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İngiltere Kralı Edvard tahtından 
çekildi, Dük dö York~~K~r~a~I ~o~ld~u~ 

Bütün İngiltere teessür içinde 
Kral bir beyanname neşretti, bugün 
İngiltereden ayrılması muhtemel 

26 gün evvel Kral Edvardın Baldvine söyledikleri: "Madam 
Simpson ile evlenece:ğim ve memleketi terkedeceğim,, 
Başvekil Baldvin dün Parlamentoda feragat kararını bildirdikten 

~ sonra bir külçe halinıle çöktil. Yeni Kral garın ilan edilecek 
Bütün dominyonlar kararı tasvip ettiler 

Bir hay'li .zamandanberi için için mü
!&n bir sıkıntı geçiren İngiltere, niha
~t Kral Sekizinci Edvardın saltanat
~ feragat etmesile, bu buhrana niha
Yet vermiş oldu. Ajans telgraflarının 
~hiyeti bir hay'li izah edip aydmlat
~ış oldukları bu buhranın içyüzü şu
dur: 

Sekizinci Edvardın, tahtından fera
gatine sebep, Kralın Madam Sim.pson 
isimli Amerikalı bir kadınla evlenmek 
istemesidir. 

Kl·al Edvard Madam Simpsonu sene 
lerce e....Wl veliahtllği zamanında Bü
Y:lik Britanya adalan dişında yaptığı 
btr &e) ah.at esnasında tanımıştır. 
. ~u :tanışma kısmı mahsusumuzda taf 

stlltını bulacağıruz veçh'ile muhtelif 
~fhalar geçirmiş, nihayet Madam 
&anpson Kral Sekizinci Edvardın ha- Kralın tahtından feraptine aebep olan Talatmun ferapt ed• 
Yatı ÜL"Jerinde onu taç ve tah'tından fe- Madam Simpson Selrlzbıcl Edvanl 
ragat et1irecek kadar nüfuz sahibi ol- ~ _.._ .-
n:ıuŞtur. Bu gönül bağlantısı son zaman 
l4ra kadar gizli kalını§, ancak bundan 
bir müddet evvel Kral, Misis Simpson
la evlenmek niyetinde olduğunu Baş
\lekil Baldvine açtığı zamandır ki asıl 
kıyamet kopmuştur. Kabine, başta, Na 
ıtrlar reisi Baldvin o'llmak üzere hü -
küındara, İngilterenin ve İngiliz impa
ratorluğunun menfaatleıini izah etmiş 
ler ve kendisine anlatmışlardır ki ln
&iltere kadar İngiltere dominyonlan 
da, henüz iki es'ki kocası berhayat bu
ltınan bir kadını, İngfi'iz tahtında, İn
til'terenin b'irinci Ledisi olarak görme
y~ tahanunül edemezler. 

Kral Se'kiziınci Edvard, bu vaziyet 
karşısında iki ~ıktan birini ihtiyar et
meye mecbur kalmıştır: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Madam Simpson ve Kral 
Edvarda ait resimler 

Albncı ve yedinci sayfalarımıza 
bakınız 1 

--------------------

Madam Simpson kimdir? 
• 

lngiltere Kralı Edvard ile nerede 
ve nasıl tanıştı ? 

Sekizinci Edvardm sevdiği ve evlen- ı 
mek istediği Madam Simpsonu İstan
bul da çok iyi tanır. İngiltere Kralı Sa 
Majeste Edvard yazın şehrimizi şeref
:tend.irdikleri esnada Madam Simpson 
da kendilerine refakat ediyor, ı~ili 
ği, 7Jerafıeti ile nazan dikkati celbeyh
yordu. 

Madam Simpson kimdir? 
Madam Simpson kimdir ve İngiltere 

Kra1ı i'le nasıl tanıştı? Aşağıda okuya
cağınız tafsilatı Fransızca Paris Soir 
gazelf.esinden naklediyoruz: 

Madam Simpson 1696 tarihinde doğ-

l muş olduğuna göre bugün kırk yaşın
dadır. Amerikada Montereyde doğmuş

(Devamı 6 mcı sayfada) 

