyorum, hepsinde de 
ha.km!dır .. Arasını bir temizlik me
sele.!lnde hb.:met~1n dlikkat gözü. 
nü çeken er.kek, kansının giyinme 
ıtklinde tıkrini söyliyen erkek, ak· 
şanı geldiği zaman güler yüzle kar
şılanmasını istiyen erkek, şu veya 
bu noktada belki biraz titiz sayıla· 
bilir, f.akat nihayet kendi rolünde • 
dir. 

Hele.. Annesile birlikte oturmak 
istemesi bahsinde kadının hiç söz 
!Öylememesi lAzım .. 

G€çenlerde bir vatandaşımızla ev
lenrnl~, H yıl mes'ud bir hayat ya .. 
şamı.ş, nihayet oğlu ile yalnız kal -
mış bi.. İngiliz kadınının hikayesini 
~itmiştim.. Kadın memJeketimizi 
benimsemiştir, kocasını kaybettiği i· 
çin buradan İ)\g'ilt\"'reye dönerek 
değildir. Mezarının kocasınınki ya· 
nında olmasını istemektedir. Yegane 

şikayeti şudur: 

- Oğlwn yakında evlenecek, yal· 
nız kalacağım .. 

- Niçin birlikt4! oturmuyor su • 
nuz? 

- Bizde Adet olmamıştır, geçine • 
memekten korkarım. İyisi mi uzak
tan sevişelim .. 

Bence tamamen haklıdır. Fakat 
bizde maalesef aksi Adet vardır ve: 

- Dağ dağ üstünde olur,_ ev ev 
üstünde olmaz, darbımeseli bu gibi 
vak'ala!" için değil, bir evde bil'kaç 
ailenin oturması ~Jesi üzerinde 
söylenmiştir. 

Genç kadın okuyucum üzülürse 
haklıdır, kayınvalideyi, hatta bir 
seyahatte dahi ken~ile kocası ara· 
!ında gördüğü zaman sinirlenirse 
haklıdır. Fakat üzüldüğünü, sinir • 
lendiğini gösterirse, hele bu bahis 
üzerinde ağız açarsa derlıal haksız 
mevkif> düşer. 

Kend!sine tavsiyem JUdur: 
- Kayınvalideni 9evmeğe çalış, 

kendi"li ona sev<l~ğe çalış. 
Kocan senin şahsına ve evine kar

şı alaka gC5ster1rse memnun ol A • 
lakasız erkek, 18kayd erkek kadın • 
can ve evden bıkmıt olandır. 

TEYZE 

-- -----
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Geçen bundan evvelki yazımda et 
tesenunümlerini vukua getiren para • · 
tifüs intanından bahsederken büyük 
bir gıdai kıymete malik olan etin ve o
nun kontrolüniln ehemmiyetinden ve 
üzerinde hassasiyetle durulrnağa değer 
mahiyetinden bahse~tim. Bu işin 
taassubla takibini okuyucularıma tav. 
siye ederken: «Etten insana ne gelir :. 
miş? Şimdiye kadar muavene mi edi
liyordu da yiyorduk. Bu"'nlar da yeni 
mi çıkdı?• gibi düşiincE! ve anlay~ların 
şayanı şükTan olarak ekalliy€tte kalan 
mahdudiyeti önünde: sal!hğını pürüz • 
süz idame arzusunda bulunan okuyu -
culanma kendi sütunumda bu işlerle 
alakalı mevzuların izahını faydalı sa • 

Suçu sabit görülen genç kadın 6 gün hapse ve 20 
lira para cezasına mahkum edildi 

yanlard~nım. Hemen şunu ilave ede • 
yim ki nice teşhisi yanın kalmış veya 
hiç müm!<ün olamamış vak'alar var • 
dır ki; üzerinde menşeinin tayini bakı· 
mmdan musırren durulm~ olsa ma • 
hiyeti pek çabuk tebarüz ettirilir. Bir 
hayvana aid eti asgari yirmi kişi ye • 
miş bulunsa eğer o et mazarrat verici 
bir halde ise hiç şüphe etmeyiniz ki 
yiyenlerin hiç birisi yakasını anzasız 
kurtara~az. Geçen yazımda: Et te -
semmümlerini husule getiren parati • 
füslerden bahsetmiş ve paratifik ba • 
silleri hararete dahi mukavemet ettik· 
!erinden, bunlarla bulaşmış bir etin ve 
ya müst!lhzaratmm artık kabiliekil o· 
lruruyacağını anlatrnıştun. 

Bu yaııamla iyi pişirildiği takdirde 
toksini harab olan fakat natamam piş • 
miş vevıı çiy et ve müstahzaratının ih· 
tiva ettim Bacille botulique veya Er • 
mengen basiJinin toksininden iJeıi ge -
len ve Botulisme denilen zehirlenme • 
den bahsetmek istiyorum. 

(Botulinoc; basilini Ermcngen ilk o • 
larak bir jambon da keşfetmiştir.) Bu 
basil uzviyetin içinde çoğalmaz. Fakat 
pek şiddetli olan Toxogene yani sem
yapma hossası dolayısile uzviyeti pek 
çabuk zehh-Jer. Anaerob yani serbest 
müvellidiilhumuzasız yaşayan bu ba -
sil aslen mütcgayyir ai"rdive üzerinde 
bulunur. (Saprofit). Maamafib bulaş • 
tığı gıdala~ bozulmamış görünürler. 
yalnız hafif tahriş edici bir koku his • 
solunur. Ve bu koku bo7.ulmağa yüz 
tutmuş y?ni acılaşmağa başlamış tere
yağı kokuc:udur. Basil (botulique) en 
ziyade bozulmuş et, sucuk, balık ve 
b:ılık k'Jnserve1er;, salamuralar. et 
konserv~leri, balık unlan vesair bilfı • 
mum et ve et müc:tahzaratında bulu • 
nurlar. 

Sarhoşlttktan mli'teaddld fi&bı!kala.nı 
olan meşhur Jozefina, yeni bir htıdi • 
seden dolayı tekrar adliyeye verilmiş· 
tir. 

Daha son mahkumiyetini geçenlerde 
ikmal ederek, tahliye olunan genç ka
dın, bu defa da Beyoğlu caddesinde 
bir lise muallirninin önüne çıkmış, ko
luna taJQlarak sarkıntılık etmiştir. 

Evvelki ak.~arn Turan ban önünde 
cereyan Pden ve caddeyi altüst eden 
bu hadi"Senin muhakemesi, Beyoğlu 
3 üncü sulh ceza mahkemesinde, dün 
yapılın ştır. 

Jozefina, daha birçok kereler geldi· 
ği bu mahkemede, artık eskisi gibi 
ilırkck1'ik göstermeden aJıışkını 1ia'V1T -
tarla maznun rnevkiine geçmiştir. Sır
tında siy.ah bir kürk manto vardı ve 
mantonun arasından tatlı ~ bir 
akşam tuvaleti görünüyordu. 
Davacı muallim hAdiseyi şöyle an • 

lattı: 
- Dföı gece saat 2 raddelerinde, 

yoldan geçerken bu kadın birdenbire 
koluma takıldı. Bana, bir yerde içki 
içmemizi 1eklif etti. Ben, tanımadığım 
genç bir kadının böyle sokak ortasın
da koluma girivermesi karşısında şa • 
şırmıştJm. Tabii teklifi reddettim. İş
te. o va'kit beni tahkir etti. 
Şahid Denizbank memurlarından Sa 

lih !se, mahkemede: 
- Davacı bay pek el~m vaziyettey· 

di, kadın koluna yapışmış, bırakım " 
yordu. Benden yardım istedi. Fakat, 
kadın yamandı. Bekçiler bile ondan çe 
kiniyorlar, kimse yaklaşmaya cesaret 
edemiyordu. Nihavet, davacı bay, ka -
dım ~ürüye sürüye merkeze götürdü. 

Hakim genç ve güzel kadına sor • 
du: 

- Genr. mi ~arho~un? ... 
- Yok efendim, bu defa değil. Dün 

akşam yağmur vardı, üşümüştüm. Bu 
adam bana, sordu nereye diye?. Ben 
de sıcak bir kahvehaneye dedim. İşte 
bu. 

H§kim, suçu sabit olan Jozefinayı 6 
gün hap~e, 2 lira para cezasına mah • 
kUm elli 

Bir hırsız bir buçuk ay hapse 
mahkOm oldu 

rinç çalan Kirkor, Sultanahmed 2 na 
sulh ceza mahkemesinde yapılan du • 
ruşması sonunda bir buçuk ay hapse 
mah.h."11tn edilmi~. 

Adliyeye zabıt katibi almıyor 
.İstanbul Cümhurlyct Müddıelumumiliğln

den: İstanbul mehakJm ve devntrl adliye -
sinde açik bulunan ve açılacak olan biner 
kuruş mnaşlı zabıt katibllklerlne memurin 
kanununun 4 üncll maddesinde yazılı v 51! 
ve §artlan haiz ve dnkttlo lle sert yazı ya -
zan tallb!er arasındıı müsabaka ile mün ib
leri alın:ıcıı.ğındıı.n, ısteklllerln bu m dd ıd.e 
Y">7.ıh belg~krl hOmllen lıntlhnn günü o an 
2 Mart 939 Perşembe günü saat 10 d n b1r 
gün evveline kndar İstanbul adliye encumenı 
başk!l.Illığınn müracaat eylemeleri. . ............................................................ . 
Mardin cezaevinde 
Okuyub yazma 
l:ursları 
Mardin ( Hususi ) - V azi!eye henöz 

dört ay evvel başlıyan Mardin müddet. 
umumisi Aşir Ak 
su bütün vilayet 
halkının sevgi 
ve itimadım üze-
rinde ıtoplamış -
tır. Aşir Aksu ce-
za ev).Ili bir ıs • 
lahhane haline 
koymak amüle 
çalı.şmaktadır. İlk 
iş olarak bir o .. 
kuyup yazına kur 
susu açtırmıştır 
Bu kursa 70 mah. A§ir Aksu. 
kılın vatandaş devam eylemektedir. 
Bunlar lcsa müddetle mahkCun edilen 
kimselemir. Müteakiben diğer uzun 
müddetli mahkum vatandaşlar için de 
bir kurs aç1lacaktı. Kursun hitamından 
sonra müdavimlere umwni maluma1i 
veren bir konferans serisi hazırlana • 
caktır. 
.. ........................................................... .. 
Bir fabrikanın baca kurumları tutuştu 

Galatada Kemeraltı caddesinde 90 
numaralı Avadisin boya ve pamuk fab
rikasında yıangın çı.kmıştıır. Yangının 

istim kazanının faz1a hararet yaparak, 
bac/adaki kurumların tutıuşmasmdan 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Yangın ye • 

Dökmecilerde Artinin dükkftnıı.ndanı rine gelen Beyoğlu itfaiyesi ateşi, et • 
muhtelif defalarda 18 kilo dökme pi • rafa sirrıyc-t etmeden söndürmüştür. 

İkinci <-ıravı işf'al etmek üzere ve pek 
ender v:ılr'a'ara inhisar edebilmek şar
tile nebati konservelerde de göriildü • 
ğü olmuştur. 

duzdan şüphe ettirebilir. Fakat verilen lim ki belediyecilerimiz mezbahalan 
gJdanın tecrübe hayvanlarına yediril - birer varidat membaı olarak telfıkki 
mesile kolayca ayJrd etmek kabildir. etmekten uzaklaşsınfar, umumt hıfzıs-

Hastalık arızaları bozuk gıdanın ven Bu basilin toksini o kadar kuvvetli- sıhha işinde en büyük ve kuds1 meslek 
mesind~n 24 saat sonra başlar. Alelek- dir ki tecrübe hayvanlannda deri al • vazüesini gören veteriner mesleğini 
ser kusma ve ishal ile kendini göste - tına zerk edilen en ufak dozu dahi sür- mümkün olan kontrol vasıtalarile ynr
rir. Fakat çok defa serirl tabloya asabi alle hayvanı öldürmeğe kafidir. dım eder bir vaziyete getırsinl'er. He· 
zafiyet anza:iarı hakimdir. Yüzde felc Okuyuculanma arzettiğim et ve müs rn:en şurasını hatınlatay:ım ki laborar 
hucule geHr. Göz hadekası büyür. tahzaratından ileri gelmesi muhtemel tuarı olm\yan mezbahalarda bu iş nA· 
(Mydria~\ göz kapaklan düşer (Pto. arızalar gösteriyor ki sağlık bakımın - tamamdır. Binaenaleyh ilk iş olarak 
sis), bel'um ve hançerenin felci do - dan bu maddelerin s1lo bir llboratuar hiç olınnzsa mezbahalara mülhak ufak 
layısilc yutkunma mefkudiyeti ve sa· kontrolü elzemdir. bir Iaboratu::ı.r tesis etmek lAzımdır. 
dada kısıl:bk ( Aphonie) görülür. Bun Temenni edelim ki diğer biltiln şe - Fakat görilyoruz ki pastırmasile meş .. 
dan sonra dilin ve vücudün diğer kı • birlerimiz de İstanbul beledi~nin Fa hur olan Kayseride bile henüz bu şe • 
srmlannm felci görülür. Hastalık 3 • 4 tih hayvan hastanesine millhak olarak kilde çalışılamıyor. Bu işin mahivetı. 
gün zarfmda müdahale edilmezse ö : yaptırdı~! ve hiç bir fedakarh.ğı esir • ni bilenler teslim ederler ki bir şehrin 
Iümle n"ticelenir. gemediği menşei hayvani meddeler sağlığı her şeyden evvel o şehrin gıda 

Bu hastalık et yiyen hayvanlarda tahlfüıt !aboratuarı gibi birer llbora - maddelerinin iyi kontrolile mümkün • 
ayni arıza ile husule geldiğinden ku - tuar tesis olunsun. Gene temenni ede- dür. 
............... -·-·-··············· .. ·····················----······························-······ ··························-···············-....... .._._. ..... ... 

Bacaksızın maskaralıkları: F olograf banyosu 1 
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ıav m, 
o ıd ar? 

Bulgaristanda çegrek asırdanberi 
sürüp gelen davanın içgüzü nedir? 

~iki sene evvel Bir Bulgar meb'usu bağırmışh: ''Slav is~k daima Slav kalalım. 
Yok eğer Turanlı isek gene her vakit için öyl~ olalım. Ka~ Pe~tede Macarların, 
;kah Belgradda Sırplann boyunlarına kardeş dıye ablmak bır mıllete yakışmaz 1 ,, 

·'"'/'**" 
f;cl! J! .% 4 r 1 

•ı "* l%6k ; 
& ( j4 t4 

Bulgar kôyUlıeri ve Sofyadan bir manıa ra 

IE5} undan iki sene evvel, Belgradda 

l9J akdolunan Bulgar - Yugoslav 

'dostluk andlaşması münasebetile, Cenu
bt Slavyanın payitahtında yapılan Sl~v 
ırkdaşlığı tezahürlerinden bahseden bır 
Bulgar ıneb'usunun bir Bulgar gazete -
sine: cEğer Slav ısek her zaman Slav ka
lalun, yok eğer Turanlı isek gene her va· 
jkit için öyle olaltm, Fakat, işimize geldiği 
gibi, kah, Bud.:ıpeşteye gittiğimizde Ma
carların ve kah Belgradda Sırpların bo
yunlarına kardeş diye atılmak b~r millet.e 
,.akışmaz.. ilh .. > tarzında yazd_ıgı acı §1~ 
kayetleri okumuştum. Bu şikayet, aynı 

zamanda, Bulgaristanda, takriba bir çey
l'ek asırdanberi, süregelen ırki kararsızlı
ğı gösteriyordu. 
· Filva'ki sözü geçen 24-1-1937 Belgrad 
aostluk paktı dolayısile yapılan Slavlık 
gösterisinin tarihinden 21 sene evvel, ya
ni Büyük Harbin ortalarında, Bulgar 
meb'uslarından mürekkeb bir heyetin 
ınüttefik Macaristanın merkezi Buda -
peşteyi ziyaret etmesi de, o vakit, geniş 
plçüde bir Bulgar - Macar kan k:ırdeşliği 
İtezahürüne vesile olmuştu, 

·Bulgar meb'uslarına safa geldiniz nut
kunu söyliyen meşhur Macar eskl nazın 
:ve meb'usan meclisi reisi Kont Appon -
yiye cevab veren Bu1gar meb'usu l\fom -
çiloff, cHer iki kavmin (Macar ve Bul -
gar kavianlerinin) duygularında görünen 
uygunluğu. tarihi uzak geçmişlere kadar 
öayanan, Turan ırkdaşltğında aramak la
zım geldiğini> söylemişti. Bulgaristan 
ikrah Ferdinandın da. bu ziyaret vesile -
sile kendisine Budapeşte halkı namına 

belediye reisi tarafından gönderilen se
!lam telgrafına verdiği cevabda cBir ba • 
banın oğulları olan iki kardeş kavmi 
!bağlıyan kar.abetin mütekabil duygula
tından bahsetme.si.- çok ehemmiyetli idı. 

Bulgaristanın eski Bujapest~ konsolo· 
su Pançe DoreII, geı1e ayni Peşte ziya -
reti dolayısile !:lir Bulgar gazetesine yaz
fuğı makalede Bulgarlara karşı tezahür 
eden Macar sempatisinin başlıca sebe -
bini cBiz Bulgarla'.'lll onların kan kar -
deşleri olduğumuzu öğreten tarih:t e at -
fediyor<iu. Hülasa. Budapeşte gösterisi, 
Bulgarların. Macarlarla olan temasların
öa, onlar gibi kendil~rinin de damarla -
rında Oğuz kanının döndüğün:.i duyma -
larına, ve Macarlar gib~ onların da Cen
gizin ahfadı olduklarını kıvanç ile hatır • 
lamalarına scbeh olınuı olacak ki Bu -
dapeşte gösterilcrrnin sonunda Bulgar 
meb'usları Monc;ilofi ilE> Kasta Georgi -
yeff ckarde.5 Macar kavmine. teşekkür 
etmişlerdi. 

işte, Budapeşte Bulgar ziyaretinin o -
rada gördüğü güzel kabulden hararetle 
bahseden Bulgar gazetesi Dnevnik, 
3-5-1916 tarihli nüshasında şöyle yazmış
tı: cMazi bizi yaklaştırdı ve hal karde~ 
etti. İstikbale geline::?, onu, bir k.ın kar
aeşliği temeli üstünde birlikte kuraca ~ 

lız.» 
Görülüyor ki Bulgar büyükleri bu te-

ı·······.......... Yazan .................. '\ 

~ Emekli General~ 
i H. Emtr Erkilet ~ . . 
\ ........................................................• ! 
zahürleri sırf geçiei bir tören diye te • 
lAkki etmiyerek istikbalden konuşuyor • 
lardı. Nitekim eski Bulgar adliye nazın 
K. Panaiotoff ta Budapeştede doktor 
Rüstem Vamberi ile olan mülakatında, 
Bulgarlarla orta Avrupa devletlerı ara -
sında bir yaklaşmadan, bahsederken 
cşüphesiz, Bulgar kanunlarında, aynı Tu
ran menşeine dayanan eski Macar yasa. 
larile bir mutabakat aramağa ehemmi -
yet vermek lazımdıı-... Biz ve Macarlar 
şimdiki vatanlarımıza gelmek için ken -
disinden ayrıldığımız bir Turan oyma -
ğının göğsünde birleşen müşterek men
şeimizin, makul bir teşriki mesai ile, te
barüz etmeğe muvaf fa1c olacağını mede
niyet bakımından dahi ümid ederiz• de-

mişti. 1'11 
Bu theme üzerinde daha çok de 1 er 

vardır. 11 Haziran 1916 da Bulgar isia • 
tistik direktörü Kiril Popoff, bir Macar 
gazete ımuhabirme cMacarlarla kan ka -
rabeth\den• bahsettiği gibi ayn~ su~r. ve 
ayın 29 unda Tatarla: namına söz s~~li
yen merhum Yusuf Akçora, Lozan Mıl -
liyetler kongresinde cTatar oymakla.rı~ın 
en medenileşmişi olan Bulgarlara buyuk 
senalarla methetm\ştL Kezalik 16 agus • 
tos 1916 tarihli :Macar Alkotmani gaze~esi 
Bulgarlara dair şunls.rı yazmıştı: c ... I"te 
böylece, Volgadan Karadeniz kıy~ların.a 
atılmış bu göçebe Fıno - Tatar kavım, cı
han tarihinde bir faklör oluyor. Sırb 
kavminin ateşli hayalperestliğinden onu 
açıkça farkettiren fevkalade realizmi ile, 
kendine, Balkanlarda, istiklal ve tcfev -
vuka doğru bir yol açmak için icab eden 
vasıtaları seçmiştir.• 

Nihayet, Berlin German - Bu1gar ce
miyetinin daveti üzerine, Bulgar pro -
fesörü mülazLm Panoffun. 28 Nisan 1916 
da, Prusya parlomanı salonunda verdiği 
konferansta. Bulgarıarı!l Slavlığını red 
için serdettiği, şu ehemmiyetli hükümle
ri de yazalım: cBulgar mevhum ve ha
yali şeylerle heyecana gelıniyen ve fa • 
kat yalnız maddi ve hakiki şeylerı gören 
adamdır. Bulgar Slav ırkından değildir; 
çünkü Slav mevcudiyetim hayali fikirle
re kaptırır, Bulgar ise, kendini ancak 
reel maddelere verır.:t 

Filvaki Bulgarluın Sırb ve Ruslarla 
uyuşamadıkları ve kanlarının bunların -
kilerle asla kavnaşamadığı bir hakikat .. 
tir. Yeni Bulgaristanın 1885 de temeli 
ve yasasının mürekkebi henüz kuruma
mışken, ona, taze canmı almak için, ilk 
hücum eden Sırblar olduğu gibi, onun o 
tarihte ilk savaştığı ve yendiği ulus ta 
gene Slav, Sırblar olmuştu. Büyük Harb
de sanılıyordu ki, Bulgarların kurtarıcısı 
ve bütün Sl~vların babası olan Ruslar 
bir kere Dcll>ıiceye girerler ise. Sllv pro-

paganc:ıası hıssıyatn" besıenmş_ı Aoıan, .6~1 
gar askerleri velinimetlerıne sılah çekmı· 
yeceklerinden Bulganstan nihayet Rus· 
ların ta.rafına geçmiye mecbur olacaktır. 
Fakat hadiseler. her türlü esastan mah
rum olan bu faraziyeyi tabiatile tekzib 
ettiler ve Turan ırkından gelme Bulgar -
lar benim de haztr bulunduğum Dobrica 
ka~ga meydanlarınıia Ruslarla yiğitçe 
savaştılar. 
Yukarıda bahsi geçen Berlin konferan· 

sın da söylenen f ikirlen tedvin edt-n 
Panoff'un Nord U. Süd adlı Alınan mec
muasında intişar eden bir yazısı müna
sebetile Zağreb'li Hravatskı Rietch Hır
vat gazetesinin 27-10-1916 tarihli nüsha
sında şöyle deniyordu: 

cPanoff, Bulgarların eski Hünlerin ha
lefleri olduklarını ve Macarlarla Fınle
rin Avrupada yegine ırköaşları bulun • 
duklarını teyid ediyor ve Bulgarlarla 
Slavlar arasında şu mukayeseyı yapıyor: 
Bulgar bugün~ kadar Hünlerin karakter 
ve fizik vasıflarınm en başlıca çizgileri
ni muhafaza etfüet'. Slavlar hayalperest, 
serazad, sebatsız, tembel ve enerjisizdir
lcr. Bulgarlar ise soğuk. sakin, çalışkan 
ve enerjiktirler. Panoff bu mukayescsın

de haklı ola·bilir · ··• 
Bulgarların m"!n~ei hakkında üç na • 

zariye beyan edildi: 
a) Slav menşe, 
b) Fino - Urantenne menşe, 
c) Turco - Tatar menşe. 
Bunlardan b:rinci nazariyenin ne ka • 

dar çürük olduğu'J.u yukarıdakı bir çok 
şahadetler güstermektedir. Diğer iki na
zariycye gelince, aralarındaki fark ad ka
rışıklıklarından başka bir şey değildir. 
Bunun için, Buigarlar, bizce, Türk ca -
miasının bir Ta~:ır oymağından başka bir 
r:.ey olamazlar. Bu suretle Turco - T:ıt.ar 
~enşe nazariyesi en doğru olanıdır. Ni· 
tekim Yusuf Akçora da 1916 Lozan U -
luslar konfe!"3nsında Bulgarların bir Ta
tar oymağı olduklarını açıkça iiöylemişti. 