Kral Sekizinci Edvardm ıeçen yu at 
yart§lannda Madam Simpsonla 

elınmıt resmi 

Yeni Kral ve Kraliçe Yalnız Adanada 
938 evin 

yıkıldıQı anlaşıldı 
Seller yüzünden bir boş 

vagon devrildi, zayiat 
yoktur 

Adana. 10 (ıHusuai muhabirimiz
den) - Ulu Ön.der Atatürk.ün 1-0 bin 
lira teberrü buyurmak ıuretile Adana 
aeylapzedelerine kartı gösterdikleri 
yüksek .,efkat ve alaka bütün Seyhan· 

(Devamı ıo uncu sayfan) 

. 
Hariciye Vekili Haydarpaşa iatuyonunda 

Rüştü Aras dün 
. Cenevreye gitti 

Hariciye Vekilimizin "Son Posta,, ya 
çok mühim beyanatı 

TevfiJı Rüştü Aras: "Sancak davamua Milli 
bir dava diye bakıyoruz. Bu bakımdan 

mesele bizce halledilmiştir,, dedı 
Antakyada 100 kadar Türk hakkında tevkif 

müzekkeresi kesildi. Askerler 
cSon Postu gazetesi namına Dr. meselesi için Milletler Cemiyeti konse

Tev:fik Rüştü Arasla Ankara eks?Tesin yine giden Hariciye Vekilimizin fikir-
de görüşmek ve Antakya - İskenderun (Devamı 10 uncu sayfada) 

Erenköy cinayetinin faili 
nihayet bulundu. mu? 

Facia kurbanının kocası polisteki ikrarına istinaden 
katil diye tevkif edildi. Fakat bunu müteakip görüştügü 
"Son Posta,, muharrirlerine hiç birşeg ikrar etmedigini, 

masum o/dutunu söyledi 
FBrarengiz Bakkal.köy cinayeti, e- safhaya girmiştir. Facia kurbanı Hüs

pey bir müddet tevakkuf devresi gt-- myenin katı1i aranırken şüpheler, muh 
çirtiikten sonra nihayet dün yeni bir (Devamı 10 'Uncu sayfada) 

1 
Yeni tarihi romanımız 

t Bir kaç güne kadar başlıyoruz 1 
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Hergün ~ Resimli Makale: 
--Kitlenin hayat seviyesini 

Yükseltmek meselesinde 
Mühim bir nokta 
--- Yazan: Muhittin Birgen-

T ürkiyede kitlenin hayat seviyesi 

ni yükseltmek meselesi miili 
bir ilitıyaç işidir. Hayat seviyesi de
mek, yiyecek, giyecek, yatacak yer de
mekıtir. Şu halde şu üç noktaya ehem
miyet vermek lazım: 

Türkün karnı mümkün mertebe 'yi 
doymalıdır ve bu da onun kazancı He 
mütenasip olmalıdır. 

Tüııkün mümkün mertebe iyi giyin
mesi lazımdır. Bu da kezalik onun ka
zancının hudutlarile mütenasip olma· 
Iıdır. 

Eski bir Türk sözü, ckarnı tok, sırtı 
pek- düsfurile ifade edilen bir hayat 
felsefesi ifade eder ki bu felsefe şu iki 
ihtiyaç noktasmın ifadesini taşıyan bir 
düsturdur. Fakat, zamanımızda hayat 
ihtiyaçları biraz daha genişlemiştir. Bu 
gün sade karnın doyması, sırtın pek ol
ması kafi değı1dir; insanın altında ra
hatça oturabilir bir dam sahibi olması 
da lazımdır. Binaenaleyh Türke bir de 
böyle dam yapmak lazımdır. 

Fakat, işin dikkat edilecek bri nok
tası da şudur ki edam» zamanımızda 
hiç te eski dam değildir. Bir taraftan 
hala kerpiç, tezek, toprakla da dam ya
pılıl1ken şimdi bir de beton inşaat mey
di!-a çıktı. Bizim gönlümüz ister ki 
Türk artık kireç, tezek ve topraklı dam 
dan kurtulsun da daha iyi bir çatı al
tına girsin. 

İnsan istirahatine düşkündQ_r, gP
ni.ş bir koltuğa gömülüp uyku kestir
meyi, çalışıp yorulmaya tercih eder. 

Yalnız aşıkların 
Devam ettikleri 
Bir sinema 

Bundan bir hafta evvel Bükreş ai
nema direktörleri bir toplantı yapmış
lar, eğlenerek yemişler içmişler ve hoş
ca bir vakit geçirmişler. Bu esnada 
Bükreşin en meşhur sinema sahiplerin
den biri arkadaşlarına şu vak'ayı an
latmış: 

- Bir gün kapıda etrafı kontrol e
diyordum, saçları dimdik deli gibi bir 
adam geldi. Elinde bir tabanca va•dı. 
içeri girmek istedi. Ben bırakmadım. 

- Karım sinemaya dostu ile girdi. 
Kcmdisini vuracağım dedi. 

Nasihat ettim, söz dinletemedim. 
Nihayet kapıda beklemcğe ve karısı i
le raki.bi dışarı çıkarken bu işi yapma

a insanı bek/iyen tehlike il 

İnsan° boğazına düşkündür. Henüz 
işthiası varken sofradan kalkana pek 
nadir rastgelinir. 

jlfERGUN _!iR FIKRA j 
Bilemez kil 

Cimriliği ile meşhur bir arkad:ı· 
şmıızdır .. 

Geçenlerde, oğlundan şikayet e
diyordu: 

- Baktım .. usandım bu ç~uktan! 
diyordu. Tanrının günü, karşıma 
çıkar, durmndan para ister!. 
İçimizden biri sordu: 
- Allah, Allah! Ne yapıyor bu 

kadar parayı? 
Buna karşılık, eiınri arkada1, ga

yet tabii bir tavırla: 
- Vallahi bilmem! dedi. Verdi -

ğim yok ki!. 

·--------------------------· Diinganın en 
Nazlı ve en 
Masra/lı kedisi 

Fazla istirahat, fazla yemek insanı 
şişmanlatır, şişmanlatınca da bütün ça 
lışma kabiliyetini mahveder. İtidal

. den ayrıimamalıyız. 

Reddedilen aşk 
Bir milyon lira 
ile Ödenebilir mi ? 

Leh gazeteleri son zamanlarda bir 
milyon dolardan daha kuvvetli olan 
bir a'1cın hikayesini anlatmaktadırlar. 
Hadise hakikaten çok güzeldir : 

İşte, bugün de bu bahis üzerinde dur 
mak istiyorum. Türkün bir dereceye 
kadar karnı toktur. Köylerimizde açlık 
yoktur. Sırtımızın pek olmasına gel!rı
ce, bugün bu noktada biraz düşkün de 
olsak, Türkün giyinme ihtiyacını tat
min c<lccek teşbbüsler üzerindeyiz. Bu 
gün biraz pahalı da olsa yarın elbet u
cuzlayacaktır. Fakat, iş Ti.irkün yata
cağı yere gelince, Anadolu henüz ker
piçten kurtulmuş değildir. Uyanık köy 
Jüler arasında, kendi yaptıkları işlerJe 
bir alay sözü vardır, ckerpiç arme> 
derler; Anadolu henüz kerpiç arme dev 
rinden kurtulamamıştır. Onu bu devir
den kurtarmak lfızımdır. Türk kabil oJ.
duğu kadar çimentoyu, keresteyi, çivı
yi, tuğla ve kiremidi, hüliisa bütün in
şaat malzemesini kabil olduğu kadar 
bol ~ ucuz tedarik et.me1idiı: ki yavaş 
yavaş ckcrpiç armeıı devrinden kur
tulsun ve hayat seviyesini yükseltsin. 

Bu mesele, yani inşaat malzemesinin 
ucuıilatılrnası meselesi sade küçük hal
kın hayat seviyesini yükseltmek ~i de 
deği'ldir. Türlü türlü harpler ve ;h
mallerle harap oimuş bir memleketin 
yeniden yapılması davası bu meselenin 
halledilmesini ister. Devlet fabrika ya
piyor. Şimendifer yapıyor, her yerde 
muhtelif ih'tiY3çlar sevkiyle muhtelif 
. inşaat yapıyor. Ayni şey, hususi iş ve 
sanayi teşebbüsleri için de ay
ni derecede bir eh€'mmiyet sa
hibidir. Yarın liman yapacağız. 
ObÜT gün :kiınbilir daha ne yap. 
maya lüzum göreceğiz. Ayni zamanda, 
bugüdkü dünyanın silahlarından bfr 
kısnu demire ve çeliğe bağlı ise bir kıs
mı da çimentoya bağlıdır. İstihkamlar 
inşasına, manialar yapmaya ihtiyacı
mız da varclır. Daha sonra, yollar ve 
köprüler de inşa edeceğız. Hülasa, in
şaat malzemesi Türkiye için bir ek
mek ve peynir kadar lüzumu olan şey
rerdendir. 