Bizim yukarıdanberı kendilerinden 
bahsedegeldiğimiz Bulgarhr. şüphesiz 

küçük Bulgarlar, yani bugünkü Balkan 
ve Karadeniz Bul~arlarıdır. Şimdi de 
bunların buraya nereden ve nasıl geldik
lerini ve bunhnn b·1yük atalarının kim
ler olduğunu hill!satan anlatalım: Ta • 
rihçe malumdur ki Bu"!garların ilk yurdu 
Oral ve Altay silsileleri arasındaki Türk 
yurdudur. Bulgar Türkleri, buralardan 
Avrupaya geçtikleri zaman ilk evvel Don 
ve Volga nehirleri arasında, XIII üncü ü 

ra kadar muhafaıa olunabilen ak Bul _ 
garya adile yeni büyük ve zengin bir Tı.irk 
devleti kurdub.r Bu devletin idare mer
kezi Bolgar adlı bir ınamure idi. Burası 
Volga ırmağını~ •olunda Kama suyunun 
mansabı altınd:ı bulunuyordu. Mekteble· 
ri. ticaret ve dcb.ığatf etrafa ad salınış 

idi. Bilahare, ve maalesef, gene bir Tark 
başbuğu olan Timürfln darbesi ile yıkı -
lan bu eski Türk medeniyet kurumunun 
harabesi, bugün Tatar Sovyet cümhun .. 

~Devamı 10 llDCll IU'fada) 

Dünyanın en küçük 
kayakçısı Uludağda 

Yedi sene sonra dünya kayak şampiyonu olmak 
azmile yaz, kış orada kalıyor 

Torun ile babasının ya.tıp kal1etıklan n 

Dünyanın en küçük kayakçısı Türki • soğuktan henüz kızarmagli Daşııyan btl 

yede, Bursada ve Uludağın tepesindedir. havuca benziyordu. Kayaklarla gireme. 
Henüz yedi buçuk yaşında olan bu mini· di. Genç kızlardan biri onu kucaklayın• 
mini kayakçı, Uludağdaki meteoroloji is- ca içeri aldı. Aya~nda golf pantalon, o
tasyonunun şefi bulunan Ekrem Karayın na göre yapılmış dağ pabuçları, kayak -
oğlu Tosundur. la.r, ellerinde yün eldivenler, üzerınde 

Onlara dağın i.epesuıda yaşıyan bir ta- kalın bir kar ceketi vardı. Tanı~tık, o :b 
riki dünya diyebiliriz. Yaz ve kı~ 2700 bize köpeğini takd;m etti. Yalnız heybe• 
metre yükseklikte oturan baba oğul şeh- tinden ürktüğüm köpek, bızden pek mem 
re pek az, hele İstanbula pex nadir iner- nun kalmamış ~lmaıı kı. sivri dişlerini 
ler. Onların bir de yoldaşlan vardır: gösterdi; elimi uza';ma~a cesaret edeme-
Dağlı... dim. 
Dağlı henüz altı aylık olmasına rağ - Tosun babası ile beraber burada, dağ 

men Tosunun sıpa gibi üzerine bindiği 1 tepesinde yaşıyor. Babasının fikri şu: 
heybetli bir köpek.tir. Bu üç kişilik aıle Tosunu on beş yaşına gelinciye kadar 
dağın tepesinde kurnlmuş bir rıdacıktan 1 dağda tutmak, ~anı bir kayakçı olarak 
mürekkeb, fakat ıevımli bir kulübede o· yetiştirmek ve.. olimpiyadlara gönder -
tururlar. Babası yokken küçük T%unu, mek .. 
Dağlı bekler .. Tosun spor yapmağa çık • Bu kararla, diğer çocuğunu İstanbul • 
tığı zaman muhafaza kıtaatmın kuman - , d&ki refikasının yanına bırakarak Ek -
danı gene Dağlıdır. .-em Karay küçük Tosunu dağda alakoy-

Ekrem Karayı Büyükotelde tanıdım muş. Bunun çocuğun tahsiline man. olup 
Bizi kayakevine götürmek için almağa ı olmıyacağını sordum. 
gelenler arasında o da vardı. Yüksek bir _ Hayır, dedi .. ben sekiz sene h(ı-.alık 
tahsili, irtifaı yüksek b~r zekası ve ayni 

1 
yaptım .. çocuğumu buı-ad~ daha iyi oku

irtifada derin bir nezaketi kendısinde turum. Her sene §e!ıl'e indirerek mek • 
harman etmiş bulunan bu ferağatkar in- tebde imtihan. verdıreceğım. Bu suretle 
sanla herkes gibi, biz de pek çabuk kay- kayakçılık faaliyeti ile tahsili birbirine 
naştık. Oğ1u ile köpeğinı de kayakevinde müvazi yüriıyecek! Görüyorsunuz, ma -
ta.nı.dı.k. .. .. . j şallah çok sağlamdır. Burada temiz hava, 

Tıpı altında Buyukotelden kayakevı - temiz su, temiz gıda ile büyüyor. Dikkat 
ne gelip, sobanın başında demır attığımı- ediniz, onda yedi yasında çocuk hali \•ar 
zın hemen akabinde kayakçı genç arka - mı? .. Herkes on, on· blr yaşında tahmin 
.daşlarımız: ediyor. Ben dünya kayak olimpiyadlan-

-: Tosur: geliyor, Tosun geliyor!.. na Avrupaya gittim. İnceden ınceye tet .. 
Dıye bagırmağ~ başıamışlardı. kikatta bulundum. Müsabakaları kaza · 
Hepsi Kayakevinın dağa açılan arka 

penceresine .bakıyorlardı. Bütün vücudü 
pencerenin boyuna sığan ro'..nimini bir 
çocuğu biraz soma pencerede gördüm. 
Kayaklarile tepeye tırmanmış, tepe ile 
bir hizada bulunan pencerenin boşluğu. 
na atlamıştı. Yanında da hemen kendin· 
den daha büyük bir köpek peyda olmuş
tu. Suratı güneşten ve kardan kavrul -
muş, yusyt\varlak yüzUnö.e iki çıkıntı gi
bi duran yanaklan aruında minnacık 

burnu sanki bilahare alınmak üzere mu
vakkaten yerleştiri!miştı. Sevimli, sıcak 
kanlı. zeki gözleri fınl fırıl dönen sarı -
şın bir çocuktu. Yanımda bulunan Ekrem 
Karay: 

- Bizim küçük! dedi.. çağırayım mı, 
konuşmak ister mi.siniz? .. 
Dünyanın en küçük, Uludağın eıı ıe • 

vimli kayakçısı ile tanışmajı elbette ia • 
terdim. 
Babası seslendi: 
- Tosun buraya gel! .. 
Başında kukuleteden dı§an çıkan Hn 

~açları alnına düpnüştü. Küç:ik burnlL 

nanların hemen hepsi, dağ sporunu, se
nede muayyen bir müddet. fantezı oıa .. 
rak yapanlar değil. ömürlerinin kısmı a
zamını dağıda geçıren insanlardır. Ço -
cuğumu mükemmel bir kayakçı ola:ak 
yetiştirmek, on beş yaşına gelince dünya 
olimpiyadlarına ıştirak ettirmek istiyo • 
rum. Gayem, şeref dıreğine Tü'l"k bayra-
ğını çek1!irmektir. Biliyorsunuz, iştirak 

ettiğimi.ı kayak ollınpiyadlarınaa adeta 
hezimete uğramıştık. Bunların acısını 

öyle çıkartmak istiyorum ki, oğlum se -
nelerce kınlmıyacak rökorlar tesis etsin!. 
Bu istidadı gösteriyot'. Şimdi o küçük bo· 
yile Türkiyenin sayılı kayakçılarından 
biridir. 

Babasını dikkatle ve gülümsiye-
rek dinliyen müstakbel §ampiyona sor -
duın: 

- Burada canın sıkılmıyor mu? .. İs , 
tanbulu aramıyor musun? .. 

Mısır püsküllerine benzıyen saçlanru 
dağıtan bir kafa aallaYl§la cevab verdi: 
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1 Sayfa SON POSTA 

Naşit 

Büyük san' atk3r Fehim Efendi 
o bitince Ostad alnımdan öpüp·: " Sen komik değil, san'atkir bir adamsın, 
N:~~l ,, dedi. Hakikaten beni İbişlikten çıkarıp san'atkar yopan Fehim Efendidir 

1.,, Ş günler İstanbulun muhtelif semtlerinde 
- 29 - temsiller verdik. O seneki işimiz ievka -

Biz Şatka geçtikten sonr~ Millet tiyat- l!deyd.i. 
rosunda da Malul Gaziler tıyatrosu faa - Biz yaz sez.onunu ötede. beride geçi -

liyete ibaşladı. . . re duralım, Malıll Gaziler cemiyeti de 
Ayni sene içinde, Galatada bızım ço : Millet tiyaıtrosunu Kbım Beye terket · 

cuk.luk zamanımızda ve daha evv~lle~• mişti. Khım Bey de bunun üzerine ti • 
oLduğu gibi ~ki tiyatro faaliy.~tte. ıdi. Bı· yatroyu üç sene müddetle İpekçj kar -
risi Tophaneye giden cadde uze~_de A- deşlere verdi. 
merika tiyatrosu, diğeri de Karakoy ha- İpekçi kardeşter. Millet tiyatrosunu si-
mamı ilerisinde Osmanlı tiyatrosu .. Am~- nema olarak işletmeğe başladılar. Fakat 
rika tiyatrosunu komik Hasan Efendi, Şehzadebaşındaki diğer sinemalara bir 
Osmanlı tiyatrosunu da Nişan AslanyWl türlü rekabet edemıyorlardı. 
Efendi idare ediyorlardı. l Ramazana kadar işi sürüklıyen, İpekçi 

Birincisinde komik Ar.daş, ikinci.sinde) kardeşler, müşkül vaziyette kalmışlardı. 
de komik Ahmed çalışıyorlardı. Bunlar., Ramazanda da iş yapacakları malum de-
yukarıda arzetm~f olduğum veçhile, es'k.i ğildi. Kbım Bey tiyatronun iş yapma • 
usulü takiben kantolardan evvel pando· dığını görünce. müstecirlerine: 
mim, kantolardan sonra dram· komediler - Naşidi Ramazan için angaje edin!.. 

oynarlardı. Çok Isa.bet edersiniz.. 
Osmanlı tiyatrosunda kıymetli arkada- D . 

emış .. 
şım. merhum san'atkar Rıfkı. Şehir ti M Bunun üzerine otuz ramazan ve üç gün 
yatrosundaki san'atkar Sai.d. İzmirli Ne· bayram oynamak üzere İpekçi kardeşle-
cati, İsmail Müştak. Vahram, kadınlar • rin oldukça müsaid bir teklifile karşılaŞ:. 
dan da Erini, Sultana ve diğer bir kaç ak- tun. Nişan Aslanyan Efendi ile birlikte 
tris bulunuyordu. Bunlar o muhitte ol- kendilerile bir anl3.ŞID8. yaptık. Sinema • 
du~a tutunmuşlardı. Fena iş yapmıyor- sız olarak. ayni heyetle ramazanı ve bay-
lardı. Bazan haftada bir defa ben kum-· ramı çıkard:ı.k. Büyük hasıla~ yapılmıştı. 
panyamla, bu tiyatrolarda verilen mü • l'ehiTn. Efendi Bi?.ıden aktat çıktıktan sonra her gece 
samerelere iştirak ederdim. O akşamlar yüzde otuz alıyorlardı, vaziyet-
ümi.din fevkinde hasılat yapılırdı. Bizim saklamağa kalktL Tam bu sırada Nişan ten tiyatro sahibleri fevka!ade memnun. 
bu hasılatımızı, yaptığımız işin büyüklü- Aslanyan Efendi bana ortaklık teklif e- dular. 
ğünU gören Amerika tiyatrosu direktörü diyordu. Kumpanyamla beraber onun tJ- Bayramla beraber de benim Nişan As. 
Hasan Efendi de haftad'i bir defa Hasan yatrosuna Galataya nakledecek, ortak o- lanyan Efendi ile aramad'a olan kontrat ta 
Efendiyi getirmeğe başladı. Bu sefer Şeh· lacaktım. Teklifi, çok müsaid olduğu için bitmişti. Kazım Bey benim Millet tiyat
zadebaşındaki rekabet kıvılcımı tl Ga - tereddüdsüz kabul ettim. Şehzadebaşının rosundan ayrılmam üzerine, yalnız sine
lataya sıçramıştı. Halkı celbetınek için pek tadı ıda kalmamıştı. Kumpanyam ve ma ile bu işin yürümiyeceğini kestirerek 
iki taraf ta azamJ fedakarlıktan çekinmi- telUnil gardrobumla Osmanlı tiyatrosuna bir takım düşüncelerle, tiyatronun göz • 
yordu. geçtim. (Kom.iki fehir Naşid ve arkadaı- den düşeceği, milletin ayağının kesilece-
Şehzadebaşındaki i~imize de haftamn lan) firmasile işe başladık. ği end:i.şesile, benim tiyatroya temelli o-

altı gecesi devam ediyorduk. İş düşmeğe Yaza girince kumpanyayı takviye et • larak alınmamı İpekçi kardeşlere tav!iye 
başladı. !ş düşünce tıyatro sahibi sav - tim. Haftada iki gece Galatada, diğer etmiş. (Devamı 10 uncu sayfada) 
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C Garib ve meraklı şeyler =:=] 
•• 

Oldükten sonra çivi, 
kibrit, boya ve fişek 

olacak adam 
( Port Darvin ) li milyoner, bir kimyagerle anlaştı, 
kanından çivi, beyninden kibrit, yücudünde çıkarıla
cak diğer maddelerden de boya ve fişek yapılacak 

Şimdiye kadar yapılan garib vasi - ı kan birkaç gramlık çivi imaline mü " 
yetnaıneler bugün neşredeceğimiz va - saiddir. 
siyetname yanın • 
da insana tabi1 
gibi gelir!... 

Port Darvin 
şehri sa.kinlerin • 
den M. Burston 
Williaım çok zen 
gin bir emlak ve 
akar salübidir. Bu 
zengin adam öl • 
dükten sonra ya· 
kılmak arzusunu 
b e s lemekteclir. 
Bunda bir fevka -
ladelik ~ktur de 
ğil mi? 
Yakılmak ar • 

~'~ 

~', . 

\\1. ·\~ 
~~ 

zusunu izhar ey • ı.-------
liyenlerden bir 
çokları küllerinin şuraya buraya ser • 
pilmesini isterler.. Bunu dahi tabü gör 
mek icab eder! 

Nakliyat işleri ile büyük bir servet 
kazanmış olan Mösyö Burston Willi -
ams orta tahsil görmüş azimkar, zeki 
bir adamdır. 

Öldükten sonra alacak olduğu şekil 
hakkında bir çok doktor ve kimyager 
ile uzun boylu görüşmelerde bu1un • 
muştur. 

Bundar:. maksadı bir insan vücudün
den neler elde edilebileceğini tesbit ve 
kendi vücudünün de bu maddelere in· 
kıl~bını tenbihtir .. 

Uzun süren müzakerelerden sonra 
kat'i karP.r verilmiştir. Bu karar şu • 
dur: 

1 - Kanında bulunan demir ile bir 
çivi yapılacak! 

Buna tabii bir surette imkAn mev • 
cuddur. Çünkü bir insan vücudündek.i 

2 - Beyninde bulunan fosfor ile 
2500 kibrit yapılacaktır! ... 

3 - Vücudünde bulunan kireç ile 
boya yapılacak ve bu 'boya birkaç kü: 
çük kutuya vaz edilecektir .. 

4 - Vücudünden çıkanlacak olan 
potasium ve magnesium ile bir rövel
ver fi~ği yapılacaktır! ... 

Burston Williams, vücudünden is • 
tihsal edilecek bu maddelerin müzaye
de ile satılmasını ve elde edilecek pa • 
ranın varisleri arasmda taksimini ar -
zu eylemektedir. · 

Varisleri teıaşa ve büyük bir hayal 
inkisarına düşüren bir de mühim bir 
nokta vardır: 

Cesedinden bu kimyevt maddelerin 
çıkarılabilmesi için Burston Williarns, 
bu iş ile meşgul bulunacak kimyagere 
şimdiden servetinin mühim bir kıs " 
mmı bağışlamıştır! 

Sırf fen bakımından insan vücudü • 
nün bövle çok derin biT surette tetl& 

• 1 

ki herhalde mühim neticeler verecek>' 
tir. E1dc edilecek çivi, kibrit, boya. rö.. 
velver fi~eğinin müzayedede pek yük-. 
sek fiatlara erişmesi muhakkak sayıl • 
maktadU'!. 

Dünljada korkak olmıgan 
insan yokmuş 

Meşhur kadın romancı Viki Baum Lon.' 
drada bir seri konferans verecektir. Kon
feransların mevzuu, cNeden korkmalı?> 
dır. Romancının iddiasın:ı göre, dünyada 
hiçbir şeyden korkmıyan bir insan mev. 
cud olamaz. Hüviyetinde bir kahraman• 
lık vasfı bulunan berhangı bir insa'!lda' 
bile, döneklik ve korkaklık hususiyetle
ri gizlidir. 

-14-
Bir taraftan. Rana. planını kafasında 

gün günden olqunlaştmyordu. Zaptiye 
nazırına karşı kalbinde alev alev ya -
nan kin, ona. dahiyane telakki edilecek 
fikirler telkin etmekte idi. Rana, Benli 
gibi tenperver, hantal ve beceriksiz 
değildi. Sırasına göre hanım olmasını, 
hüviyetini ve zenaatini gizliyerek, en 
kapalı muhitlere sokulmasını, en afif 
ailelerle temac; etmesini biliyordu. 

Son Posta 'nın Romanı : 59 mez, maskeyi, günün birinde aşağı at .. ". Ah· ne baygın bak.lfln var, tı. İşret tepsisinin başında, gı1ya ağzın· 

Kendi kFmdine yemin etmiş, hayatı
nı kötiı'1üğe vakfetmeğe and içmişU. 
Mademki insanlar. kendisini zorla sil· 
rüklemişler. camura yuvarlamı~lar, yu
valarını ilstüste bozup dağıtmışlar ve 
nihayet fuhuş aJemine düşme~, orada 
karar kılmağa icbar eylemişlerdi, o da 
şimdi namuslu rcçinen heriflerin, her 
kim olursa olsun. karılarını, kızlanm 
baştan çıkarmaiTa, cn'lan kendi a1emi
ne so'krnağa. kendi lk~ndisile hemhal 
etmeğe azimk~r bulunuyordu. 

Bu vad;de. elde ettiği bir iki muvaf
fakiyet cesaretini arttırmıştı. Arada sı· 
rada gelip giden chususi» sermaY'eleri 
arasına s:abık bir valinin baldızını, bir 
de müsteşar kar1sını katmağa muvaf
fak olmustu. Bunları, pek hatırlı misa· 
firlerine çıkarıyor ve kim olduklanru 
sıkı sıkıya gizli tutarak görüştürüyor
du. 

O vakte kadnr için için güttüğü 

maksad, fevkaiade .şeytancasına 

düşünülrnüstü. Bunlardan bir tanesini 
paşasına pe::ke~ çekecek, Diğer taraf
tan da kP.rının kocasına yahud ki eniş
tesine el altından haber salıp bastıra
caktı. Zihni, boyuna bunun üzerinde 
~lemekte idi. 

Lakin hir plin, o müsteşar kansile 
bnc:başa k-onu~uvor1arken, söz nas'll.sa 
Cafer pa~aya intikal ettiği sırada, ka· 
dm: 

- Ailesile pek iyi tam~z. Sık sık 
onlar bize gelir, blz onlara gideriz ... 

Lakırdısını ağzından kaçınnca RA -
~ın dimağında ansızın bir ıimşe.k, 

dan sarhoşlukla kaçmyonnuş gibi, kim 
olduğunu deyiverdi. 

~.~ ~ f ı tfP ;Jl r.L fi tjil fi"' EP'! tf fJt.!.tl l· ;~J~~O ği::~:.~:~~~\~k !~~'ğ,;,,;,ıı. ~:;e g~:; 
EWELt<İ a be~az •emsırelı' EKREM oldu. Sonra bu vaziyet hoşuna gitti. 
iSTANB U L. · • ft TAL Bir fahişe ile, bir muhabbet dellalı i:le 

• __ • ahbablık ona tuhaf, hem de eğlenceli 

çaktı. Kurduğu plan her gün gelmesini, göründü. Artık Ranaya bol bol söyle • 
birdenbire istika • her saat yanında ol· ı ti~, dinl'~'~T, ? ~uhtasar geç~.ikçe 1sral' 

metini değişti.rmıe • masını istiyordu. edıp tafsılat ıstıyor, teferruat soru .. 
ğe başlamı.ştı. Hi9 Hüviyetini, kimin yordu. ' 
bir şey belli etme • nesi olduğunu R5. • Müsteşann karısının da o yolun yol" 
den bir takım iza • nA, açıkça ifade et - cusu olduğunu öğrenince, gülmeden 
hat istedi, hanını e- memiş, paşanın ku- katıldı. Erkeklerden, çok rağbet gö .. 
fendinin yaşını, ba- !ağına gider korku· rüp görmediğini sordu. 
şmı, şeklini, şema • sile ya.lan söyle • Ve nihayet, içine bir merak anz ol " 
ilini sordu. mişti. du. 
Müsteşar kansı : Rafia hanımefen • - Şu alemi. bir kerecik yakından 

- A, pek cana ya· di onu, eski muıt:a .. görebilsem! Pek merak ediyorum .. de.. 
kın, zevku safaya 11arnflardan Meh - di. 
pek d~kün bir ha - med ~anın kızı ve Rana muradına ermişti. Arlık, bal • 
nımdır. Hem, zavaı. sabık gümrük me - landıra ballandıra, o alemlerin zevki ~ 
E çok da gençtir. O murlanndan mer • ni, değişikliğini anlatıyor, Fafıa ha " 
gençliği, güzelliğile hum Ahmed beyin nınıefendinin: 
pek de talihsizdir ! kansı Hasene diye - Ayol'. Bir kerecik .. kapının ara1ı-
dedi. biliyordu. 

· ğından olsun seyredeyim, ne olur? · 
RanA yalvardr. - IllA.ki bu gece Demesine: · · 
- Ne olur, beni gitme! Pazara ka • 

görü.ştürsene? Şu R4nd pldnını kaf<ı!ında g1l n~r geçtikçe olgunlaıtırıyordu dar otur da, yemek 
herifin kansını pek merak ettim. inen lepiska saçları, semiz, beyaz yaptıralım.. gezmeğe gidelim.. kuzum 

- Başiistüne! Bir gün bizi gel, bir- gerdanı, tombul vücudü, İna!cik beli Haseneciğim! 
lıkte konağa gidelim. ve iri kalçalarile, tanıyanların hay • Dedikçe, Ran§: 

O hafta içerisinde bir gtin kararlaŞ" ranlığmı celbederdi. Paçası kendisini - Ah, ben de pek isterim, hanıme -

- Kabil mi? Beni astıracak mısın, 

kadınım? Kat'iyyen olmaz! 
Cevabını vermekle, işin imkansızlı • 

ğını gösteriyordu. Ve bununla da, Ra
fia hammefendinfn merakım körük • 
lilyordu. Nihayet bir defasında, and; tırdılar. Rana, sokakta kat'iyyen nazan ihmal ediyordu. O da bu ihmalden son fendiciğim amma, ~yapayım? Evde, 

dikkati celbetm;yen ağır başlı kıyafe- derece müşteki idi. Evdeki bu nıefis yatalak anneme bakacak candan kim • yemin, razı oldu. Cafer paşanın, sa • 
tile ve yanında da Şataret olduğu halde yemeği bırakıp da aşçı dükkanlarında &e yok! rayda nöbetçi bulunduğu gece, rnüste. 
ahbabının evine oradan da onu alıp na· kifaflanmayı tercih eden kocasının yü· Diye itizar ediyordu. şarların evine yatıya gideceğini baha· 
zırın kon3ğma gitti. zünü ayda, yılda bir gördüğü için, ko- Başbaşa kaldıkları uzun günlerde, ne eder~k konaktan çıkan kadın, Ra · 

Rnfia hanımefendi, Cafer paşanm nağında kalfalarile, eksik olmıyan ah· R§nA, yavaştan yavaştan Rafia ham - nanm refakatinde. onun evine gitti. 
üçüncü haremi idi. İki öncekiler ecel- hahları ve dalkavuklarile, o da saz ve mı işlemeğe başlamıştı. Hayatına, genç Bu gidiş, uçuruma doğru ilk bir a • 
lerile ölınü~lerdi. Bu h'anımla, arala- işret alemleri tertib ederek, oyalan - liğine, güzelliğine aC"J.yor, dünyada, pa· dımdı. Vakla o gece, Rafia hanım mey .. 
rında yirmi iki, yirmi üç yaş, ve belki mağa çalışıyordu. şa kanları için bile felekten kAm al • dana çıkmadan, salondaki alemi ka " 
de daha ziyade fark vardı. Rafia hanını, Daha ilk görüşil.şte, Ranld.an pek marun bir hak olduğunu ileriye sUre - pı aralıklarından, buzlu camlann sıy "' 
o zamanın zevldne tamam.ile uygun hoşlanmıştı. Yanında ot'll!rtuyor, yüzü- rek, kon.ağın haricinde gönlüne eğlen· rıklarından seyretti. Artık pek hoş • 
bir kadındı. Ell gözleri, pembe yüzü, nü gözünü oquyor, 6püyıor.. ckar • ce aramağa kendisini f.ıetvilt ediyordu. lanmı§, pek eğlenmişti. 
baldırlannm billrlim yerlerine ka<h': dqt> diye hitab ediyordu. Mümkünle, Demirin tavına plditlni 9G8I' w .. (Af'kall t>GT) 
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sı1 beğenilmez? Şekli gib: renklerinde Je ' nün iki yanınd:m aşaAı kada• uzanan ıe-
ne güzel bir ahenk düşünülm:lş: Menek- ridlerle. arkanın ortasındaki parça as -
şe retıgi ipekliyc htlı pembe süs konul - tragandan yapılacaktır. 

Rab m~U: Bu m~d~U . önümüzdeki 1 muş. Bu süs, drape bir yaka gibi başlı -1 Yazlık manto k::tll'ı ipekliden dikile • 
bahar, Holivudun en ıyı gıyınen arust • 1 yor. Sol yanda :ıltm yaldızlı bir klip ile k k ı kda kürit olan yerler bunda dan 

l 
·nd .. ıı• y ln b ce , ış ı en e gorecegıJ. a ız aharla da kal-ı tutturuluyor. Orad<ın kat kat be1e kadar te1den yapılacaktH. En!ere5an b' r huluş 

mıyacak. Ayni model hatta yazın da en iniyor ve kayboluyor. Sonra sağ yanda, ı d ğil . ., .. k e mı. 
genç ve guzel adın1ar tarafından seve kalça hizasında y~n;dr:n gfüüni.iyor. Ve . w • 

il kt
. B h b · b" b'. t 1 Modelın her tarah yen., deg ısık, kıv -

seve gey ece ır. u a erı, ın ıı ec gittikçe gcnişliyerek gene kat kat eteğe · 
rübesine dayanarnil (Holivud) veriyor. ık d rak ve şıktır. Yak,ı yok Dantel veya a ar uzanıyor. .. .. · · ~ k: k a· 

Biz de kendi hesabımıza c:u noktayı A k .. .. _ . .. kurk oyle getirılmı~ . mantonun en ı 
• :!' 1 r anın yukarısı dnkluntulüdur. Aş:ı- · k kl' · 

memnuniyetle görüyoruz: Art~stlerin ğ d.. A k k . 1 p<!rçası yuvarlak, ufak bır ya a şe mı ısı uz. r a ya anın orta yermde ve ·· "k" d · t"k · 
:muhakkak surette be~eneceğ•ne hükme- w d .. . . ~ alıyor. Bu sus, ı ı yan an, gıt ı çe ıncc-

6 sag omuz a uç ırı pen;) var. 1 . · o d d· · ırk 
dilen bu güzel mod~l yalnız onlar için, lerek be e ınıyor. ra an • gı ı çe en· 
az çok onlara yak!aşan fev~-;.alftde vü • * li.e~erek ete'klerı . butu~·or. Şerı?.:~.rin b~l 
cudler için değildir. Şöyle böyle müte _ Manto modeli: Holivud, bu modelde yerınde incelrnes\, bclın ince gorunmcsı-
ınasib her vücude gidP.r. Hatta srntürsüz iki zıd maksad gözettiğim söylüyor: Ay- ne yarıyor. 
önünün verev kes•ği bir ç'>k da kusurla· Dl model hem şık bir kı§lıK manto. hem Sıkı bir bilezikle btte:ı kollcrın bo~lu
n gizler. Boyu daha uzun beli daha ın - de kıvrak ve güzel ya:!!ıit veya mevsıı:ı- ğu, dar bir sentürte büzülen arka eteği 
ce, kalçaları daha zayıf gösterir Uk manto olabi~ccektir. Kı~hk mantoda andırıyor. Şapkanın ierıd ve büzgülcrı 

Holivudun hakkı var, böyle model na - Jrnmaş, tabii, kc.lın bir yünlü olacak, ö- de ayni tarzda. 

Yüzdeki adelelerin 
sarkmamasına çare 

Yüz bir çok sebf>bterden sarkar ve bo-I öne aoğru uzatıp bmere• c r;,, ııarnni 
zulur. Arzın cazıbeıi yer yüzündeki bü • tekrarlayınız. 
tün cisimleri nasıl aşağıya doğru çeki • Daha sonra: Yanak etlerine yuvarlak 

yorsa insan vücudUnün muhtelif uzuv -
lannı da öyle aşağıya çeker • 

Diğer taraftan irısanla!' düfiince ve 
duygularını; gülmek. a~lamak. kqlan -
nı çatmak, surat asmak gibi yil! adale -1 
lerinin hareketlerHc ifRde ederler. Bin -
lerce defa tekrarlana':'alc yapılan bu ha
reketler, zamanla yüı.d~ bir takım çizgi -
ler. izler yapar. Om: az çok hırpalarlar. 

Yüzde kemiğe vey.l deriye yapışık bir 

takım adaleler :;;>ek az ÇRhşırlar. Bunlar 

ancak yemek yediğinıiz ve konuJtuğu -
muz zaman çok kuvvet sarfetmeden ha

f:fce takallüs ederier. Halbu'ld blr ada • 

lt>nin .kuvvetli olmuı için çok ltlemest. 
cok çalışması icab ed~r. l 

-.~U 
Mesela: Biz hiç şüphesiz ilk insanlar 

gibi çiğ et, k<Sk ncvi!lden kuvvet sarfını 
icab ettiren sert gd:ı yemiyoruz. Et. ek
mek, meyva gib: yc1ikler·mlzin 'ı~psi 
dişlerimizin ucile koparıp çiğnediğimiz bareltetlerle :masa.ı yapmak yanalclan 
\'UJ'Tluşak ve uhme:<s1z yenUen yemek • aaı1anaktan korur. 
)erdir. Bu yüuien yüz adlllelerım:z gev - Ağız açıkken kenarlarını apğıdan 
ş':.yip sarkıy?r'. Bum mani olmak için yukarı hafif hafif aığ-ımak ağız kenarı • 
\'UZ arlalelerımızi lüzumu kader lfletme- nm geVfime6ini öı\ler 
ll'Jz lAzımdır. Bu det her gün on dakika • 
lık bir zamana sı~ar. Bu kadarcık bir za
manınızı, yüzüntlzü11 buru~up sarkma • 
masına, tazeliğini korumaya hasrede
mez misiniz? 

' 
İşte yüzünüzün sarkmaması n beyz! 

şeklinin bozulmaması, çenenizin alt•n • 
dan çene çıkmamar,ı içr!'t yapacağınız ,ey 
ler: 

EvvelA: Çene altmd.ın çene ~kınaması 
için: 

Sağ elinizle başınızı öne doğru. itiniı. 
Bir yandan da ba~mız'a elinizin tazv!ki
ne mukavemete çaıışınız. Bu itme .,; mu 
kavcınıet etme sH·.ıs.r.d:ı. boyun adalenizi 
kuvvetle hissetmelisiniz. 

Sonra: Çene etlerinlıı gevıeyıp aark • 
maması için: 

Dudaklarınızı mümk:ı :ı olduğu kadar 

Çok şık bir örgü bluz 

irmik helvası 
C Kısaca saçlar için üç model ~ 

Bir kilo irmik, bir kilo şeker, bir ki
lo süt, bir kilo yağ. Yağı yakmalı. 250 
gram bademi ayJklayıp yağın içine at
malı. Bademler suyunu çekince irmiği 
katmalı. Hafif ateşte bademler pembe
leşinciye kadar kavurmalı. Ateşten in· 
dirmeli. Üstüoo şekemiz sütü kaynar 
olarak dökmeli. Arkasmdan şekerli 
suyu döküp kanştırmalı ve ağzını ka
pamalı. Tencereyi soğuyuncaya kadar 
açmamah; 

Tavuk kebabı 
Semiz v-e yağlı bir tavuğu güzelce 

temizleyip içine ve d~ma tuzlu soğan 
suyı) sürüp bir saat o halde bırakma-
1ı. Soma kanadlarile budlannı sağlam 
bir iple gövdesine bağlayıp bir şişe ge
çirmel i. Mutedil ateşte çevirerek pişir
meğe b~lnmah. Yağı damlamağa b~ 
!ayınca leblebi unu veyahud adi un. 
serperek kızartmalı. Sonra istenilen 
baharları ekip, ince ve yağlı bir kağıda 
sararak gene ateşte çevire çevire pi -
şirmell. K!ğıdı çıkanp sıcak sıcak ye· 
meli. 

f ti( 
omn+ tett....++ ew+ 

"'Arka saçlar bukıeli, · düşük, en
seyi yarı yarıya kulaklar meydan
da. Yan ve ön saçlar oldukça sık, ufak 
ulak buıkleler halinde ı.arf tarımml§. 

Yanda uzun bir yiv, öndeki 111 
ıa.ç tutamı iki küçük bukle na
liııe lronulmut. Sol yanı hemen hemen 
dOtl. tlMl8 w sal yan ufak ufak buklelt. 

Bir yiv sa9}arı enine doğru ayı. 

nyor. Ayrıca bukleler so: yana yığı~
mıf· önün sağında ikinci bir yiv. 
Solda birkaç bukle. 

Gü•l feY daima. beğenilir, tırgü de 
güseldir ve bunwı için çok beğenlliyo• 

örgü. her aman örgü; son yılın bü• 

tön efytmlerinde örgüye tesadüf ediyo
ruz. En basit ev elbiselerinden en zarif 

tuvaletleH kadar bütün elbiseler arasın

da örgüyil bulmak mümkün. 
Modelini iyi seçiniz, örgüye doyamaz

sınız. İcabında şık bir elbise yerine hem 

de severek giyers::ıız 
MeselA: Şu blu~ ... D ... !' b: eteğin üs • 

tünde ne kadar güzel durur. Jurlu bir 

örgüden dümdüz bir arka, öı •. Düğme 

yerleri çorap örgüsü. Çorap örgü::.imdcn 

dik, küçük bir yalcı Bu ya"k::ıy.ı biı de
met te çiçek iliş~i~ir5cn /. ş.: gördügiır.tiz 

modeli tamamı tanıamm l yapmıu olur • 

sunuz. Nasıl illt değıl m~? 

il\ 

r. ,. 
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Et• 
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Bulgarlar Sliv mı, yoksa 
Turanlı mıdırlar? 

Dunyanın en koçuk 
kayakçısı Uludağda 

(BQ.§tarafı 1 inci ıa.yfada) 
- Hayır .. burası çok güzeL. sabahtan 

akşama kadar Dağlı ile oynuyoruz, kayı-

1 Hergün : Bütün şikayet mevzularmm 
sebebleri Devlette değil bizdedir 

(Ba.t tarafı 1 ltıci ıa!/fad4) ı Herakliyüs tarafmdan vaftiz, yan! hıris- yoruz. 
:yetinin Kazan vıı.ayetlnde ve Kazanın tiyan edildiğim yazarlar. - Yalnız başına dolaşmaktan korkmu• 
yüz kilometre ce':'lubundak1 Bolgary, ya- Han Kurt öldükten sonra büyük oğlu, yor musun? .. 
hud rusça Uspanskon·J adlJ köyün yanıba- baba yurdunun merkezi Bolgarda kaldı. - Neden korkacağım.. tepelerde uçar 
§lllda, eski yıkık camı ve minaresi ile. he- Diğer oğullar ise semt ıemt dağılmışlar- gibi dolaşıyorum. Bana hiçbir ıey yetf
JlÜZ ayakta rlurmakt-ıdır. dı. Bu meyanda Kurtun üçüncü oğlu Han şemez. Sonra yanımda Dağlı var. O hiç 

V inci asrın scnlarma doğru bir Ak Asparuh, yahuıi İsperik, miladın 660 ıncı benim yanımdan ayrılmaz ki .. 
Bulgar han veya Kanı olan Libertem. za- senesine doğru bazı Türk Bulgar kabi - - Bahan seni Avrupaya gönderecek
ten eskidenberi oralara yaptıklan mü • leleri Dinyeper ve Dinyester ırmaklarını miş .. orada herkesi geçip, direğe bayrağı 
teaddid akınlarla zenginliklerı Bulgar • aşarak şimdiki Besarabyanın bulunduğu çektireceğini ümid ediyor musun?. 
larca bilinen Dobrica. Mezy3, Trakya ve bataklık yerlere gelmiş ve burada muh· Yaşından umulmıyacak bıı: cevab ver-
Bi:zansı daha ko'ay vurmak maksadile, kem yerleşm:ştt Bundan ıon:-a, onun ha- di: 
yurdunu Azak de:ıizi kıyılanndan Dinye- leflerinin, yani şimdiki Bulgarlann TUlıa - Babamın dediği olacak! .. 
pere genişletti. Sonra bu ırmağı da &fa • sahillerinde Bizan!hlan yenerek 6'79 da Bir dağ tepesinde kendisini meteorolo-
rak Bizanlılada ha!"b'?tti. İşte bu ikinci Varnayı ve müteakibP.n Mezya ve T!-ak- Ji iflerine hasrederek çalışan genç baba
istila hareketi neticesi Karadenizin şimali yayı aldıklarını ve zaman zaman bütün nm bu idealini alkışlamamak mümkün 
Cloğu. şimal ve ş:mal batı kıyılarında ku- Balkan yanmadasını bile istilıl ettikleri- mü?.. Bir taraftan vazifesini yaparken, 
rulan yeni Türk yurduna Kara Bulgarya ni görürüz. diğer taraftan şeref direğine şanlı sanca. 

Cienildi. Bunlar da gösteriyor ki bugünkü Bul- ğımızı çektirmek için daha sekiz senelik 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
Ben, .ı:ellıdi hesabıma. §imdiki vaziyet. 

ten o kadu gayri memnun değilim. Bi
zim siyasi bünyemiz bir taraftan inkişaf 
ediyor. Diğer taraftan da halkın ·çok şi
kayet vazifesine karp sadakatsiz memur 
tiıpi. kaynlmak suretile memuriyet al
mak hastalığı bu memlekette herkesin 
gözüne çarpacak derecede azalıyor. Ben, 
içtima! hayata henüz gözlerimi açtığım 

sıralarda, bundan otuz sene evvel bu 
memlekette insanların bir kısmı beşik· 
te 8.linı. ~iye mektebinde mül!zim, 
Harbiye mektebinden çıktıktan biraz 
sonra p~a veyahud Mülkiye mektebine 

girmeden Şftrayı Devlet azası olurlardı. 
Bir takım insanlar bir takım memuriyet
lere tayin edillrle!', fakat, o memuriye
tin semtine bile uğramıyarak bol bol ay
lık alırlardı. Bütün bunlardan eser kal-VI nci asrın bidayetinde, diğer bazı garistan Bul~arlarının men~e ve ırkları bir uğraşmayı göze alıyor, oğlunu hazır-

TUrk veya o demek olan Hün oymaklan lıyor. şt H tta b ı d meselesi, ha~ta Macar ve Finlerinkiııden mamı ır. a • un ar ar. eser kalma-
arasında Bulgar ad!ı kab;1elerin Bizansa , Ertesi sabah hava çok güzeldi. Erken- dıx-1 gibi, memurlar, elde mevcud vasıta. 

bile daha açık ve T-lrk. yahud o demeK d 5 
akın ettikleri ve Da~i = Daçya'da yer • en kayakevinin önüne çıktığımız vakit, Iarın iınkAnı dairesinde sıkı bir kontro-
feıı:ınıek hakkını alciıkları ve bu suretle olan Tatar urukundan gelme oldukları karşunı?Jdaki tep"d~ onları go··rdu··k. Önde 
r- - " la da tabidirler. Henüz idealto varmaktan 

Bulgarların ~.imdik! yurdlarma bir usul bellidir. Böyle iken ve Türk ad ve karak- Dağlı. arkada Tosun, en arkada Ekrem 
i.k B - eğer varmak mümkünse - çok uzakta-

Clairesinde yakhşbkları görülür. terlerini muhafaza edebilmiş . eı:. u!- Karay bize doğru geliyorlardı. 
yız; fakat, iyili~e doğru katettiğimiz me-

Bu esnaıda A!:: Bulgarların. yani Volga garlstan Bulgarlannın Slav dil ve mez • Tosunun dik bayırlardan öyle ·süratli safe de hayli büyüktür ve herhalde halk 
Bulgarlarının Ha?".t Kurt, yahud Kobrat hebini nasıl kabul ederek bugünkü yan inişi, öyle mahirane bir kayışı var ki, ;n- kütlelerinin şuurlannu hareketlerine 
:Ak ve Kara Eulgaristanı birleştirerek Slavlaşmış hale düştüklerinin hikayesi- san bu çocuğun ce.:ıaret:r..e hayran oluyor. nisbet edildiği zaman, bu harekete nis-
büyük Bulgarısbmı kurmağa muvaffak ni diğer bir yazıya bırakıyoruz. Kayakevinin sırtını yasladığı tepeye bir betle daha fazladır. Demek oluyor ki i-

memlekette henüz halk kütlelerinJ 
koutrolunu tesis etmeğe cesaret edem 
yorsa, hiç olmazsa kendi kendisini ııJ 

bir kontrol altma almaya muvaffak o 
muştur. Artık onda genif bir milli §U 

teşekkül etmiştir. Bunun cok iyi bir il 
leme hareketi olduğunu teslim eder 

Bana şikayet mektublan gönderenle 
cevaıb olarak yapmaya lüzum gördüğü 
tavsiye şud1ı1r: Bütün şiki.yet mevzula: 
nın sebebleri devlette değil, bizdedi 
halk kütlesinde. Biz, halk olarak ken 
kendimizi ne kadar ıslah edersek, if 
kültürü ve bilhassa siyasi şuur ve mi 

vicdan sahasında ferden ne kadar n~ 
gidersek, ibizim hepimizin münferid 1ru 
vetlerim.izin bir araya gelmesi demek 
lan devlette, makine ve teşkilAt itibari! 
o kadar mükemmel şekiller alır. ŞikAy 

edenler, şikayetlerini ve tenkid gözleri 
kendi kendilerine, kend•mize. halka te 
cih etmeyip devlete çevirenler, yan 
bir yoldan gidiyorlar. Bunlar armud 
pişip ağızlarına düşmesini bekliyenle 

gaflet ve dalAlet içindt' bulunanlardı 
Devletin şunu yapmamasım veya b 
yapmasını istiyorsak, bunları evvel! ke 
diıni:zde, ailemizde ve etrafımızda an 
hm ve ıslahata oradan başlıyalım. 
kestfmıe yol bu yoldur. 

oldu. Bizans tarih1eri bu T-lrk hanının, H. E. Erkilet kaç delikanlı. o ve babası çıkıp bit- iniq . ~ mir mev'kiinde bulunan memur kütlesi, M-·'1."ttJ B" 
~ri~i~~~~~~kü~Tu~-~==~~--~~~~-~=----~--~~--~-ı~·=n-'.~.m-~ 
da kaldı. 

Hayatım: Büyük san'atkar Fehim Elendi 
(Baştarah 8 inci sayfada) 

Evvela ı·yatro sahi.bleri tereddüde dilf
müşler, sonra Kazım Beyin: 

- Ramazan buna güzel bir mi.laldir. U
nutmayın! .. 
Demiş. 

natır, muvaffakiyet derecesine göre nu
mara verirdi. 

Babasının işaret ettiği ha talan der hal ~lll lllllllllllllllllllllllf lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 
tashih eden küçük kayakçı, bu seneki 17 := T•• k ff K 
yaşında bulunan olimpiyad birincisi Fran 5 Ur ftVft llrUIDU 

sız sporcusu gibi birkaç sene sonra dün- ===- B u· ... y ·u· K p 1• YA N G O S U ya şampiyonudur. O manasını bile bil- §5 
m~iği kelimeyi dilinf! dolamış, müte- 5 
madeyin söylüyor: 5 

- Ben şampiyon olacağım!.. §5 Beşinci Keşide: 11/Mart/939 dadır. 
İnşallah.. ~ 50 00 

Aramıza girdf. Şahsımıt aidat çıktıktan 
sonra yüzde yirmi. ar'kada,lanma iyi 
maac; verilmek üzoro kontrat yapıldı. 

Muntazam ve ciddf bir şekilde çalış -
tık. Rejisörlüğü üstad yapıyordu. Ben bü 
tün kuvvetimi sarfed!yor, üstadın takdi
rini kazanmak için didiniyordum. ÜY'Jn 
gece.si tiyatro tıklım tıklım doldu. Evvela 
dramı oynadık. O hokkabaz, ben çırağı 

(Volvan) roElnü oynuyordum. 

Nusret Safa Coş1w.n 5 Büglik ikramlg~: • O Liradır ••• 
·····----················· ............................ _ § Bundan · baıka: 15.000, 12.0ao, 10.0)() liralık lkrami

1 
.. 

HALK l PERETI § lerle ( 20.0 'O Ye 10.000) liralık iki aded mükifat Yardır ••• 
K:ı~royu yeni baştan tanzim ettim. A· 

snn Efend·, Karak2c:, Memduh, Çoban • 
yan, Ha1i1. t~mail Z~hid, Receb Safa, 
Şamram, V".,.iin. Zarifi Oran~a. Aventi
yadan mütf'c;rk!<'l knmpanya ile fı:ıe bas
ladık. Patronlar h ic bir murattan kacın
mad1klan idrı arzu ettiğimis oyunları 

\ı'az't sahne ed1vordu~. 

Mıınakyan r 0 oertüvanndan: {Mfihen • 
C!isin km) . fY::ıban; ktz). <Amerika k01·
ıanlan). (Hokkab::ı,.), (Seftller) (Monte 
Kristo); mf.'rhum t~mali. Zahidin bh' cok 
eserleri, set'Tne tn10Rt. ortl! ovunu bir 
cünıle ile haln memnun edecek biittb'l o
yınıı..,,., sırava kovduk. İş patt"onlann ft
mldi hilafına J?itt!kC'e kuvvetlenivor. ha
sılat artıvor. tivatrol"nn mnşterlsl eohl
C!ıkra cof.Yal1vnrdu RilAha~ aramı'l'a Jl"alı
ri Fov de iltihak edince biraz daha can
lann1k. 
Dramlanmıza eksPriV;t ftstd Ahmt'd 

Feh;m Efı:>ndi nezarP.t edfvordu. 'O'stad 
artık sa'hııı:>rJen ('f''kllmLcrtt. B°' YakttleTi· 
ni bPni cok c;pvdiitinden bize hasrediyor
<Ju. Hı:>r ~ero kantodan sonra d~ğerlf mu
harrir ErMirrı 0ııd 'F.kremle ~elir, bfT k8 -
şedPn oyunl rımızı RevrederleTdt. Ben iki 
abbııb cavu<:hr, onlan görilnee, sahnP. • 
den takılııı ~ ~;ı bııc:1~rdım Bizi takdirlt> 

Dram cok mük0 mmel oynanmıstı. Ar -
kadan (Veli lokantasının çırağı) kome • 
disine basladık. İtiraf ederim, çok heye • 
canlı idim. Biraz da korku vardı içim -
de .. Çünkü, üstad, senelerce İstanbul hal
kını tesh ir etti~i kendi rolünü bana ver
mişti. Acaba muvaffak olabilecek mi i
dim? .• 

Çıktık. ovnadık .. oyun harikulAde l?Ü
zel 'bitti. Fakat perde berbad bir şekilde 
kapandı. 

Ben ovunda '5kil üzerini! babamı an
yorum. FPh im Efendi ile karşılaşınca ü • 
zerine atıh:vor: 

- Ah babacııtım! 
Diye onu kucaklıyordum. 
O zamanlar ~ene oyun saatleri tahdid · 

edilmlsti. On ikide temsilin bitmesi la- · 
zım ~elfyordu. Abi bir polisin biri zorla 
perdevi kaoattırmağa kalkısmış, ne ise 
~ene li'ıtiifkar bir tesadüf tam. 

- Ah babacı~m! 
Diye Fehim Efendinin bovnuna sarıl -

dılhm zaman perdeyi kapattırmıştı. 
Bu münasebetsizliğe ra~en Fehim E

fendi neş'esini kaybetmemişti. Beni al • 
nımdan öptü: 

- Sen komik deltil, san'atkAr bir a -
damsın oğlum Nasid! dedi.. Sen her ro -
Iün içinden çıkıyorsun. Büyük san'atkar-seyrederler, Prte-;i ırlln oyundaki muvaf

fakivettı-n rlnlavı b0vRnı memnuniyet ev- sın. 
JerlPrdi. ~.,lınedı-n cekilmekle beraber Beni ilk dPfa İbi~lik!en sıvtnp san'at. 
sahneye olan sevı?iı::iııl ayni tazelik!~ mıı- Hr yapan Fehim Efendidir. OnıJan sonra 
haf'!2.a e~-en fistad. 0 temfz topluluğu san'atkAr ünvanını lrul'lanma~a basladım. 

tBri1nce bir f'ÜTt coı::tu: Ü'stad. hevkeli dlldlecelt büyük bir Türk 
- Nasfd. ""n ı!!ıP karşılılth fld oyun oy san'atkArıdır. Memleketimizde vodvilci • 

nıylolcağım. ilan et! liği, alafranga komediyi yapan, Molverf 
T'ndi.. sevdiren odur. Bu'6n tanınmış biltün 
t}"c;tadla bf.,. sahne"'" l!Örllkmı-k !lf"n!ft • san'atkArlanmtz, bilhusa Şehir tiyatro

!ıl lr.,,.~rıac?~ımdan Adeta deltye datımOş- sandaki arkadaslar, onun talebesi bulu • 
tftYr' Övle SPvinfvor ve gunır duyuvor • nuyonı.,;. Ben de bOyüt takdirlerine maz 
!um ki, 'bunu fmk!\nı yolt anbtamam. har olmakla daima l5ğiinınekteyim. 
Derlıal faalivete t!ectik. Hemen erte!'! (Arkası var) 
gün büyü k b?"telalı:ı-. üı:ıtad Fehlmfn Mfl
tet tiyatro<ıunda flf'>'kkaz), yahud (Bir 
pec'l"r ne kıı ~ ::ı r ~ernı olursa o1run gen.- pe 
(Je .. rı·r) is'm1i ll nnropl:k dramla, <Yeli 
!okımtasının cır~~ıl komedis'fnf ovnıya • 
eafjın1 il'An on:vo--du. 

Bu komedi, Fehiııı Efendinin senelerce 
eeve seve ovnaı:h!Yl. h~lkın pek zivade he
lenip alkıc;hdılh bir ovundu. Fehim E -
fen~i biitün ta1Pbele-rine bu komediyi oy. 

________ ........ _______ .... ____ _ 
TURAN TfyAtrosu 
hrln •at 16 de r-

20,~ da amuma 
Erta~l Sadi Telı:..,. 

arbrla .. Jan 

SEFiLLER 
8 P. 

(Sel Atili R..rul lıılylk oınryetı. 
Çiul lerin hayret Teren ll1lmaralan 

21 Şubat Salı giial aqamıadaa ltibarea 
iNSAN MABUT 

T ıh Fakültesi Dekanlığından : 
Tıb Fakültesi mecmuasının §imdiye kadar çıkmıf ve bundan ıonra çıkacak 

nüshaları, 25 er kuruş fiatl& İatanbuldf. Anbra cad.duinda O'DlYerllte KUab
evinde satılmaktadır. (1281). 

Uatl •e 16 da alcşarn 9 da - 8 "bd b" b•l § u terti en ır ı et alarak iftirak etmeyi ihııW et-
p 1 P 1 Ç A S me.yin~z. Siz de piyani'onun mH'ud Ye bahtiyarlan arUIJla 

Meşhur operet 3 perde == yırmıı oluraunuz. .. 
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Alman - Leh gerginliği tehlikeli 
bir mahiyet aldı 

'(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bu heyetin ziyaret maksadı ve sübay

ların hüviyeti gizli tutulmaktadır. M.-ıa
baza. heyet arssında Fransız erkfinı har
btyesine mensub yüksek rütbeli bir şah· 
siyetin ve askeri mütehassıslarır.. b'Jlun
duğu anlaşılmıştır. 

Fransız asken heyeti, muvaı.alatır.ı 
müteakib, Leh askeri mütehassısların re· 
fakatile derhal cenub hududundaki stra· 
tejik mıntakalara hareket etmiştir. 
Fransız heyetinm, Leh askeri fabrıka

lannı da ziyaret edccrği söylenmekte.i!r. 

Almanya Leh hududllllu tahkim 
edi~or 

Londra, 25 (Hu u i) - DeYli Ek pres 
gaz<>te inin verd · rnalfıma!a gore Al
manyanın Polonya ile olan şnrk hu iu
dunda 100 bin Nazi amelesi. mühencl's ve 
mütehassıslar istihkamlar yapmlkln meş
rul bulunmaktadırlar. 

Fransız ve Belçıka hududlarındaki çi
mento ve çelikten yapılan Sie~ried ~at. 
tının bir ayni olacak olan bu hat. B 1-
tıktan başlıyara'k, cenubda Çek hududun-

da RaUbora kadar uzanacaktır. Daha ta
mamlanmamış oln Siegfried hattında ça
bfan ameleler işleri biter bitme-z bu hat
ta gönderileceklerdir. 

Varşovadn Ahnnn scfarethanesinin 
camlan kırıldı 

Varşova, 25 (Hususi) - Üniversite ta
!ebesi-.bugün de tekrar Alınan deyhtarı 
nümayişlere devam etmişlerdir. 

Alman sefarethanesinin cam ve çerçe
ftlerlni kırmış olan nümayışçi talebeler. 

altı polis tarafından dağıtılmlştır. 
Talebeler. btlaharc İtalyan sefaretha

nesi önünde toplanarak, henüz Varşova-
1a muvasalat etmiş olan Kont Cianoyu 
alkışlamışlardır. 

Kom Ciano'nun teşebbiis1eri 
Londra, 25 (Royter ajansının Varşova 

muhabiri yazıyor) - Kont Ciano, !·efi
bsile birlikte saat. 12.30 dn Varşovaya 

-varmış ve Bek tarafından karşılanmıştır. 
!Kont Cianonıin ma'iyetinde Virgino 

Gayda dan maada on bes gazetecinin bu
lunması hariciye nazırının Polonyaya 
J8pacağı beş günlük ziyarete İtalyanın 
Yerdiği ehemrruyeti göstermektedir. 

Tahmin edlld;ğinf: göre, İtalyanın 
J'ransaya yaptığı talebler karşmnda Po
kmyanın ittihaz edeccğ! tarzı h:ırekete 

müzakereler esnasında geniş bir yer ay. 
nlacaktır. Polonyanın İtalyaya bu hu-

susta teminat vermesi muks.bilinde Kont 
Cianonun Polonyanın müstemlekeler ta
leblerine İtalyanın mfizaheretini vadet
mesi siyast rnahfellerde hiçbir hayret u
yandırmıyacaktu. Bununla beraber hasıl 
olan intıbaa göre, Bek Roma - Berlin 
mihverinin siyasetine muzaheret etmeği 
taahhüd etmek istemiyeccktir. 

Bilhassa Polonya yüksek tahsil genç
liğinin dünkü tezahfiratı üzerine Kont 
Ciano ile maiyetınin emniyeti için sıkı 
tedbirler alınacaktır. 

Mussolini'nin beyanatı 
Varsova, 25 (A.A.) - Pat ajansı bildi

riyir: Gazeta Polska, Kont Cianonun Po-
1 l'vayı ziyareti münasebetllc hususi su
re•te gönderdiğı muhabirine Mussolini 
tarafınd n yapılnn beyanatı italyanca vP 
lehce olarak neşretmektedir. Bu beyans
tmd'a Mussolin;, Polonyanın teceddüd 
yolunda attığı adımlardan ve memleke
tin 'rkişafınıian sltayisl0 bahsetmekte 
ve bu sayede büvük devletler arasında 
Polonyaya hak'kı olan bu vaziyeti temin 
edf'tl siyasi ve askerl bir rejim kurulmuş 
Qlduğunu ve Polonyanın etnografl ve ıs
keıi vaziyeti dolayı!i1e A vnıpada mühim 
bir rol oynadığını kaydetmektedir. Bu
glin Polonyanın yardımı temin edilmedeın 
Avrupada siyasi muvazene ve milletlerin 
geçinmesi meselelerini halletmenin im
kanı yoktur. 

Mussolini, demiştır ki: 

cİki memleketin siyasi menfaatler! a
rasındaki ahenk nraıarıT'-lrık: dostluk için 
hakiki ve devamlı bir esas temin etmek
tedir.> 

Dandg aleyhinde nümayişler 
Varşova, 25 (A.A.) - Ivovdaki Lehli 

talebe de Danzig aleyhinde nümayişler 
tertilb ve Politeknl'k mektebinde topla:ıı:ı
rak Danzig aleyhmde karar suretleri ka
bul etmiştir. 

Danzi~de kanlı hadiHler 
Danzig. 25 (AA.) - Yüzlerce Alman 

ün:ıvresite talebe!li Leh talebe yurduna 
hucum ederek: cDanzigi Yahudi haşera
tından nasıl temizledikse Lehlı haşerat
tan da öyle temhliyeceğiz. diye haykır
mışlardır. Çıkan kavgada altı ~hli tale
be yaralanmıştır. Lehistanın Dnnzigdeki 
umumi komiseri bu hadiseleri senato 
nezdlnde protesto etmiştt.· ve bir Leh 
tebliğine göre, senato asayisln muhafaza 
edileceği hakkında komisere teminat ve:
miştir. 

Sur· ye meselesi yeniden 
mühim bir mesele oldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
aıilukaeler devam ediyor. Bütün bu 
müzakereler ve nümayişler arasında da 
Manda idaresi, kendi siyasetin: yür.it
mekte ve hattA Suriyeyi parçalamaktan 

ibaret olan vazifesinin ilk safnasmı ha
Jmı tamamlatmış bulunmaktadır. Cebel. 
düruz artık istiklAlini ilan etmiş demek
.er. Cebel valisi . ki ıstiklal hareketini 
l':ransızlarla müt'efikan idare ı!tmekte 

olan Atraşların adamlarıdır - Surıye 

laQkOmetine karşı itaatsizlik bayrağını 

ıamen açmtş ve Suriye hüktımet fırka-

anın ora<iaki teşkilatını, rani MilU 
Blok'un Cebel merkezını tamamen kapat
znırtır. Bu brkaya mensub olan bir Ce
bel ekalliyeti. Suriyl'nin vahdetı fikrini 
müdafaa edeu yegane zümre ıdi. V31~ 

ftmd1 bu zümreyi. sor. defa Cebeli zıya
ııet etmiş olan Fr:msanın Yüksek Komi-
1trlne karşı yaptıkları nümyaşiler ara
ımda SuTiye vahdetı fikrini müdafaat et
mek ve bu suretle Cebeı vahdetine hiya
net eylemiş bulunmakla itharn etmekte. 
fir. Bu suretle Ceb'?i. Suriye hükurnet:n
clen ayrılmış ve Fransanın avucunun 
"ine girmiş demektir. 

Diğer taraftan La:r.kiyede de Fransız 

taraftarlığının elebaşılığını yapan Süley
man Mü~id, son zamanlard&. adamlarım 
11e kuvvetlerini çoğaltarak vallyi o ka
dar çok tehdid altında bırakmıştır ki ni
hayet Fransızlar asayişin bozulacağı ve 
bn döküleceği bahanesile valinin istifa
anı istemişler, o de istifa zaruretinde 
kaldığı için mahalli hükumetin idaresi 
hansanın eline geçmiştir. Suriye hüku
metinin bütün hu cemaat hareketlerine 

kar.şı almaya tcşebbfüı ettiği tedbirler de 
esasen komiserli~ tarafından reddedilmiş 
bulunduğu için bugiln SurJyenin parça
lanmasına ve her kö~ıinin birbirine kar. 
şı vaziyet almasını temine matuf olan 
Fransız projesının ilk safha11 tamamlan
mıştır. 

Bu arada Samda da ikilik bntiin fidde
tile devam ed\vor. Kuvvetleri azalan ve 
nüfuzları harab olan Milli Blok karşı

sında çok kuvvetlenmit olan doktor Ab
durrahman Şehbender taraftarlan halen 
isyan fikrini temsil ediyorlarsa da bun-

lar da isyan yap~ca~ halde değildirler. 
Yaptıkları takdirie Fransızlar tarafın
dan bir hamlede eztleceklerlni ~k güzel 
bilivorlar. Ne hükt°ımP.~ fırkAsından, ne 
muhaliflerden ve ne de bunlann arum
da mütevassıt ve mutedi! bir mevki işgal 
eden bitaraflarda~ı hi<' kimse çıkıp M.
ld\met mes'ulfvetıni {berine almaya ra
zı olur görünmiiyor. Esasen Myle mute
dil bir hilk0m0 t teşekkül etse bile bunun 
sırf bir şekil mPselPsi~der. ibaret kal:ı
caEtı muhakkak+ır. P'akar. daha ziyade 
muhtt>mel olan neticl", Şam.da da hUkt\
metin Manda memurlım tarafından tJe 
almaca~ merkezindedfT. 

Suriye meselesi yeniden mfthfm btr 
meselP olarak meydana ~ıkmı' d•mektfr. 

240 bin Yahutll 
Almanuaflı terlletll 
Berlin, 25 (A.A.) - Resmi bir memba-

dan bildirildiğine gl5re, 1938 Tepini3ani· 
aine kadar Almanyayı terkeden Yahudi
lerin adedl. 140,000 ka4archt. 1938 Tear1-

SON POSTA 

inönU bu akşam 
Amerika halkına 

hitab ediyor 
(B~ıarafı 1 inci aayjada) 

met İnönü tarabndan. 5 - Yapılacak 
müzik neşriyat programı, ingiliıce. 
6 - Müzik. Türk mi.iziği, idare eden 
Mes'ud Ceınıl. 7 - Müzik, Cümhurrl
ıyaseti fiiarmomk orkestrası tarafın
dan. 8 İngilizce anons ve veda. 
Neşriyat programı 30 dakika devam 

edecek ve kısa dalga 19.74 üzerinden 
yapılacaktır. Neşriyata aid aözler yal
nız ingılizce olacaktır. 

Gr reşçilerimiz 
Avrupada büyük bir 
turneye çı 'ıyorl r 

(Baştarnlı 1 inci sayfada) 
sile milli takımın aldığı neticelerde dni
ma bır kab:ıhatll aranırdı. Biz üç aylık 
bir kamp kurmak suret ıle memleke:te 
isımlerı üzerınde durulan hemen bütun 
kabiliyetli gençleri çalıştırmaya baJladık. 
İki antrenörümüz oevamlı olarak bu me
saiyi taki'b ve tanzim etmektedırler. Ar
tık bu sefer ınilll takımımızın azan:! ran
dımanını alacağını ümM etmek hakkı-
mızdır. 

Oslodaki Avrupa 1ampiyonluğu m'lıa· 
ba.kalanndan sonra Fınlandiyada geçen 
sene Ankarada karplaşıp kazandığımız 
kupa maçının nllıaJ müsabakası yapıla
caktır. Bundan maada avdette memle
ketlerini ziyaret etmemizi ist!yen Polon
ya ve İngiltereyi ziyaret etmemiz muh
temeldir. Bu büyük turne için iyi ve e
saslı hazırlanmamız lazım olduğu :mey
dandadır. Buna çalı§lyoruz 
Kış esnasında bölgeler arasında yapı

lacak temasların kapalı salon bulunma
ması yüzünden güçleştiği, binaenaleyh 
ilkbaharda faalıyetin artacalt tabiidir 
Geçen sene olduju gibi bu aene de Tnr
kiye Greko-Rumen ve serbest gilrq bi
rinciliklerini Ankarada yapacağız. Mü
sabakalar Mayıs nihayetinde yapılacak
tır. Her iki gi.ire!fin de ayni zamanda ya
pılması mukarrel"dir. Bu sefer de geçen 
seneki gı'bl köylerden tarama yapılarak 
kaza ve vllAyet merkezlerinde yapılacak 
müsabakalar netuıesinde vl!lyet şampi
yonlan seçilecek, vt' bu müsabakalar 
göndereceğimiz on dört antrenör ve m<>
nitörün nezareti altında ve daha fennt 
esaslar dahilinde cereyan edecektir. 
Grup merkezleri geçen senekinin ay:ıidir. 
On iki grupa ayrılan memleketin bu s~ 
ne Türkiye birinciliklerinde daha luv
metli unsurlarla temsi! edileceğine emi
niz. Geçen aeneki müsabakalar milli ta
kıma yeni ve genç elemanlar kazandır
mıştı. Bu sene de pek çok kabilıyetli mem 
leket evlMını er meydanında takdirle 
seyretmek fırsatım bulacağımız muhak
kaktır.> 

innilterenin en seri 
zırh.hsı: (Kral Corc V) 

(Bcıştarafı 1 incı ta.!/fada) 

sulara doğru kayarken kral selam vazi-
yetinde durmuştur. . 

(Kral Beşincı Corc> tczgA.hta ıken, İn· 
gilterede zırhlının evsafını bıldiren te
ferruat son der,.ce gizli tutulmuştur. Bu
na rağmen Almanların neşrettiklerı harb 
gemileri ıı1uhtırasında. buna dai.r bir re
sim konduğu gib;, topların adedı ile ban 
teknik malOmat ta verildili görülmilş
tür. Bu hal fngilterede büyük bir hayret 

uvandırmışhr. 
-Kral Beşinci Corçta 4 tane 14 p·ısluk. 

2 tane 14 pusluk. çift• 5.2:'1 pualuk toplar, 
tayyare topları. den~ tayyaresi hanıar-

lan vardır. 
İngiltere ayrıca 2 zırhlı daha yaptır-

mava karar vermiftir. Bunlardan (.A.lan) 
is~li zırhlıyı Vikers Armestrona ıirketl 
Temeraire'l de ba,k.a bı:- firket yapa
caldır. 

(Aslan) ve (Temerairc) zırhlılan, ltral 
~inci Corç zırhlutndan bftytık ve 40 
biner tonluk olacaklardır. 16 pusluk top
larla mücehhez bulunacaklardır. Zırhlı
ların her ·birinin 8.M0,000 İngiliz lirasına 
malolacağı tahmin edflmektedlr. 

nisanisinden bu ana kadar da 100,000 ta
dar Yahudi Almanyadan çıknılftır. Al
manyayı terkeden Yahudilerin büytlk 
ekseriyeti Amerika bırleşli: devletlerine 
gitmiştir. 

Sula 11 

Belediye imar için 5 
milyon lira borç aldı 

( Baştarah 1 inci sayfada) 
geç v~e kadar Beledıyede meşgul ol
mllf, şu.be müdürlerim çağırarak gaybu· 
beti esnasında cereyan eden işler hak
kındlı. izahat almıştır. 

Kendisini gören bir muharririmıze 
Lttt:ei Kırdar Ankaradaki temasları et
rafında şwıları söyl~iştir: 

c- Ankarada Büyuk Milli Şef beni 
lı'.itfen kabul ve iltifat buyurdular. Bu 
esnada İ tanbula karp herkesın ve İs
tanbullularımızın malumu olan yük.sek 
hislerini ve sempatilerini izhar buyur
dular. 

Gerek sayın Başvekil ve gerek değer 1i 
Vek.illerimu. !stanbulun voz.iyeti ve ih
tıyaçlan hakkmdakı maruzatımı alaka 
ile dınlediler. Kendilerin e İstanbulun 
ihtiyaçlarım temın ve refahını ıkınal içın 
samimi bir arzu olduğunu söylemeğe lü
zum yoktur. 

Bi1: ıburada vaz.ifelerumzde gbsterdıği
miz dikkat ve itinalar ile hizmet kabili
yetimizi artıracağı%. Merkez de, bizi 
mümkün olan yardıınlarlle daima takvi
ye edecek ve bu suretle arzumuza en kı
aa zamanda vannak yolunu buhuu§ ola
cağı%. Belediye namı~ Belediyeler Ban
kasından bet milyon lira kadar ıstikraz 
imklnı temin edilmıftır. Bunu şehri."1 i
man için en faydalı ve tasarruflu şekil· 
de sarfetmek üzere llzım olan planlan 
hazırlıyarak ife başlıyacağız. 

r.tablı8.m.irenin atadyom yapılmak ü
zere Belediyeye terkine İcra Vekılleri 
Heyetince karar verildi. 

!.tanbula ayrıca devlet bütçesinden 
yapılacak yardım da tetkik edilmektedir. 
İstanbulun imar planını tetkik için Baş
vekil kendi reislili altında bir komısyon 
tefkil ederek bu !ş hakkında kat'i bir .ka
rar alacaktır.> 

* Vali Ankarada Dahiliye, İktısad, Naha 
VekUetlerile yapmış olduğu temaslarını 
tam bir muvaffakiyetle bitirmiştl.r. Bele
diyeler Bankliiının rnevcud parası tama
men İstanbul Belediyesine verilmiş bu
lunmaktadır. Lutfi Kırdar şehrın ihtiya
cını ilk partide elli milyon lira olarak 
tesblt etmiş ve hükumet nezdinde o yol
da teşebbüste bulunmuştur. Beled~yeler 

Bankasından daha fazla para temin edilc
mediği nden, hilkftmet ayrıca İstanbul 
Belediyesine para verecektir. 

Hazirandan itibaren beş milyon lira İs
tanbul Belediyesinin emrine verılmiş ola
caktır. Bele~ye lüzum gönilükçe beş 

milyon lirayı Bf.'!ediyeler I\ankasından 

çekecektir. 
Vali ve Belediye Reısi Lutfi Kırdsr 

yapacağı işleri hemen hemen tcsbit et
mif bulunmaktadır. Belediyeye yapıia

cak ikrazın miktarı tesbit edilmiş ve beş 
milyon lira olarak kararlaştınlmış oldu
ğundan LUtfi Kırdar bu para ile yapıla
cak iflerı sıraya koyacak ve bir program 
vücude getirecektir. Bet milyon lira ile, 
ilk partide yapılması !Azım gelen işler 

ba§llllacaktır: 

ı - Şehrin ezell derdi obn süt lŞi hal
ledilecek, istanbulda muazzam bir süt 
takirnhanesi inta edilecektır. Bu ışın 
dört yüz bin lira ile başarılabilmesı muh
temeldir. 

2 - Atatürk. köprü.Unün iki yakasın
da:ki bulvar açılacaktır. Buradaki mey. 
danlarla yollanll açılmuı iki nulyon li
raya malolacaktır. 

3 - Konservatuar binasının inşasına 
başlanacaktır. Yakında Başvekilir. riya. 
seti altında toplanacak olan imar komis
yonu konservatuarın yerini kat'i olarak 
tesbit edecektir. Konservatuarın ınşası 
iç.in bankada beş yüz bin lira bulundu
ğundan aynca bet milyon liradan tahsi
sat ayrılmıyacaktır. 

.f - Temızlik vasıtalarının sayısı yoi 
inşaatı ikmal edilıciik.çe çoğaltılacak ve 
motörleştirilecektir. Avrupadan yeni te
mizlilc vasıtal.ın .atın alınacaktır. 

5 - Otobüs aerviai Be!ediye tarafından 
~leti:lecektir. Bu İf için beş yüz elli bin 
liralık biT istikraz yapılabilmesi için Şe
hlr Meclisi tarafından Belediyeye sala
h.lyet verilmişti. Bu para. beş milyon li
radan ayrılacaktır. 

8 - Dolmabahçede atadyom mşa e
dilecek, inşaata beş yüz bin lira harcana
caktır. 

7 - Dolmabahçe ile Bebek arasındaki 
yol genişletılecektır. Belediye fen heyeti 
imar şubesi yolun planını hazırlamış ve 
plAn Vali taralından tasvib edilmiştir, 

Plana nazaran yolda viraj bulunmam~ 
ta ve Beşiktaş, Ortaköy, ArnavudlroJ\ 
Kuruçeşme ve Bebekte bırer köy meyda
nı vücude getirilmektedir. 

8 - Kanalizasyon inşaatına başlana.. 
cak, Kasımp.işadak~ boru fabrikası Be-. 
lediye tarafından işletilecekfü. 

9 - Şehir tiyatro.su binıisı te~i edt:lec 
cek, faaliyeti genı~.etılecek ır. 

Valinin beş milyon lira ile daha başka 
neler yapacağı birkaç güne kadar ha~ 
lıyacağı programla belli olacaktır. 

Harici e Vekili Atinada 
tezahüratla 1 arşı1andı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Atina, 25 - Atına njamı bildiriyor: ~

tina hal'kı yarın başvekil B. Met ksaa 
ile b'rlikte buraya g lecE:'k olan Türkiye 
Hariciye Vekili B. Saracoğlu içm çok ha. 
raretli ve samimi bir k bule hazırlan
maktadır. 

Bütün şehir şi.mdıden Türk ve Yunan 
ba)'Taklarile donatılmşıtır. 

Gazeteler Atina ahalisinin, Saracoğlu
nu aThışlarken. bütün Yunan milletinlD: 
hissiyatına tercüman olacağıni bildiri
yorlar. 

General Metaksasın beyanatı 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı bildi

riyor: Gazeteler Bükreşte.'l dönen başve
kil Metaksas Seld.nikte ve Kilkiste h~ 
taarfından yapılan tezahüratı kaydecB. 
yorlar. 

Başvekil Kilkıste dün yeni hastaneni1l 
küşadını yapmış ve bu münasebetle SÖJ"' 

!ediği nutukta demiştir ki: 

- Dost ve müttefik Balkan yanmada. 
sı ımilleHerinin dostluk ve ittifaklanm 
daima olduğu ı;tibi muhafaza etmekte V'9 

her ihtimal karşısında daima amade ve 
aralarında mütesanid olduklarını size be
ynn edcbiimekle bahtiyarım. Barışa, fa
kat vekarlı ve haklı bir banşa derin b!r 
surette merbut b•ılunarak, diğer Balkan 
milletlerinin de ittifakımızı aktett:ğımis 
ayni şartlar dahilinae saflarımıza ilhhalı: 
edeceğini ümid ediyoruz. Yunanistanda 
değil b~ka yerlerde Balkan ittifakının 
devamından ruphe edenler rnevcud oldu
ğu için şu rnes'ud haberi size verebilirim 
ki, bu ittifak daima daha ziyade kuvvetlt 
olarak devam etınekted:r ve edecektir. 

Hariciye V ckilimi75,ı Bclghd 
gazetelerine beyanatı 

Belgrad 25 < A.A.) - Türkiye Hnricl19 
VckUl Saraçoğlu, dün a.kşnm s:tat 19 d Tür 
klyenln Betgrad sefaretinde gazetecileri ka
bul ederek beynnattn bulunmuştur. Vekll 
demiştir kl: 

c Güzel seyahntlmln net!oesinden pek 
memnunum. Bükre.şte dört lblka.n devleti
nin milmesslllerlle del!1J, dört n.rkada.cı, hat
tA dört kardeşle birlikte Ç31Lstım. Birbiri • 
m12'ıden vicdanen ve zihnen mfisterlh olara.lı: 
ve hepimize d~en vnzlfeyl yaptığımıza ta
uı olarak ayrıldık. Güzel memleketinizi gör
düm ve Yugoslav mnıetınln vücude getirdi
m eserleri takdir ettim. Bir noktaya, can!i 
bir hakikate nazarı dikkatinizi celbederlm.ı 
O da memlcketlerlmil'lden herblrlnln selA. • 
metı için yegAne esas olan Balkan paktıdır. 
Bazan nazariyeler ortaya konur ve hfıdisd 
bu nnzarlY!'lerl taklb eder. Bazan da h!i<U.
snt evvelce vukubulur ve nazariyeler hMS· 
seteri taklb eder. Bize !bun olan heplm!lıl 
altıkadar e<!en bir hedef, bir idealdir. Bea 
bu müşterek. ldeall, bütün mllletlerlın1zin .,. 
şehlrU, !tövlli, bütün mllletJerlınl7.e mensub 
ferdlerden her birinin atneslnde kardeş gibi 
blrblrlertnı sevecekleri ve gittikçe artan re
fahı paylaşacaklımnı bir sentez §eklinde tG 
rftr g1bl oluyorum. Bu ideale va.rmak 19111 
vıakıa ne mi, yoksa nazariye ile m1 işe bat
lamak lrtzımdır? Bu nokta üzerinde yapıl~ 
cak münakaşaların sonu gelmez. Mtıııa.kaşa
ları bir tarafa bıraklp hakikati olduğu glbl 
ele alalım: bu hakikat, Balkan paktıdır. 

Savorana yatı dün Pireye gitti 
Harlclyc Veklllmlz Şükrü Saraç~lu 1le 

maiyetindeki zevatı getirmek üzere, Bavora.-
na yatı dün sabah saat onda Pire Umanın& 
mütevecc'ihen hareket ettlrllmlştir. 

Yarın Pireden geri dönecek olan yatı._ 
Haricl,. Veklllmlz tarafından Yunan hü -
lcOmet ricaline bir ziyafet verlleoe.k ve yat 
bllA.hare fstanbula müteveccihen hareket e
decelrtlr. 

Alman konsolosu 
ansızın öldü 

Ankara_, 25 (A.A.) - Almanya büy:ik 
elçiliği kançıları konsolos P:ıul Voıı 
Wilmsdorff ıd'ün öğleden sonra ansızın v .. 
fat etmiştir. 
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im llUllllUll-.umDl .. WWUUU IDh.. Çeviren: Faik Bercmen .• d1111 on~ 
Jan ile Mari zengin bir ailenin iki matlı, sıhhattedirler. Madmazel Mari al- kat ve ihtimamla b~ ucuna yerleşti. Ja

genç 'kızı idiler. ~"a1rnt zaman ayni şekil· nından !hafif yaralı. Fakat hem~iresinin nın umumi ahvalı iyi idi. Pansuıruınları 
l'le gitmediği için şimdi de birl piyano, yarası biraz daha ağırcadır. Yüzünün bo- bizzat doktor ygpıyordu ... 
öiğeri de Şan det'si vererek ihtiyar an - zulmuş olmasmdan korkuyorlar... Jan ameliyat netıcesim sormak istedi-
nelerile mütevazı bir hayat sürüyorlar - Bu sözü duyan Maksim: ği zaman doktor parmağını dudğaına g<i-
Qı. Gürültülü v.e patlrdllı bir iflastan - Zavallı Jan, hakikaten talihsizmiş... türerek: cKonuşmnk yok!> dedi. Amma 
sonra ölen babalan mal ye:-ine ödenecek demekten kendini alamadı. dudaklanndaki tebessüm her şeyin yo -
bir çok borç bırakmı~tı. Varlarını yok - Hasta bakıcının hakkı vardı. Jan ken- }unda gittiğini gösterıyordu. 
farını satarak bu borcu ödemişlerdi. dine geldiği zaman başının, sarıl1 bir pa- Pansumanlar bitip sargılar çıkarıldı. 

Her türlü zevk ve eğlenceden mahrum ket haline gelmiş olduğunu gördü. Yal - Jamn yüzüne bir ta~•m pomacllardan ya. 
yaşıyorlar, işleri ve güçlerile uğraşıyor- nız dudaklarile burnu meydanda idi. O- pılmış muvakkat bir maske geçirdiler. 
lar<lı. Yalnız iyi günlerde olduğu gibi fe· na, yüz ameliyatlarında mahir ve şöhre- Sabrı, tahammülü kalmıyan Jan büyuk 
nt günlerinde de dostluk göstermekten ti dünyaY1 saran. Dr. B. nin tedavisi al- bir hahişle: 
geri kalmıyan Mattsim Lötuş kendileri - tında bulunduğunu söylediler. Doktor ak - Ne vakit yiiıumii görebileceğim dl-
ni sık sı'k ziyaret eı:lıyor. biraz müzik. bi- şam konsültasyonuna geldiği zaman Jan yordu. Hemşire de: 
raz sohbet, biraz da briç ile gece yarıla • bütün cesaretini top!ıyarak yalvardı: - Biraz daha sabır matmazel Jan, ço· 
nna kadar hoş vakit geçlriyorlardı. GP-nç - Dinleyiniz beni, doktor .. . Bu kaza - ğu gitti azı kaldı. Bana inanınız öyle gii
kızlar Maksimin ziyaretlerinden bahti • dan evvel zaten güze! değildim. Ş3yed zell~tiniz, öy t.' güzelleştiniz ki... diye 
yar görünüyorlardı. Ar.neleri de bu va • yüzüm beni büsbütün iğrenç bir hale ge- cevab veriyordu. 
ziyet karşısında bazı defa kendi kendi • tirecek .kadar bozulmuş ise yaşamak de • Nihayet o büytik gün geJdi. çattı. Ha-
ne: cMa'ksim kağld oynamasını sevme • ğil, ölmek isterim. va güzeldi. Bol hir günes odayı aydınla -
diği halde gece yarılarına kadar kızlar • - Haydi, haydi böyle üzülmeyiniz mat tıyordu. Elinde bizzat koparciığı bir de -
la ıbriç oynıımasına sebcb nt.?dir acaba?. mazel Jan ... B:ma Wmad ed!ni7. görec,,k- met leyUık olduğı.1 hald·~ doktor oda:ian 
öiv~ düşünüyordu. Büyük kızı Mari bi _ siniz, yüzünüz ne l:a:!ar güzelleşecek. 'içeri girdı. Onun gı::işile sanki hayat, 
raz müskülpesend ve hodbin olmasına - Teşekkür ederim doktor teş~kkür e- neş'e, genç1ik, bnhıtr vell•n<;ı· tnbiatm b:i 
rağmen güzel idi ... Hele ses!ne dive:!ek derim ... Allah rızası için beni iğrenç bir tün ho a g'dece:t !!Üzell'k'eri de beraber 
yoktu. Jana gelince; tam manasile bir ev halde yaşamaktan kun•mn. odaya do1muştu. Doktor elilc: işaret edc
ve aile kadını fakat biraz çirkin idi F'a • Doktor genç kmn bu derin azab ve ii - rek hem.ş'reye odn ian dıs m çıkmasını 
kat Maksimin daha ziv

3
dc Marl il<> ala • züntüsü karşısm1a ona tekrar tekrar ken sövledL Ondan sonra ceb nden bir ayna 

:kadar olduğu her halınôe"l belli oluyl)r • disile bilhassa m<>sgul olacağım. halta çıkarıp Jana v·e .. di. H<ısta yarı mem•nn 
ôu. Zaten bir gün bir tesadüf ile kızla!'ı- pansumanını bile ba"'-::asır.a bırakmıya - y .. rı korkulu aynayı eline aldı. 
nın hir muhaveres·n,, sahid olmuş. üzül- cağını vadetti. - Korkuyo.-um. ko .. kuvnrum ıiıyE'rek 
müştü. Büvük kızı Mari· Mabıın ile l\fari birka~ gün sonra kli- yüzüne yaklaştırdı. Doktorun yüzJnde 

- Sen Maksiıme ıstedi~in kadar Söpe- n~kt~~ ç1.lamşlard1. Birhirlerinı teknır cesaret verici bir ifıııd ... okııvımca birdc>~
n i çal, Mozartı dinle! ... Müzik sevdiği f- g?rduklen zam n Marı:ı:n alnınd_a derın bire aynaya b3ktı . A~zındn11 boğuk bh·: 
çin sana da tahammül ediyor, ac;ıl sevdi- bil' ya:.a izi vardı ki zamani:ı. zail ol:ı.ca - cOh!• sesi çıktı. Gü'mek istC'di. Fak:>t 
ği hem de aşkla sevdiği benim. Ona va • ğ>:_na şuphe yoktu. Maksimm de kolu -,c- bir hıçkırıkla sar.sıımaya başlayan gl;~ • 
racağım. Zavallı Jancığım, bu suratınla ~u: s~r?1~an çıknıamış~ı. Uzun uzun ve sünü doktorun ko!1arı arasınon buldu. 
onu elde edebileceğini aklından 11asıl gc- uzuntu ıçınde J;ını konuş~uıar ... Evet za. Ondan sonra göz~erınden ak:m mınnct 
~irdin .. bilemem. demiş ve Jan da mah • ~allı Jana bu haita sonunda son bir amc- ya.şlarile doktorun eiforinı• sarılarak on
zun, üzüntülü: liyat daha yapılacak ve netice ancak bu ları bo! bol öptü, ısiattı. Tekrar aynayı 

_ Tabii, biliyorum. Senden güzel ol • ameliyattan on beş giin sonra belli ola - eline alarak uzun uzu-: yüzünü SC''T<'tli. 
auğumu da iddia etmıyorum. Maksime caktı... 1 İnanamıvordu Böy!" mm: ?;E:lcre inık,in 
aşık da olsam -ki ac:ıkım- onun bun _ O gun Jan ameliyathaneye girdiği za- var mıydı? Yüzli ne• idi'? üc: aylık bir mc 
aan ha.beri bile olmıy~eaktır ... Hakkın da man. d.o'k~?~ büyü~ bir hcvecanla yalva - suiden sonra ne ha 1e g!'lmi-.tı B'rkac ı:;ün 
yok değil. .. Söylesem bile Maksirn benim ran ıki gozun kendi üzerine dikiJrı;ş ol - sonra da hastanede!l çıkı:ıb'lcc(>kti Teia
ne alay etmekten başka bir şev yapmı • duğunu gördü. Hastayı masaya yatırdık-, vi bitmiş yüzüne bir ikı dPf::ı dah:t ultrı
y.acaktır ... diye cevab vermişti. ın:ı zaman usulca yanın:l yakl:ışarak ku- viyole şunı vapıiı:.ıcaktı. Jıın aynav: el'n-

Bu vak'adan bir müddet sonra l'.'Iaksim lagma: cCe~aret!> dıyt> fısıldadı. 1 den bırak' ığı zarnnn ö~ktrır uzun uzun ~-
yeni aldığı bir spor otomobili ile iki kar- Berbad bır hale gelen genç kızın yı.i • na ba'karak mahzu'1 hır sesl" v:?da e t~. 
deşi Konjlyen korusuna yemeğe davet zündeki ölü nesicleri fcvkalbeşe~ bir mu Bu mahzun hal .. izifotiiliı c:as Janı b r -
etmişti. Hiç bir yere gitmeyen iki kızı bu cize ile işleyecek düzeltecekti. ş:mdi\'e denbire sarstı. Şimc1jv~ kacia~ duymamı'? 
otomobil gezintisi pek sevindirmisti. Saç ksdar bu yolda sevindirdiğı bedbahtların o~duğ.u ~e on.u. n:k 1erin·~ kadar ürp1>rten 
tan rüzgardan dal~alana, dalgalana te • haddi, hesabı yoktu. Belki Jan da bun • bır hıssın tesırı altında kekcliyerek: 
nıiz havayı ciğerlerine doldurmak mak • ların arasına kat!labi1ece:t, bahtiyar 0 _ - Gidemem, dok•or gidemem ... Si"ti 
sadile derin derin nefes alarak gidiyor • lacaktı. seviyo.r:ım· sizi seviyorum. decti 
lardı ... Ma'ksimin de kevfi onlarınkinfon Doktorun mahir eller! çürümüş ve bo- Bu ıtıTaf karşısınJa yüzü heyecan ve 
aşağı değildi. Arkadaşla-rını memnun e • zulmuş derili bu yjzü büyük bir ah(:nk- meserretten alhk bullak. olan Doktıır, 
aebildiğindcn mağrur, otomobili olanca le makaslarla. pensıerlı:. agraflarla işli- Janı kolları arası:ı 1 alara",t, kulağına fı -
süratile sürüyordu. yordu. Asistanlar, hayranlıkla, profesör- sıldadı: 

Bir aralık bu süratle asırdı'de meşe a _ 1 · · · d k d - Peki, peki gi~miveceksiniz ... Arlık erının şun iye a ar görmedikleri büyük b" 
~açlan .arasından gecet"k"n 0··1'\ıen'ne r

1 
_ bi usbütün benim olacakc;•nı~! Siz b~nim 

6 • " :ı r ga)'Tet ve istekle çalıştığını seyrcdi • 
kan koca bir taşa tekerleğin sürçmesile yorlardı. eserimsiniz ... Hem de şimdiy0 kadarki 
otomobilin taklak atıp a"':ırJardan birine eserlerimin en güzeli ve en manalısısı· 

ı.; :ı Ameliyat bittigw i zaman etrafındakilPr, 
çarpması bir oldu. doktorun her vakit baric1 ve durgun olan nız ... · 

Maksim aklı başı:rı.n geldiği zaman ken yüzünün tatlı ve yumuşa:C bir üade al • r·--------------~ 
dini bir klinikde kolu bağlı bir halde dığını dudaklarının gülümsediğini ~ör • Yannki nii:ı1hamızda: 
gördü. Tel~ ve heyecanla başında du - düler ... Ve kendi kendi.erinç camelıyat- Pek'n köp .. g"i 
ran hemşireye: tan ve neticesinden doktı>r memnun!., 

- Arkadaşlarım nerede? diye sordu. diye düşündüler. Hastayı boş bir t'daya Çeviren: H. ~ laz 

- Merak etmeyinız onlara bir şey ol - yatırdılar ve bir hcnış·ra büyük bir dik-
1 ----------------J 

Son Postanın erlebt romanı: R5 

Onun ihtimal düşünmeden söyledi
ği bu <'On söz içime 'bir hançer gibi 
saplandı. Bir 1ahze Süheylayı bembe
yaz gelinlik elbisesile bir başkasının 
kollarınrla düşündüm. Halbuki o be -
yazları benim için giymeli idi ve bu 
oda, yalnız bir aşk odası değil, bir zifaf 
odası fa olmalı idi! 

Tıtrivordn. Belk: üşümekten, bellö 
de teessürden... Kalk:tun, pencereleri 
knp~yıp tekrar yanına geldim ve bu 
defa ona ccvab verirken adeta inilde
dirn: 

- Silheyıa, demin o sözünü düşüne
re k mi söy'.l ed i.n? Demek 'beı:wızianru: 
hazırianıışsm?! 

Bird"'1, irkildi. Gözleri gözlerimin 
içinde ç-,.;dı. 

- Affet. Tuğrul, dedi, bu gece ilk seni 
inciten ben oldum! 

Ycı~nı Halid Fahri Omn•oy 
O zaman ona sadece şunu söyledim: 
- Yalnız o beyaz elbıseli hayalin bile 

sana, aynaya baktığı:ı akşam ıztırab ver
miyecek mi? 

Devam edecektim. E'leri!e ağzımı ka
padı: 

- Tuğrul, diy.? yalvardı, Tuğrul! Sana 
mektubumda ne yazmıştım? Bu gecemiz 
yalnız kalbimizin ve dudaklarımızın ge -
cesi olsun ... Fakat babamın ruhuna ye -
min etmişimdir, seninle evlenmemek i . 
çin ... 

- Ruhlar o kadar zalım mi? diye söy
ll•ndim. Hem ba5kasının hataS1nı neden 
bana ödetiyorsun? 

- Sitem.. gene sitem .. öyle mi? .. dedi. 
Halbuki 'ben ne umuyordum, ne bekli • 
yordum! 

Bunu der'ken, o baygın, koyu menekşe 
glSderinden bli ka9 damla Y8flll ıolcun· 

lnşan yüzüne aktı/'tın! gördüm. Oh. hnyı!', 
jşte buna tahammülüm yoktu. Ağlaması
nı istemezdim. 

- Ağlama, dedim. ödestı k. Benim si-
1 mim, senin hu bir kaç damla göz ya -
şın ... Bu kadarı yeter! 

Bu sözüm onu bıraz sakınleştirdi. Son· 
ra, şöyle konuştıık: 

- Peki ... An1aCiım. Süheyla .. benden 
.uzaklaşacakSL"'l. fakat ist•kbalde? 

- Kimbilir .. belki. ne diyeyim?. Fa
kat bir zaman içın ben: unut, Tuğrul! Sa
na bunun sebeblerini evvc~ca uzun uzun 
an1attımdı. Telrrarlamıyalım. 

- Peki, ya şimdi annem seni her za -
nıan yanında görmekten mes'ud olacak
sa? .. 

Acı acı gülümsedi: 

- Onun bu saadeti de kendisi için bir 
fedakarlık olut'. Çünkü, ne de olsa, ben 
Naciye hanımın kızıyım. Dedim ya, unu· 
talım bunları ... 

Sonra duvardaki resimlere baktı: 

- Bunların hepsi senin yaptığın rasim-
ler mi? 

Diye sordu. 
- Hayır, dedim. yalnu bu taraftakiler. 

- Benim resmi.mi de bunlanıa aruuıa 
uacak mınnl 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 
Esas 
NO: 

Yeri Kıymeti Nevi Harita Mesahası Depozito 
T. L. NO T. 1,. 

3!Jl Beyoğlu Teşvikiya Mah. 
Harbiye yeni Yol soka· 
ğında No. 10, 12, 2·1 17.888.- Arsa t 659 M2 8577.60 

358 Beyoğlu Teşvikiye Mah. 
Bostan H ırbiye ve yeni 
Yol sokağı No: Eski 4, 
6, 8 yeni 10, 12, 2- 2 20,188.- • 9 721 M2 40'l7.60 

1 - Mevkileri yukarıda yazılı arsaların satışı, ilki pe~in ve gerı kalan. ye~i se
nevi müsavi taksitıe faizsiz ödemek üzere knp3.lı zarf usı.:.1ilo arttırmaya 

konulmuştur. 

2 - İhale 27.2.~39 Pazartesı günü saat .ondadır. İstekli olanların şubemize mü
!racaatla tafsiliıt almaları ve bir lira mukabilinde birer şartname edinmelcn. 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektublarını nihayet 27/2/ 

939 Pazaı·te-;ı günU saat 10 na karlar şubemize vermeleri ve yanlarınoa n·.ı-
fus tezkeresile ü~ aded vesikalık fotograf getirmeleri. (775) 

-----

Herkesin üzerin
de ittifak ettiği 

bir hakikat 

Sabah, öğle ve akşam 
her yemek en sonra 

kullanmak şartile 

adyolin 
D'~ıer ııiıı tertemiz, bembeyaz ve 
snı s ğ.ıım yapnr. üııa yirminci 
ası lumy. sının hnrikalıırından bi
ridir clenıl hı r. Kokusu güzel, lez· 
zt•ti hoş, mikroplnru karşı tesiri 
yllzde yOzdllr. 

liN 
Kullananlar dişlerini en ucuz 

şeraitie sigorta ettirmiş sayılırlar. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra dişlerinizi fırçalayınız .. 
. ~·" ....... ·. ' .. ,,.~ . . ' ' 

--- - -

Ba~, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevı al. i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

1 Mi İcabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

Bu sualine mukabeiem ö.ıce onu ıa - Fakat o, boynum~ son defa sanlırken 

şırttı. Çünkü ilk sö~ olarak: 

- Hayır! 

Demiştim. 

-Hayır mı? 

- Evet.. çünkü biltün o resimleri ora-
dan kaldıracağım ve oraya yalnız senin 
resmini asacağım ... 

Bunu diyerek kalktım, acele r~alm 

sehpamı, boya!arınu, fırçalanmı ham • 
lamağa başladim. 

O, benim bu hareketimi, htç bir §ey 
demeden, yalnız dudak?annda artık hiç 
eksilmiyen o bin b!r manalı, bazan acı, 

bazan tatlı te'!>essfimü ile takib ediyordu. 
Nihayet her şeyi tamamladım ve 
tuvale bir kaç kalem darbe!ile yüıilnün 
krokisini çizdim. 

- Haydi, -i.ed!m, başını hep 8yı. tut, 
hafifce yana eğili.. evet, orada. tan am
pulün san saçlarına vuran lfllmdL •• 

Seıhpayı, bana da karşıdan biru 1f1k 
gelsin diye yann çevırmiştim. Şimdi. ha.. 
yalimde aylardır işlediğim gQzel çehreye 
tualimde renk verlrkea fırçam elimde 
titriyordu. 

* Şimdi sabah .. o gitti ve bell 6tlml 
tuHuma ,,. 7qtarımı kalbime IQIPdtm 

hıçkıra hıçkıra ağladı 

Şu dakikada gözlerim, onun, çıplak 

bıraktığım şu duvarın ortasmdakı daha 
boyası kurumamı~ olan resminde! Bu 
resmi bitirip de onn göc:terdiğim zaman 

ne çocukça bir sevinçıe ellerini çırpmıştı: 

- Ah, ne de güzel olmuş! 
Demişti. 

Zavallı Süheyla' ve zavallı ben! ikı -
mizin de son sevincimiz işte yalnız o an
dır ve ondan sonra. çılgtl' bir ihtirasla 
birbirimizin kollarında bayıldığımız da
kikalar ... 

Şimdi gitti. hem yalnız benim yaııım
dan. yalnız .Adadan deği.. İstanbuld:ı.n 
da gidecek bugün ... yaşlı kocasile Mhı
ra gidecek... Ve bir daha gelecek 
mi?. Kimbilir?. 

Gitti.. bu anda başka bir şey bilmiyo
rum .. gitti.. kat'! olarak bildiğim bu .. 
gitti ... Ve ben işta, o gittikten sonra, böv. 
le arkasından içim yaralı, kollanın ıfü. 

§'ilk, yalnız, yapyalnı7. kaldım. Ben, ~şık· 
lar Yolunun son yolcusu. 

Roman1n yazılışı blttltf tarth: 
h Atustos lHI - Rfiriikad:a 

.t.aıar J' ... 

SON 
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Yazan! ZIYA ŞAKİR 

Fes tüccarını.n paraları 
Hiç şüphesiz ki onun hasretine uzun ı nın kafalara verdiği ciladan doğan il · 

zaman d~yanamıyacaktıın. Teyzemle hamları ulu orta söyleyivermek kadar 
verdiğimiz karar mucrı,ince, geceleri a. kolay bir iş değildi. 
ra sıra gelip onu yoklayacaktım. Fakat ben, ·buradan da tedirgin olma. 

İşte bu halde, teyzemin evini terket- mak için ·bizim eniştenin bu dahiyane 
tim. Ve, barınacak baş'k.a bir yerim ol· fikrini derhal kabul ettim. 
madığı için, doğruca ablamın evine git- - Bravo enişte bey!. Siz, hakikaten 
tim. çok yüksek düşünceli bir zatsınız ... 

Son vak'am, ·bana pek uğursuz geldi. Kuvvetli buluşlarınız var... Yarından 
Ablam ile eniştem, beni :fena karşı • tezi yok, i~i takib ediniz. Gününde, ba-

1amadıla!'. Hatta, birkaç gün kendile • na haber veriniz. Kıvafetimi tebdil e • 
rinde misafir kalacağımı söylediğim za derim. Nasıl olsa, bu -işin hakkından ge. 
man, adeta memnun oldular. lirim. 

Ne Beşilrtaş vak'asından ve ne de bek Dedim. 
çi meselesinden bahsetmedim. Eğer va. Fakat bu si5zleri söylerken de, büyük 
ziyetimi anlatmış oliaydırn, hiç şüphe- bir sevinçle bütün vücudümün titredi -
!iz ki o!llar tarafından da kabul edil • ğini hissettim. 
miyecektim. Çünkü .. (kıyafetimi tebdil ederim) 

Ablarrı, kendilerine 'bir menfaat te • derken, asıl dahiyane fikir bana gel • 
min edeceğime emin olarak bana karşı mişti. Sanki şeytan o anda ağzını ku .. 
ciddi a1~kalar gösteriyordu. Ayni his • lağıma koyarak: 
tere kapıları eniştem de, mütemadiyen - A, apdal! .. Burada böylece kapa • 
nkı taŞ'lyv>r, kendi elile mezeler hazır· nıp oturacağına kıyafetini tebdil ede -
hyordu. · rek, çıkıp şöylece öteyi beriyi dolaşsa • 

Aradan fi~ gün geçer geçmez, ablam na .. . Ne vurursan kardır. 

Şeytanın bu ilhamından aldığım cür· 
etle, sözlerime devam ettim. 

- Maamafih .. o zamana kadar da boş 
durmak doğru değil. Size karşı, çok 
mahçub oluyorum. Kıyafetimi değiştir. 
sem de, arada sırada şöyle bir çıkıp do· 
laşsam. fena olmaz. 

Dedim. 
Menfaat kokusu. heb ablamı ve hem 

d€ eniştemi bir anda harekete getirdi. 
Hele ablarrı, ağzındaki lokmayı yutma
ya bile vakit bulamıyarak adeta boğu • 
lur gibi: 

- Kıyafetini nasıl tebdil edersin? .. 
Dedi. 
Derhal cevab verd\m: 
- Vallahi, kadın kıyafetine girmek

ten baska çare yok. En kol.ayı, bu ... E
ğer ba~a eskice bir çarşaf, ayağıma da 
bir kadl!~ iskarpini bulabilirseniz ... 

Ablam. yemeği bitirmeye bile daya
namadı. Derhal sofradan kalktı. 

Kı.sa bir kaybolmadan sonra geldi. 
Soluk renkli bir ça11afla, çok giyilmiş 
iki kadın iskarpini getirdi. 

( A 1·kas~ var) ağzından baklayı çıkartlı. Paradan balı.. Dem~ti. 
.etmeğebaşla~. =======---========::::::================================ 

Maamafth, o da lıaksı:ı- değildi. Çün
kü onltır da zaruret içindelerdi. Türk Hava Kurumu 

Bunu, ben de takdir ediyordum. Hem 
ElisaViye vermek, l\eın de ablamın eli-

1 
ni genişletmek için ufak tefek bazı iş -

Ankara şubesinden 
- Ankara merkez kazasının tayyare pi.yango biletleri satışının müteaddld 

bayiler rnarifetile idaeesi kararlaştırılmıştır. 1er yapmak :istiyordum. Fakat vaziye -
tim o kadar nazik idi 'ki, Beyazıd mey • 
danına çıkmaya bile cesaret edemiyor

dum. 
Bir akşam yemeğinde düşünceleri -

mi söyl~meğe karar verdim: 

2 - Bu iş hakkındaki şartnameyi her talib şubemiz kaleminden istiyebilirler. 
3 - Teklifte bulunabilmek için taliblerin asgari on bin liralık nakid veya ban

ka mektubu veya arttırma ve eksiltme kanununun kabul ettiği esham ve 
tahvilat vermeleri şarttır. 

4 - İhale kapalı zarf usulile ve arttırma, eksiltme kanununun tarif atı daire
sinde 11/Mart/193') Cumartesi günü saat on altıda Ankarada Genel merkez 
binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe talih olanlarıiı ihale eününden bir gün evvel yani Cuma günü saat 
on altıya kadar teminat ve teklif mektublarım ayn ayn zarf içerisinde 
olmak üzere bir zarfa koyarak rna kbuz mukabili şubem.ize vermeleri la
zımdır. Bu saatten sonra verilen te~lifler kabul edilmivecektfr. <·t88) (977) 

Sayfa 13 

Son Posta'mn tefrikası: 41 

Kırım yo unda 
Kotchin kalesi paşası beni burada alıkogmak 
istiyordu. Fakat bu hareketin daha tehlikeli oldu

gunu söyleyince kani oldu 
Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçın 

Katibim müstesna olın:ık üzere, ya -
nımdaki adamlar onları İstanbula götü
receğimi zannediyorla!"dı. Niesteri geçer
ken (1) onların fikırlerini tashih ettim. 
Karşı sahile salimen çıktık. Yeniçeriler 

hemen koşup gümrükçüyz muvas:ılatımı 
haber verdiler. Onu bana karşı o kadar 
nezakete · ve hürmete sevkett:ler ki bir 
Türkün ısrarına dayanamıyarak Kotchim 
den bir fersah rne~afode bir yerde kötü 
bir gece geçirmeğe raı.:1 oldum. Halbuki 
Kotchimde çok ddha rahat edebilirdim. 

arzettiği tehlikeyi takdir etmemiş oldu• 
ğundan dolayı yakalaııclı, sopa yedi ve 
kimlerden satın ald1ğını bildirmek zaru. 
retinde kaldı. 

Bu dükkancılar yalnız aldık.lan parayı 
iade ile işin içL'lden sıyrıldılar. Tavsıt et. 
tiğim adam da karını gerı verdi 'i'ür1' 
hiç bir şey iade etmedi. Fak:ıt o akşa.IJl 

için ve ertesi gün için o kadaı· bol yiye
cek ısmarladı ki bitmerni§ olan şeylerin 
bir kısmını sonu kendı hesabına satmalC 
imkanını da ouldu. 

Gümrük memuru beni :>raya getirmiş o- Bu gibi sahneler bır an evvel Kırıma 
lan Rusları da ertesı gün~ kadar beygir - vasıl olmak için beslediğim arzuyu art
lt:'rile birlikte orada kalmağa zorladı. A~ tırıyorlardı. Fakat bir taraftan paşanlJ1 
rabanu Kotchim'e kacıar götüreceklerdi. muvafaka\ini isti.hsal etmek lazımd!. Di
Benim sözlerim gümrükçünün tasavvur- ğer taraftan da muhtaç olduğum şeylert 
ları üzerinde hiç bir tesir yapmadı. Fıı - yalnız o temin edebi!irdı. İlk işim gö • 
hakika, bana hürmet gösterir giıbi dav • rüşmemizi tacil etmek oldu. Çünkü Türk. 
ranıyor ve yalnız r:ıhatımı düşünüyor ler o kadar bati, o kadar tembeldirler kJ 

görünüyordu. Fa·~at doğrusu katlanması bir ecnebiye yaptıkları ilk nezaket daiA 
icab edecek masraftan kurtulmaktan bat- ma onu iBtirahate davet etmekten iba • 
ka bir şey 'düşünmüyordu. ret kalır. Ben de ayağımı yere basarkeı 

Böyle olmakla berabe-r bize karşı ik- böyle bir ilkrama nail oldum. Fakat beni 
ramlarınm boUuğu, kendısinin misafin istirahat kadar yoran bir şey olmadığını 
olduğumuzu gösteriyoı·ctu. Muvasalatım- 0 kadar kat'i surette temin ediyordum kı 
dan haberdar ettiği paşa da çiçekler v~ ertesi günü için bır mülakat istihsal etme. 
yemişler göndererek bol!uğumuzu arttır- ğe muvaffak oldum. Kalede ikamet edep 
eh. Ertesi günü daha iyı kabul edileceği • paşa kararlaşan saatte bana atlar ve ya. 
mizi, daha iyi muamele göreceğimizi te- nına kadar refakat edecek adamlar yo~ 
min ediyordu. ladı. 

Türklerle berabe!" ya·şamak itiyaclı ha· Niester kıyısını tahdid eden dağın mai· 
na o akşamı hoş geçirmek imkanını te - lesinin başlangıcında kain olan Kotchiı> 
min etti. Bu itiyai olmasa idi böyle ol • kalesi nehre doğru eğilir ve kalenin bfu 
mıyacaktı. Vaktim!n hır kısmını güm • tün dahilini öteki sahile doğru açık bı 
rükçünün köşkünde geçirdim. Alelade, rakır. Lehistan arazisi bu iç hisara o ka· 
burada oturuyordu. İstibdadın hududu dar hoş bir manzara arzediyor ki Türll 

üzerinde rahat rahat uzanmış olan bu mühendisleri bu mühim mevkün müdıı: 

- Bey enişte!. Görüyorsunuz ya .. Ev 
den çıkmak istemiyorum.. Buna sebe'b 
de, o mahud kasa meselesi. Bizim arka· 
daş, sarhoşlukla ağzından bazı ş-eyler 
kaç1rmı.ş. Bunlar da, zabıtanın kulağına 
çalınmı§ ... Ben, izimi kaybetmek iste • 
dim. Bulgsrietana kaçtığımı ilan ettir -
dim. Zabıta., bu havadise ne dereceye 
kadar 1nand1! .. Bunu, bilmiyorum. Fa· 
kat ihtiyatlı hareket ederek pisi pisine 
yakayı e~ vermekten çekiniyorum ... 
Yoksa, akşam üzerleri, Kalpakçılarba • 
şında, Aksaray ÇAr.ff8Inda dolaşarak beş 
on papel çarpıvermek, ~en bile de -
ğil. Fakat; az tamah ço'.k zarar getirir, 
derler. Ondan korkuyQrum... Himmet, 
g~ne si:r:e kaldL Şöyle, günahına değ.er 
bir iş bulsanız d11, biraz geniş nefes al· 

Türk otoritesine bütün genişliğile sahih- faasını ve emniyetinı bu yüzden feda et. 
di Karşı kıyı ahalis•nin nazanncb bu o- mişlerdir denilebilir. Çünkü muntazam 
toriteyi o temsil ediyordu. Kendisinden bir hücuma karşı bu kalede üç gün tu • 

~--••••••••ı•••••-••m:ii=llliilx111ca;ı,.,am~a11--·.-ı1ı -•••••'1ııı. daha milhim birini görememekten mesto- tun.maJc imkanı yoktur. 

sak nasıl olur?. 
DediJTı. 
Hem eır.~tem, hem ablam fikrimi be-

ğendiler. Aralarında bir müzakere geç
tiler. 
Müzak~renin eSMı, eniştemin akra • 

ba1annds.n bir fes tüccanna dayanıyor. 

du. 
Bu fes tücce.n, son günlerde büyük 

bir para kazanmıştı. Eniştemin tahmi -
nine gö-re, Maçka tarafında büyük bir 
arsa alacı.ktı. 

Fakat paralımn ne~e bulunduğu 
bilinmiyordu. Eni.Jtemin tahminine na
zaran, mağazasında bulundurmaya bile 
cesaret edemiyerek, bankada saklıyor-

du. 
Bu takdirde, paralan ele geçirmek 

imkAn v~ ihtimal haricinde idi. Maa -
mafih, eniştemin aklına bir kurnazlık 
geldi. 

Sanki, mühim k~ift.e bulunmuş bir 
alinı gibi, elini masanın üstüne vura • 

rak: 
- Buldum, çocuklar!. 
Dedi Ve sonra, aklına geleni şöylece 

izah etti: 
- Yanndan tezi yok. Ben gider, o • 

nun ağzına bir ip ölçerim ... Arsayı han
gi gün alacağını, defterhanede ( 1 ) han· 
gi gün fıerağ muamelesi yapılacağını 
öğrenirim. O gUn Sarafim kendisini ta. 
lkib eder. Paralar da onun cebinden ha~ 
valanarak bizim eeb1ere girer ... Ne bu· 
yuruyorsunm, bu dahiyane fikre? .. 

Dedi. 
Eh .. fikir, fena değildi. Fakat asıl hü

ner, fos tüccarının cebindeki paralan 
çekip çıkarabilmekti. Bu da, düz rakı -

(1) Ta.pu idare.si. 

Yemekleriniz n 
lezzet ve nefa· 

setini, ancı:ık 

ÇAPA 

MARKA 

BAH.~RATINI 

Kullanmakla 

temin 

edebilirsiniz. 

lö gramhk Salep 
ve baharat 
P~.k~tleri 

her yerde 

5 
kuruştur. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mikdarı ve cinsi 

cl4384> <>n dört bin üç yüz seksen dört 
kilo fanila yün ipliği. 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

38836 80 2912 76 

1 - Tahtnin bedeiı v~ ilk teminJtı yakarıda yazılı cl4384ı. on dört bin üç yüz 
seksen dört kilo fanila yün ipliği 9/Mart/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Gedikpaşadaki Jandarma Satın alma Komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunc her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya 
cl94» kuruş bedel mukabili aldırılabilir. . 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin usulün~ göre tanzim edecek
leri kapalı zarf teklifi mektubJarını ihale günü saat 14 de kadar makbuz karşılığı 
olarak komisyona vermeleri. c989> 

luyordu. Orada kumandan bulunan paşa muht& 
Bir kaç gün evveı Kotchim'e muvasa- rem bir ihtiyarPJ. Hakkında evvelce ma• 

lat etmi~ olan iki genç Fransızın orada lmnat alm.ı§tım. Çekingen bir karakterJ 
başlarına sarık sard1ktan soma fstanbula olduğu için vezirin kendisine karşı iyj 
heıreket etmiş olduklannı bana haber e~.eller besl'lmemesinden korktuğunu 
verdi. Gümrüğün varidatı hakkında SO!'• biliyordum. Babıfilinin emri olmadan 
duğum suallere ne cevab verdi. Eli altı- geçmeme müsaade etmiyecek diye en _ 
na düşen zavallılar içın gümrük resmi - ~şe ediyordum. İlk iltifatlardan sonra 
nin ne kaıdar yıkıcı blr şey ise kendisi filhakika böyle bir lisan kullandı. Maa • 
için de o kadar Mr:ı bir iş olduğunu an- ~afih buradaki ikametimi elinden geldi· 
ladım. Bana öğretebileceğı bütün şeyler f: ~adar. hoş bir ~ekilde tutacağını da 
bundan ibaret oldu~ için, gidip biraz . nun etti. Fakat böyle bir şey onun e .. 
dinlenmek istedim. linde değttdi, 

Fakat, paşanın 1'!!ni istikbal edeceği 

Kotchim'e götürmek ve orada ikram et
mek için göndermiş olduğu adamlar gü
neş doğarken beni birdenbire uyandır • 
dılar. Bu adamların her bır: kendi mev
kiinin ehemmiyeti hakkında beni tenvir 

Meseleyi münakaşa ettim. Beni Kotchin 
de tutmakla daha büyük bir tehlikeye 
maruz kalacağına kendisini ikna ettim 
Beni yolwrida devama bırakmak dah ' 
tehlik . . a aı 

eli idi. Çünkü vüruduma muntazır 

1 
ederek minnettarlığım.dan istifade et • 
meğe bakıyorlardı. Uyal"'.mamı bekliyen 

~lunan Tatarlar kızacaklardı. Vezir ise 
hıç beklemediği için bundan dohyı mem .. 
nun ol.m.ıyacaktı. 

gümrük memurunun adamlan da min - ( Arkas: var) 
nettar1ığırnın bazı nişanelerini görmek -····························· ............................. .. 
istediler. Malyetime verilmiş olan mu. ı .. ..--1

------------..... .... 
hafızlara da biraz para dağıttım. Halbu-

Ankara borsası ki benim adamlanm onlann benden bir 
şey çalmamaları ~çin gaye: müteyakkız 
bulunuyorlardı. Nihaye; oldukça kalaba~ Açılıt• kapanıt fiatları 25. 2. 939 
lık bir alayla yola çıktık. Biraz sonra ç B K L E R 
Kotchfm varoşunda benim için hazırlan- ı------"---...--------1 
mış olan bir Yahudi evıne yerleştim. Açılı, Knp'lnıj 

B l.oDdft 15,9~76 J,9275 
ir zabit ile bir kaç Yeniçeri benı· mu- 6 a 1 Mn·T.. : ~ ,.,6 I> 126,36715 

hafauı için evin kapısını tutmu,lardı. va. PU'lıl 3,.9473 3,3476 

linin adamlarından biri beni eve soktu. lılllAne 6,65 6,65 
B d h ~ 18, 1~215 ıs, 1225 

u a am ınu taç olduğum erzakı mec - Amıfterd.. 67,1350 67,SJöO 
canen ve halkın zararına olmak üzere te- a.rua rıo. 6Sl>O 50, 68215 

mtn etmek vazifesile mükellefti. flit ifi 9rtlDfı .:.ı,2ti2G "1,2625 
ihtiyaç hi$settiğim levazımı benden 80r _ Atilla l,0825 1,0825 

mak oldu. B!ldiğ!m bu taaddiyattan nef- .,,,. l.IS
6 1

•66 
..... 4,33 4.33 

ret ediyorum. Fakat taaddiyatı yapanla· ll&drN ı>.9275 6,9215 
nn ne haklanna dair bir fikrim vardı, ne YIU'fOft '-3·836 13.835 
ellerind~ gelebilecek ~eylerin farkında lhadaı>etM 24,9576 24.9576 
idim. Mütevazıane cevab verdim. Hiç bir •Gl:Nt l,!IOoO O,!loso 

Belpad ~.b~ 11,835 
şeyimin eksiı olmadığını söyledim. Fa • Tokohuna ~4 605 34 605 
kat muhtaç olduğum erzakın satın a - aıolı:holm 30.5175 .!IO,ii17S 
lınmasını gizlice emrettim. Bunun zulüm M08ko-.a :..;j,78150 23,7850 

ve taaddiyi arttırmak için bir yol teşkil 1 s T t K R A z L A B 
ettiğini tahmin edebilir miydim? İstedj
ği.m şeyleri satın alınağa memur !:avallı 
Yahudi fiatlarda hile ederek benden pa -
ra çalmağa teşebbüs etmişti. Vazifesinin 1 

"'~"'' "* ltolro• l P61l1' -
• • m • -
• • l ndell -

\, 

Kapanı~ 

(3) Bu nehre Nieper de derler. 

>r. 
r 
v 
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Deniz Şeytanı 
'l'llrkçe1• çntrea.: il. Siln>'Ja DUa .. 

Fenci-bahçe, B takımları 
şampiyonluğunu kazandı Süngüler arasında yürürken 

.. . . . Oyun ekseriyetle Fenerlilerin hakimiyeti alhnda geçti• 
Ruznam.. e bundan _öteye geç. mi.yor - 1 Wodehouse namm<lcı bir müiazımdı. İyi tan çıkınca rukubumuz ıçın hayvan nak H •k• akı d d b• k 

au. Man.ilayı batırdığunıza dair hiç bir bir delibnlı idi bu. Fakat birkaç gün lettikleri pis kokulu bir kamyonun tah. I er 1 1 t m a a ır aç birinci takım oyuncusu varcb 
kayıd olmadığı gibi Seeadleıi Mopelia- sonra onur yerine başka bir mülazım sis edilmiş olduğunu gördük. B1.r gene 
'da kay"Dcttiğimiz ve o adaya iltica ey- geç~ti. Whitehouse a<imda bulunan rali ziyarete böyle mi gidilirdi! Nilıa • 
lcdiğimiz hakkında da hiç bir cümleyi bu zabit ho.1ı1muze gitmemişti. Hani yet taş bir binanın önünde durdurul • 
!ihtiva e1ıniyordu. Binaenaleyh Suvayı bizzat İngilizlerin «biraz eşek• dedik • muş ve i~eriye cbuyurun• edilmiş idik. 

, gördüğü!Il.üz zaman: leri tipten bir adamdı. Benimle ka~ı • Burası bir cmahpes> di!. 
- Eh çocvk.la.r, demijtim, siz ağız - laşıp ta konuştuğu zaman bir eli mutla.. - General Mackenzie bu mu? 

• larmızı kapalı tutunuz! Yalan atma i - ka tab~ncasının üzerinde bulunuyor • Diye Whitehouse'e hakaret ~ istih -
flni yalmz •bana hlrakın. Onlar bizi ya. du. Herif galiba beni bir nevi insan ye· za ifade eden nazarlarla bakmış ve ill
kaladılar amma, Mopeliada bıraktığı - yici, gPnç ve güzel İngiliz rnülazimle - ve etmf stim: 
mız çocukları kolay kolay ele geçire • rini. korkutmak için gönderilmiş bir a- - Si~ hakikaten iyi bir İngiliz za· 
tnemelidirler. dam zannedyordu. Bir aralık bu kova· btti!iııiz! 

XXD.. 

Fi.Jt ADALAR11'.11lA ESARET, ÖTE
KİLERİN EASTER ADASINA 

KAÇIŞLARI 

lak zabit -bermutad eli tabancasının Herif, bizi hapisane~ getirnıek için 
üzerinde oldu~ halde- gelmiş ve: -birim bu yolda nevmidane bir muka-

- Gf'!!eral Mackenzie, demişti, sizi, vemete kalkışacağımızı düşünerek • 
hepinizi g5rmek istiyor! kullandığı hileden d<ilayı k,end1 kenr 

- Hay Allah cezasını versin.. gene dinden utanmış ve bizi bıralop sa'VUŞ'" 
sorgu! muştu. 

Diye diişündüm. Fakat mahpes o kadar fena bir yer 
Fiji adalarının idare merkezi olan Bir genentl huzuruna çıkmak hayli değildi. Yemeklerimizi bir lokantadan 

·Suva şehrine esir sıfatile muvasalatı - mühim bir hA.dise idi. Biz. Alınan bah- aldınyorduk. Yalnız beni arkad~la -
\miz, bu şehirde senenin önemli ve esa- Iiyeri.nin değerli şahsiyetleri gi'bi gö _ nmdan oyırmışlardı ki bu aynlı.t hiç 
retimiz vakıası; insana :ferah ve inbi • rünmeği hissediyorduk. Sırtımızdaki ü h-Oşuma gitmemişti. H~ gitm.tyen di
~at vere('('k her türlü keyfiyetten h!li niformalarımız, denizlerdeki uzun ce - ğer bir hal de harb esirlerimizi böyle 
plan Ct"nub denizlerjndeki hayatın mo- velilnlar dolayısile, renklerini atmış bir adi bir ma.hpese kapıatına.mn asken 
potonisL11i bir müddet için giderecek ve halde idi1er. Bununla beraber biz onla· ahlak kaidelerine tamamen uygun oT· i B takımlan ~ampiyonasının son ma
)iünyanın bu kısımlarında yegAne iş iti- n elimizrlen geldiği kadar düzeltmiş, mac:fığı keyf iyet'i idi. Fakat mahaıll!i çı dün Taksim stadında Fenerıbahçe • 
hm o:ccn~averane" bir M<fue olm~u. silmiş, fırçalamış ve bu suretle kendi - maka.IDJit korku ve vesvese içinde muz-! Galatasaray arasında oynandı. 
6uvada intişar eden ga~; dumanlı mizi mümkün mertebe «kabili takdim• taıib bulunuyorlardı. Her iki takımın kadrosunda da bir-
alev kı.."'rnlzısı renginde husu.sf bir DÜs· bir hale koymuştuk. Hazırlanıp konak. (Arkası va,.) kaç birinci takım oyuncusu yer almış· 
ha çık~arak Alınan akın gemisi Seead· ======="=:ıı:==-==-==-...,--=======::c::::--ı:o:=-============:ıı::===ı tL Yalnız Galatasaray 10 kişi ile oyna-

izim Suvaya muvasalat saatini de bil- ı ? ' r ·, f 9 ı J !'tlrldye ral'lyo difiizyon postalan de galibiyeti temin ettiler. 
iriyordu, bunun içindir ki, höyük bir 1 Oyuna ba~lıyan Galatasaraylılar ilk 

ıcemmigafir bizi görmek ftttre iSkelede 2 Anka l"a radyosu dakikalaroa Salahaddinin ayağile bir 
ıtskele etrafındaki sahilde topl.anmıştı. DAJ,GA U7,TNJ lr/\•• l gol kazandılarsa d:ı ofsayd addedildi. 
jbir blSlük piyade askeri; iskelenin her 8 ~ Galatasaray 4 kişilik forveti ile Feneri 

4 ım m. ıs' Ke... J20 Kw. d 
iki tarafında, karşllıklı ve süngü tak • .Q. 111 .,4 ..n. 15195 K~: 20 Kw. ol ukça sıkıştırıyor .. Fakat gol atamı. 
mış olarak «safharb nizanu, na geç - 6 .AP. 3ı;ıo m. H6S Kc.s. ıo Kw. yorlar. Birinci devıenin sonuna doğru 
i~iş, bizi beklemekte bulunuyordu. Bun 6 sakatlanan Galatasaray kalecisinin ye 
Er, kı~a ve sıcak hava pa.n.talonlan i · 7 PAZAR - 2612/39 rine Cemil geçti ve şayanı hayret blo· 
~inde komik • opera figüran.lan gibi gö Es 12.30: Pro~ram. 12.35: Müzlk <Kliçük or - kajlar y~parak her yerde oynıyabile -

Fener hücumunu keserken 

Beyoğlu Halkevinde: 

Öğleden sonra voleybol müsabaka • 
ları finali. 

Altıok Gençler Birliği Umumi 
meclisi toplantısı 

Altıok Gençler Birliğinden: 5-3-f 939 
Pazar günü birliğimizin yıllık umum! 
medlisi toplanacağından biı~ i~ 
kayıdlı azaların kÔngıreye ~erJ 
rica edilir. 

BarutgücU seha~ı maçları 
Bugün Barutgücü sahasında yapıJa. 

lacak maçlar şunlardır: Askeri Tıbbiyw 
okulu • Barutgücü A takım.lan a.at 
15,30 d::ı. 

Yeşilköyspor - Barutgücü B taJam • 
ları saat 1 3,30 da 

:rünen bir güruh idHer. kestra - Şef: Ner.İh Aşkın), 1 - Teehatkows- ceğini isbat etti. 
Süngüler arasında ve arltarnızda da, 9 ky - Mtnetler r.liltl. 2 - Robert Btolz - Vtya- Devre O • O bittikten 80nra ikinci Halkevi tarafından terti-b edilen vo-

sonsuz halk kalabalı;;., olduğu halde lO M gec!leyt.,, gti7ı-ldlr. 3 - Amtı.del - Saz ı:a- devrede Fenerliler Nacinin gayretile leybo1 mu··sabakalarına du··n devam e • 

Vo!eybol maçları 

~· lan ~k stHtındcn A~k rUya.!1. 4ı - Brussel - . .. . 
ışehrin sokaklarında yürürken melez he Soldan sata n yukandap aşatıya: maruı _ Fı>lmnenk ram, 6 _ Robert atoız _ ılk golu attılar. Galatasaraylılar bırkaç dilmiştir. 
lrifin biri, bizim silahsız vıe binaenaleyh 1 - Aya~a kalkan Pra.terde ağı~çıar tekrar çtQek açıyor. n - defa tak!m de~irerek Cemili, Musa- İkinci kategoride Çelik.kol, Hayda~ 
la..ır şey yapnıağa gayrlm.uktedir bir hal 2 - Aydınlık • Pi.fırum waıter Schrn-Oer - Akşam ftzerl (hazin par- yı forvede geçirtliler. Fakat gol çıka- pa~ayı yf>nmi.,.f-ir. 
!'.':'. 1 - Yer altmda yatlı b.7ıf - Bir kumaş "' ~· 
'de olduğumuzu görünce bize dokru i . ü.zerindıe yalın bıra.ld.ıtı iz. çal, 13: Memleket sa.at A.yım, ajaM ve me- ramadl.1ar. Bu arada b~elf!n hata • Birinri kategoride Haydarpaşa • MU-
1;.erlem.iş ve çocuklardan birln.in yüzü • 4ı - Ak.ar getıMn - Fliilıl btm2ıer btr çalgı te<>-roloJI haberleri. 13.15: MUztk (Ktlçtık or- sından Naci ikinci golü <le yapıverince hendüü yenmiştir. 
ne tilkftrmü~tü. Bunu görünce, süngü. e - Ni~n - Bir not&. kama - Şet: Nec-lb Aşkınl' deva.mı. '7 - De- maçın nf'ticesi belli oldu. Oyunun biıt G · E · ·· ·· 

ı 
1 

Ge 
1 

l1t Pli obnıyan libes - Menba - Blilet 8filtt, 8 - Jpsef Bre - . 10 d k.k k 
1 

ka k ......... lw azı nstıtusu gelmediğinden Ga -
,[fi asker hattından fırlayarak herife ~ ., - Aı: 12 ~narı Bir kad ismi uer _ ttaly-a.r.. şnrk1sı. 9 _ Hermann Dostal - mesıne a 1 a a a rm.a a ... .L.? .... o- latasaray hükmen galib gelmiştir. 
ıtiştim ve- omuz başı budur deyip l>yle - eı;:_ .. _ "'-~- ın ..... Mars. 10 _ TachatkowekJ _ vaı.s, 1u 5 _ 14. 1an Galatasaray hat1an arasından fır- ........................................................ _ 

1 - ~ki ..1.U4ı.ua .u.4......,., na.zırı - ... er 1 Al R 1 8 . · ü . d k i k f ~ir darbe vurdum ki herif bir yığın kül i - Beymı bJ.r madıeıı - İplik. 30: Tfırk mllzl~. Çalanlar: Vecihe. Ru.,en ıyan .i ıza çızgısi zenn en çe . Ur o is müdürü deg;s, medl 
'""" gı'bi yere yıgıw Iakal ...... a+-.. O kadar k:1 ıo _Ara. _ Rütıubei Kam, cc-m11t Kozan. Okuyan: Necmi Rıza: tiği şütle üçüncü golü yapın~ oldu. 
l'!J- .... .....,~. ı vt 2 R h İstanbul Türkofis Mu.'du··ru rı---• 
,e.rkadaşhn yeti.esip uzaklaştırmak ınec- 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 1 - ee.l'm beyin H ca'ı peş-e · - er za - Ve ·biraz sonra da maç 3 - O Fener le- ~ 
.buıiyetinde kalmışlardı. Bu harekf!li o K A L B A L I K mı clfer.ru~: Asım bey, 3 - ŞeTld. bey • De- hine bitti. Bu netice ile Fenerbahçe B Ziyanın Samsun Ofis müdürlüğüne ta-

1 _ A _ mem cana. 4 - Rusen Kam - Kemençe mk- takımları şampiyonluğunu kazanımş ol· ytn edileceği haberlerinin do~ ol. 
-enın bana verdiği bir hızla yapmış bu· 2 ,.. C E L E • U A F sımı. !I _ Hacı Arlf _ Benim halhn nralruıla. matlığı anlaşılmıştır. 
aunu'-·or ve bu hareketimin neticesi ().- - - - . 6 - Blmen - Yıllar ne ()'abu.lı:. '1 - Saz se - du. İ 

J a L A y 1 K • G E R J 1.mir Ofis müdürlüğünden naklen ·iarak bir süngü darbesine maruz kala- _ _ _ matsl. 1'7.30: Proğram, 17.S!I: MOztk <PaZ'a.r Takımlar: şefurimiz Ofisine tayin ecfil-a..l ~ 
Aeağımı bekliyordum. Fakat bölüğün .ku 4 A B • K A N A M A K çayı), 18·15. KonuS'Tlla <Oocuk saati). ıe.45 : Galatasaray: Osman • Liltfi, Cem.il • .ı..ıı~ 

K - K · Mi\z1k (P:ızar Qayı devamı), 19.1!1: Tftrk mil- .. Cemal Ziya, burada bulunduğu müd-
·mandam olan zabitin bağırdığı ifiti1 • 6 y A ~Ji • _!_~-~ ztlti (Fa!ll heyeti - Usak faslı), Talınn Ka. - Musa, Bedii, Ekrem - Necdet, Süley • det zarfında ihracat -ıre takas :işierind9 
:mişti: 6 L • • D • A • ~ U Ji rakuş ve sa.nye Tokaym ı~ıraldle. Çalanlar: man, Mehmed Yılmaz, SalAhaddin... dürüst mesaisile tanınmıştır. 
1 - Oh ne isabet oldu!, diyordu, çok 7 1 ~ A M E T • _g_ L ~ Hakkı Derman, Eq:ef Kadri, Hasan Gür. Bas Fenerbahçe:: Hüsameddin • Salın, 
~yi ettiniz kont! 8 A L z • A T /l • rı -Otıer, Ramı11 Tokay. 20: Afaruı. me'teo.ro - Lebib - Fethi, Ali Rıza, Cevad - Hal • ihtiyar bir kadmın muhtelit 

t 
Ve sonra kalabalıgwa dönerek: 9 U M A R M 1 _]_ K _ 10·11 ha.berlert. 20 ı 5 : Ttirk mürl!!1. Çalanlar: dun, Muzaffer, Naci. Basrl, Vahid.. yerleri yant'ı 

Vecihe, Resıı.t Erer. Ru~n Kam, Cevdet Ko- İ 
- Bu adarrJar böyle bir muamele 10 N A y. E • A T z!ln. Oku~nlar: Mahmud Karında.,, Mfh·ev- Hakem: Adnan Akın ( .S.) Topkap:td.a Arpaemiru mahallesinde file karşılaşmağa layık hiç bir şey yap. :ven aenar. 1 - fsfahan pe..,~vı. 2 - Lem1- M. T. Ö. 2 nu.marah evde oturan 80 yaşında 

mad1lar. Bvt.ıelki bulmacanın. halledilmiı ıekU İc;fahan ee.rkl: Narı a.skınhı kUl oldum. 3 - BugUn yapılacak spor Şadiye adında bir kadın, evvelki gece 
: 0, bU!lU yalnız dilinin udle değil, Rahml • İcıfahan ııarln: Etme beyhude ft -

1 
yatağında uyumakta iken, odada Q%led 

l
fakat çek samimi olarak söylemişti. Bu Nöbetçi eczaneler :;~ft~;.- 15Bane;:!~- ~;a.~ ;-:.ı~=~~ı~~ hareket eri örtü~mi.ş bulunan mangaldan •W4 
İngilizin hakiki bir insan olduğunu si- rak1b1. e - Halk tür'kllırtı: Ekin ektim çöl • Fenerbahçe sahasm~a: sıçramış, yatak ve yargjın!lar 1utuıf • -----ıı.Ze arzetsf'm gerektik. ıere. '1 - F"e.tze - Nikrl-L şarkı: Gön'fll ne 1çln.. Beylerbeyı' • Galata Gençler (şild muştur. Can acısile uykudan uyana 

Ba ~ nöbelfl olan ecu.nd.er f1lD • 8 - Şevki bey - Hicaz ı,arlo: B\lm!yorum btı.- b ( ild k dm h vkın l"'lrn1'TVT'lııirıı 'hncılamll 
1 Seri bir sorgudan geçirl~ilc. Sor- l.ardır: na. 9 _Tahir şarkı: Ben sa.na mecbur. maçı) saat 11,30, HiU.l • Eyü ş a av p, ,--r-~-o- ~ 

ı.0.uklanna göre Seeadler ile zabitan ve İstanbul mhlıtmdü:iler: 10 _ .......... _ U~k ~t: :B'Mretle bu maçı) sa.at 13, 15, hneııbah~ • Fener ise de sesini k~ işitt~ 91 

! mürettebatının bakiyeei ne.rede idil.er? At.sar.ayda <Banm), .Alemdarda. CBır- şet>. !1: Memleket saat lya.rı. ıı: Müzik Yılmaz (şild maçı) saat 1 S vücudünün muhtelif yerleri yanmll • 
n Asım), -azıdda (Belkis), Sama.tya- R 21 1" M"-"- t ... tır 

!
Bittabi benim çocuklar ağız.lannı ka • da (Teonıo.), J:m1nöniiııde (IAmina.s _ CNeıfell pllklar) · · u: uw .. CR yaseuı. - Talts•m stadında: · 

Pamışlar ve bir şey ıöyJ.memişleTdi. ctimhur bf\tıdosu - eer: İh.•n Kün~rl, ı - M tb . tak şı ... li ü•-•--:dl . Yaralı kadm, berayi tedavl & ıM 
- y&), Eyü.bde (.Arit Beıf1r), Fenerde (Hü- ı.tncke - l"estıval marşı. ! - Bchumann - a uat uru • "'i m ı.t:&4l en hasta in kald.ırılınqtır 

ı.l3en ise, diğer taraftan, bir masal uy • aa.med.dln ~, Şehre:rnln1Dde (Hamdi), Şeh- Manfred uTf"rtftrU. s _ R1ın.!ky _ Xor.!M.kow- saat 1 o, Şişli • Pera sa.aıt 11, H, Gala • nes e · 
durmuş ve buna göre, gemiden ve dl - ndeb3J}1D.d& (HamdU, Katagihnrillcte E;leherazad <Senfonik parça), a) Den~~ etn. tasaray lisesi • İşık lisesi saat 13,30, Kuledlblnde bir handa yangm 91ktı 
ğer arkndaşlardan kazaen ayrılmış ol - ~!=· <~ (Yoz-gl), Bakır - bad'm gemtst, b) Kalendeırtn htklyesi, el Anadoluhisar • Kasımpaşa (lig ve f1.1d Kuled!binde Llleçeşme daimdi 
.dugumw uzu ve binaenaleyh halen onla • Oelı9 Prem Te prensee, d) Ba~dad<ta bir el- maçı) ""'&t 1 s,110 7 numaralı Miz:rahi banınm 4 ~ • Beyoflu cDıf'tlocl9:11Cll': ._ ;;, 
1·ın nere-de bulunduklannı bfim.ediğiml. laüklM O&ıdde.slınde (Kan.zuk), Daire - 1'entt. rBtnb1r 1"ece htkl~lerlnden). 22: M8t- g,.... f -h.dmda· nılı dairesinde oturan Tak'VOryaııa • ı 

'--...J b dolıı njansı (Bpor servtsı), 22.10: ımz!k (CH· ':l'7re ın.a • id ......ı.- ıı... .. -._,--,;ıı-ki L...--ı-- :al • '2i beyan eylemiştim. Fak.at f{lp1-ız u de (Güneş), Topçularda (Sporidia), Tak- :;vua uvrw.wıua JLw.~ 
11.ameddJ 'ba.nd - Pl). 22.45 - 23: Son aJ&na ha.berlerl Süleymaniye • Bo~ (ffld maçı) m•...,,..,,.... Yangın itf"'~ _. __ .a,._,;ıı_ • 

1 
masala :inanan olına.m1'h. simde (N n) • Tarla.başında. <Nt- ve yannlrt pro~am. d "'"i~.... OJ.JV ~~ 

İlk giL"'llert bizi, bahçeli ve güzel blr had), Ştflldı9 (Balk), ~ta <Bttıe1- ................................. - ........ ___ , saat lO, Topkapı • Karagüımıük (şil ratle &andürillmil.ştilr. .. 
• \·}'er ola'l, zaman zaman adayı ziyaret man Reuf>). 1 Y • • t 1 maçı) saat 11,4S, Beykoı;. Davudp~ ------

,eden Avrupalılann misafir edildikleri ~=~d&x:;,,~:~~- eni neşnya (.şild ~1) saat 13,30, Vefa· Ortaköy Mimarlar BlrllCilnln toplantıeı 
, bir konakta -ki valinin istl.rahat kona- manl, Ka.dıköyftndıl ceıı.aoot, Osman Hu- .Lorarttıne aetveU - İstanbuı fTnt'Ve1'81tesl. (şild maÇ1) saat U,U. rmrıı: yüksek m.ımarıar lltrMIJnd!fmı "' 

• ğı im~- ikRme etmişfoxdl. Yem.ekleri· l'0.11), Bü')"llıl'&dada C!Halk)~ iB'.e1bellde doçentJe:rlD:!m NU8r-et Xtiııkç{kıllu tara.fm - MeddJye köytlnde: ==~ ~ ~=:nd~ 18= ~ 
1 
nıiz bir otelden get1rt1llyo:rdu. cİ!tl:ra - (Halk). dan hazırlanan ı'Be.1 ~ Lcıpld.tme cet- Sabahleylıı b&gıe b.iıdk.1.et mtlsaba • günü sa.M 17,30 da Ala~ ~· 
hat 'konağı• nın muva.kkai !Jnımımdam vellerb satıta 9ıkarılm.lftıll. kalan. tır. 
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•• 
mütehassısı Meıhur Doktor E. WINTER 

lo~!~:·~~j~n VENUS PUDRASI 
Terkibi .ıtm kremli 21 ... t bayalandınlımı 12 IUip renkli feybJAde ince n hafif VENOS pudruile hıYalet rirea bir cild dilnyamn 811 

tarayetli ,o.eJiiiiai ifade eder. Deposu : NUREDDiN EVLIYAZADE ISTANBUL. -

LUMBAGO 
ve ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NİHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

.4 ŞEKiLDE iCRA Yl TESİR ADAREK BOTON ACRILAR• 

INIZI TEDAVi VE TESKiN EDER. 

Arka vo Bel. L ımbago. Sıyatık veya g gua 
•Anlarınızdan ıztırap ~kmeden heman r.cu.• 
h..-ızd n bır ALU.:OCK Syakuıını alınır; ve 
-t ıyan mahall yap tınnız P k ar; zaman 
sarfında en kuvvelh a rılannır; •ukun 
bulacaktır Bu AtLCOCK 8 yamı, &es•· 
finı aynı 11111\anda 4 tekilde ıfa eder . il Oto· 
ID&Uk ma.aJ - 2) Ağrıyan yerlerde yeni 
IMr kan avelln - 31 Sıhhi bıt •ıcaklık 
levlıt - 41 Kuvvetlı ve ıııcak bır elın 
ogmuı t.eeırleri Sız •nır;le meşgulken 
,A,LLCOCK'8 yak111 t.eaınıu yapar ve butun 
qrıları defeder. 

ALLCOCK'8 yakılan, eotuk alğınlıAı "ve 
Okturuğu t.edavı ve bütün alt'ılan tukın 
eder. Şayanı hayret ve ~abuk te.ın ıtı· 
banyle her kullanan eon derece memnun 
kalır Haman bugund n eczahanenızden 
bır ALLCOCK S yakı•ın• alınız Fıatı 
27 1/2 kunıttur Ucuz VA taklıt y.akılardan 
aakının 'I Başka hıç bır yakı kolayca 
')'apıştınlıp kaldırılmaz. v.ı bu derece &Hır 
g68t rmez. Hakıkı )19ktlar üzenndokl 
lnrmm K&l\al ve Daare markaaına dıkk&' 
edınia. 

• 
AN 1 

TEDAVİl 
Atny ........ ..,.~ 
COCKI .... ,........ .... ., ........ .... 
..... ı,ıe..,.. ""'",.. 
... uıı ....... ...... ......... ..,... .. .. ........ 

ARTIK AGllLAR 
NfHAlET BULDU •• 

llr ALLCOCK'I , .. 

w, 111111111r 11C811· ... ...... ..... " " ............... . .. _. ........ ..... 
eırıı- ......... .. 
.. ..,...,_ 1111·1 ............... 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Clnll Miktan Mu bam· 

men B. 
y. 7,5 

Muv. Te. 
Lira Kr. 

BksılbaealD 

Lira Kr. 

Muşamba ?:1 ad. 378 ,-
Selefoo kAğıdı 15000 tabak 806 .25 
Çuval atzı dikme ma· 1 ad. sif 490 .-
tıne.ı iz mir 

28 35 
~ 47 
96 75 

pkll aatl 

açık eksiltme ı 4: 
• • 14.80 
• • 15 

1 - Cim ve mikdan tahmil bedeli ve teminatı yukanda yazılı iiç kalem mal
.._ prtnamelerı ve ntımuneleri mucibince ayn ayrı ebiltmeye konmUJtur. 

D-Eblltme 1813/939 Pergembe gürü hizalannda yazılı aaatlerde Kabatatta 
1numı ve milbaya~t 111bestııdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve n6muneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - Dildf makinesi eksiltmesine iştirak etmek istiyeıüer fennt tekliflerinin 

tnhtarlar Ummn Mildiirlülft tuz fen 111besine beş gün evvel berayi tatbik tevdi 
elmaleri ve te'klifJetinln kabulnnil mutazammın iştirak vestkan almalan lizım
dır. Eks ltmeye 'ştlrak edecekler "ı 7.5 güvenme paralaril~ milnakasa için tayin 
eclllım IÜJl ve uatlerd'5 yukanda adı geçen komisyona gelmelen Ula olunur. 

(1129) 

J - idaremizin Pqabahçe Müskirat fabrikası şişe yıkama atölye ve ftzilm 
ambarı da're eri ç nlarının tamiri işi şartnamesi mucibince tapalı arf UIUlile 
ebiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 11387,01 lira. muvakkat teminatı 854,02 Jlradır. 
m - Eksiltme 17 /Mart/939 tarihine rastlıyan Cuma gflntı saat lft,30 da Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat fU~~fndekt Ahk Komisyonunda yapılacaktn'. 
IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Levazım 

ye Mtıbayaat Şubesinden alınabilir. 
V - Eksıltmeye iştirak etmek tstiyenlerin 7500 liralık bu gibi işler yapmış ol· 

duklannı gösterir vesikayı ihale gününden 8 giln eneltne bdar Umum Mil • 
dilrl6k inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fennt ehliyet vesikası ılmılın ll • 
mncllr. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesai'k ile ti ci ınaddede yazılı fenni 

ehliyet vesikası c.:, 7,5 g-lvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu thtiva edecek kapalı r.,arflıtrm ihale günil en geç saat 14,30 a tadar mezttr 
Komisyon Bqkanlıltna makbuz mukabilinde vermeleri lbundır. clJ'll• 

lltNW 

Malın Cin. Mıkdan Muhammen B. Muvakkat Te. Eksiltme tekli Saati 
Lir.a Kr. Lira Kr. 

Süpürge 3000 aded 341 2!S 25 &9 Puarhk 15.30 
'Ur.dlm Kes Bıç 10 • 350 - 18 • 18.-
Clbali F. ahçılılt işi 18.30 

ı - Cibali fabrik sı memur ve amele lokantası ahçılılt bir .ene mtlddetle et
liltmeye konmuştu .. ve m vcud nümuneler mueibince yukanda yaZlh iki kalem 
malzeme pazarlıkla sa ın alınacaktır. 

n - Eksiltme 7 /3/939 tarihine rastlıyan Salı günil yukanda htzalarmda JU1h 
tıratlerde Kabataıta Le azun ve :Uübayaat Şubeaindeki Alım K.amiqonunda 

1apılacaktır. 
ııı _Şartnameler, yemek fiat Uıteleri herg(ln l6zil geçen pbecla ahnacalı 

pbl n~eler de görülebilir. 
ıv _ fateklilerin pazarlık için tayin edlen gllıl ve aatı.rde,. 7,1 lflvenme 

ft .ııçılık ifin• IJtirat edecekler 300 liralık depozitolarll• JU]wıda adı ltgl1l 
lromilJODA plmelen lllıı olunur. cl90. 

• 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

bD hoı ft tabii meyva usare
lertnden yapılmıftır. 

Tsldid edil nesi kabil olmayan 
bir fen harıkasıdır . 

lNOlL1Z KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - JST ANBUl4 

Olçü üzerine 
Fenni Kasık hağJarı 
Mide, barsak, bObreıc 

dQşkflnltıtOn• 

re11111 
Boraaıu 

ızmır so ı 

lel. 2oııı 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçıierden 
sakınınız • 

Dr. lhaan Sami ... _._ 

OK&OROK ŞURUBU 
ÔksQrQk ve nefes darlııı, boğmaca 
ve kızamık OksQrDkleri içın pek 
tesirli UAçtır. 
~_. Herke. kullanabilir. 

Akba kitabevi 
d ld n kltab, gazet~ Ye SON 

POSTA'nın Ankara bayıldir. Under
vu i makinelerinin d6 acentalldır. 

.., __________ , ______ _ 
Soa Posta 

Yevmi. 81Ju1. B&ftdia ft Balt .... --y.-.an. oa~ IObt. • 
ISTANBUL 

Gazetemmle ~ yazı ft 

rellmlerla btlttln hakları 
mahfm ft gazetemize &kidir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

f'ene AJ AJ AJ 
Kr. Kr. Kr. L. 

TURKtn 1400 760 400 löO 
YUNANİSTAN 284V l2a) 710 270 
ECNEBİ 27J ' ıO 800 000 

Abon• 'bedeli pefiııdlr. Adrw 
dellftirmek ~ mru,tur. 

Gel• evrai prl Nri1ııws. 
ilanlardan .-rıli:yef aluana. 
Cevab için mektublara 10 bruflü 

Pal illftll 1APDJdır. 

(

• Poda bıultı: Hl t.ta~) 

.;=~~= uw 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zlrat ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 ı a 1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
gore ıkramıye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qajı 
du mıyenlere ikramiye ç ~ılı takdirde "' 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar menede 4 defa, ı Eyl6J. 1 Birineilwnm, t Mart " 1 llulnm 
tarihleriade pıkilecektir. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhanunen bedellerile mürtar ve nsıflan qağıda yazılı (6) grup malzeme 

ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere ve hizalannda yazılı gün ve saat
lerde Haydarpapda gar binasmdaki salınalma komiayonu tarafında.c açık et• 
.u.tme usullle aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenler 11 'kanunun taJln ettllf vemlt ve her grupa aid bJ. 
ulannda JUllı muvakka! teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komJsYODI aıftracaatlan lA:rımdır 

Bu işe atd prtnameler Haydarpapda gar binasındaki komisyon tarafındm 
parasız olarak clalıtılmaktadır. 

1 - 2 bleaıden ibaret 3'l2 top VI 188,000 tabaka prin&me31nde eb'adları ya
zılı matbaa klfıdı. Muhammen bedeli 16'11 Ura 80 kuruş muvakkat teminatı 
125 Ura 31 kurut olup açık ebiltmeıl !.3.1939 Pertembe günü saat 10,30 da 
f&Pılacaktır. 

2 - 4000 kilo kalın ambalaJ k~ğıdı: Muhammen bedeli 1224 Ura muvakkat te
minatı 91 lira 80 kurut olup açık eksntmesi 2.3.1939 Perşembe günü saat (10,30) 
on buçukta yapılacaktır. 

S - D6ner koltuk. koltuk minderi, maroken koltuk, yazıhane ve d'olabdan mil• 
nkkeb 7 kalem abpp eşya: MuhRmmen bedeli 3844 lira muvakkat teminatı 288 
Ura 30 kurut olup açık eksiltmesi 3.3.1939 Cuma günü saat (10 30) on buçukta 
fapılacaktır. 

4 - 8000 metre 1000 ve 15000 m/m eninde delik kutru 1 m/m sinek teli 80I 
metre 1500 m/m eninde delik kutru 30 m/m hudud teli 100 kilo 3 mim ut seı1 
pirinç teı.t: Muhammen bedeli .f810 lira muvakkat teminatı 360 lira 75 kuruş o
lup açık eksiıltmesi 3.3.1939 Cuma günil saat (10,30) on buçukta yapılacaktır. 

1 - 10,000 ldlo gres yağı muhammen bedeli 3000 lira muvakkat teminatı 221 
Ura olup açık eksiltmesi 6.3.1939 Pazartesi gllnfl saat (10,30) on buçukta yapı
lacaktır. 

1 - 1000 ki'lo potas kostik (feronikel akü.mülltör bataryalarında kullanılmak? 
Umre hazır 'tınlmıf bır halde) muhammen bedeli 750 lira muvakk t tem atı 
H lira 25 kurut olup açık eksiltmesi 8.3.1939 Pazartesi gilııü saat (10 30) on bu-
cakta yapılacaktır. (929) 

1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 
Jtefif bedell 1284 llra 19 kurut olan Silrp Agop mezarlık duvarının tamiri açık 

.antmeye konulmUflur. Kepl evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde gö

ı1llebtlir. htetliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Mü • 

cllrıntnnden alacaklan fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile 96 lira 31 ku

rupü D teminat makbuz veya mektubile berabeT 10/3/939 Cuma ıünfl 

uat 14 buçukta daiDıl encümende bulunmalıdırlar. (1177) 



16 Saytıı. SON POSTA 

T. L. 

tO Lira Peşin 
Sakiye: e aylık taksttıe 

Bildiren fiatlar lstanbulda teslim 
içindir. Taşra için bu fiata ufak 
bir fark illve edilir. 

Taksitli satı, yalnız Merkez, Şu
be ve acentalarımız tarafından ya
pılır. Şube veya acentamız bulun
madığı yerlerde satış hususi iskon
t~ ile y:alnız peşin y.,!P.ı lır. 

~ 'nın yenl ofortıatilc buluşlu ahizeleri her müşkülü bir ~ırpıda halletti •. 
RCA'nın piyasaya yeni çıkardığı ahizeler radyoculuğun ~aıılacak icatlarından biridit .. 
Bir havadisi dakikasında arayan, bir programı zamanında kollayan radyo amatörünün istediği istasyonu bulmak için 
ne kadar titizlendiği malumdur. 
1

Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen istasyonu bu1abilen makineler ic;in 250 lirayı gözden çıkarmak la· 
zımdı. 
Bugün RCA 'nın her keseye elverişli ve be1 otomatik düğmeli yeni ahiıeteri piyasaya çıktı. Bu makineler fiıtı ve mü! 
kemmeliyeti itibarile meraklıları hakikaten şa§ırtıyor. 
95 mo.delj beiJôm_b4lı uzun ve ort.a dalQalarda otomatik buluiru yeni RCA 1lar kaç lirayadır biliyor_ musunuz? 

VERESiYE: 
7 O. - Liraya 

Yeni senenin " ucuz fiath " yeğıne otomotik makinalar1nı &nlemek_ve __ fevko
l&deliğini anlamak üıere hemen koşunuı. 
Sonra geç kalırsenız. 
Çünkü 95 modeli otomatik RCA'lar kopııılıyor. 

BDUDL ·~ 
BiRADERLER 

Et ve seJneıerın ıyıce pışmemesıncıen, meyvafarın güzelce yıkanma. 
masından, içilen suların temiz w saf olmamasından hasıl olan solucan 
dediğimiz barsak kurdlan en muzrr hayvanlardır. Bunlar ince barsa -
ğın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle ço
cuklnrda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, bu • 
run, makat kaşınması, ishal, aburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'a· 
ya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu k°'Jrtlann tesiridir. 

ISM ET SOLUCAN BISKOVITI 

ISTANBUL• ANKA~A·i ZMIR 

İlan Tarifemiz 

•ahile 400 kuruı 
•ahile 250 » 
•ahile 200 » 

Dördüncü •ahile 100 n 
iç ıahileler 60 >> 
Son ıahile 40 >> 

1 ŞTE 

Briyantin 

T 
ile alıttırılmıı 

bir saç tuvaleti 

Şubat 26 

50 yaşında 

Olmama ... ragmen 

SOLMUŞ 
BiR CIL TTEN 

Nasıl 

Kurtuldum 1 

cBütün dostlarım; bu derece genç gfS. 
rünmek için neler yaptığımı soruyorlar. 
Takriben üç ay evvel, 50 nci senei devrt
yemi tebrik !çin misafirlerim gelmişti. 

Tenim esmer ve sert idL Gelenlerdeıa 
bir çok kadınların, cildın unıuru olan 
Tokalan kreminin istimali ile memnuni· 
yetba~ semereler elde ettiklerini öğren-

' dim. Benim mü tereddid olmama rağmen 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak
şam muntazaman yatmadan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremini ve .sabahlan 
da pudralanmadan evve.ı beyaz renkteki 
Tokalon kreminı kullanmağa bqladım. 

. Bir kaç gün sonra. cildimin yumuşayıp 
tazeleştiğini ve bir hafta nihayetinde da
ha genç göründüğümü hissettim. Bug-ln., 
üç ay oluyor, o derec~ cazib ve şayanı 
hayret bir seme!'e elde ettim ki bütiln 
dostla.nm ancak 38 yaşında olduğumu 

söylüyorlar.• . 
Cild unsuru olan pembe renkteki To

kalon kreminde Viyana O'nivenıltesı pro
fesörlerinden rlokto:- Stejskal idare.sinde 
genç hayıvanla:ın cildlerinden istihsal 
ve cBiocel> tab:r edilen ve tıpkı insan 
cildininkilerine müşabih genç ve sıhhatli. 
'Zengin ve kıymet!i cevherler hilliisası 

val'ldır. Beyaz renl.dekı (Yağsız) Tok.alon 
kreminde ise ınze krema ve sal Zeytin· 
yağı ve saıir bes!eyic: unsurlar vardır. 

Muntazaman her ikı kremi kullaıunır.. 
Açık. yumuşak, c:füzgün bir cild temin 
etmiş olacaksı::ıız. Faydalı semeresi ga
rantidir. Aksi hald~ paranız iade oluna. 
caktır. 

Son Posta Matbaan 

Neıriyat Müdürü: Selim Ra.gtp E~ 
SAHİPLEBİ· S. Ragıp EMEÇ 

• A. Ekrem UŞAKLlGlL 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve 
itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç 
defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİKKAT : Kulland1ktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse 

çocuğunuzda solucan olmadığına itirnad ediniz. Sıhhat Vekaletinin res· 
mi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilatlı taxifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yanın 
ve çeyrek sayfa nLııar için ayn 
bir tarife derp~ edilmiştir. 

İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır.Bü
yükler: Gec~ yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10·15 yaşına kadar 
bir kutu, 1 O yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi bisküvH verilir. 

Fiatı her eczanede 20 ku~tur. (İSMET) ismine dikkat. 
' 

Son Posta'nm ticari Janları:ıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıineılık Kollektif ŞltkeU 
Ka.Jıramanzade Baıı 

Ankara c:a4desl 

1 -· Evsafına uygun 1200 adet kuru pil müteahhid nam ve hesabına latanbul 
Gedikpaşa Jandaııma Satınalma Komisyonunca 13/Mart/939 Pazartesi aaat 11 
de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf her giln adı geçen komisyonda görülebilir, veya be -
delsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun ıartlannı haiz isteklilerin teklıf edecekleri fıatlann 

yüzde yedi buçuğu üzerinden ibraz edecekleri ilk teminatlarile yaclı gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. cl265ıt 