Bundan dli yıl evvel Güstave Ha
kemberg isminde genç bir kız Şika
golu Josef Oijs ile sevişmiş, nişanlan
mışlar ve evlenmeğe karar vermişler. 
Fakat tam nikah günü Jozef Oija bir
denbire ortadan kaybolmuş, Hakem
berg, O.ijs'i o kadar çok seviyormuş ki 
hu ihanet üzerine evlenmemiş, evine 
çekilmiş ve elli sene beklemiş. Son 
günler zarfında garip bir hadise olmuş: 

ğa karar verdi. Kendüıini adamlarım- ' 
dan biri oyalarken hen içeri 1ıirdim, . 
filmi durdurdum. Elektrikleri yaktım 

Şu gördüğünüz kedi dünyanın en Amerikadan gelen bir mektup Oijs'in 
nazilc kedisidir. Ve lngilterenin yega· ölmüş olduğunu Hakemberg'e haber 
ne hizmetçili, odalı, oyuncaklı hayva- vermiş ve Dija'in kendisine bir milyon 
mdır. Sahiı,i olan Madam, buna çocu- dolar terkctm~ olduğunu bildirmiş. 
ğundan fazla ihtimam eder. Her sabah Mektubu çenesi oynarak okuyan ak 
huausi yapılın~ karyolasından onu saçlı yetmişlik kız, kırılan aşkının pa
müşfik ellerile indirir, tuvaletini ya- ra ile ölçülemiyeccğini söyliyerek pa

par, sabunlar ve sıcak sularla yıkar. rayı genç kızlan koruma cemiyetine 
Üstünü ba~ını, giydirir, süt, tereyağı, teherrü etmiştir . 

ve vaziyeti anlattım. 
Şimdi elektrikleri kapatacağım ve 

yan tarafta bir kapı açacağım, suçlular 
dışarı k895ınlar dedim. 

Beş dakika sonra elektrikleri tekrar 
açtığım zaman salon bomboştu. 

Papas ve Doktor rekabeti 
Papazlar doktorları, doktorlar da 

papazları hiç sevmezler. Aralarında 
daima halledilerniyefi münaferetlerin 
mevcut olduğunu gören Oslo gazete· 
cilerinden biri davayı fU yolda hallet-

r~elden mürekkep kahvaltısını da ve· Kaynar suda durabilmek 
rır. Sonra havMına göre iezmeğe çı- rekoru 
karır. 

meğe koyulmuş: Bu kedinin kendi lcendine işleyen 
Her iki taraf da bir futbol takımı oyuncakları vardır .. 

çıkarsınlar, ve hırslarını futbol saha
sında söndürsünler. iO bin kişinin se

yirci olarak geldiği bu maçta 11 tane 
saçları kesik, sakallı papaz kısa panta· 
lonlarla sahaya çıkmıf, diğer taraftan 
da gene on bir tane gedikleri sarkık. 
gözlüklü doktor mev.ki almış, oyna
yanlar, şehrin en maruf şahsiyetleri i
miş. Bir :buçuk saatlik maçın neticesin
de hiç bir taraf .galip gelemeyince o

yun yarım saat daha uzatılmış fakat 
gene bir netice hasıl olmamış, şimdi 
futbol sahasında halledilemeyen da
va Oslo'da gene sürüp gidiyormuş. 

Madam bu nazlı kedisi için ayda, 
100 lngiliz lirası para harcamaktadır. 

Eski ve yırtık çoraplar 
işe yarıyor! 

Eski ve yırtık çoraplarınızı sakın 
kaldırıp atmayınız, ve şu adrese bir pa
ket yapıp yollayınız, kirli veya temiz 
yollamakta hiç bir mahzur yoktur. Ad
res şudur: Labraolcer adası halı fab
rikası. Evet bu adadaki halı fabrikası 

yırtık ve eski çoraplardan mükemmel 
halılar yapmak imkanını elde etmiş 

Tl.ıhaflık Amerikalılardan Macar
lara intikal etmiş olacak ki bir Macar 
kaynar suda durabilmek rekorunu kır
mağa kalkmış ve Oebrccen ılıcaların
da 55 derecelik ıuya girmişti-T. Bu zat 
suyun içinde tam dört gün kalmış, kı
zarmış bir istako:za dönmüş, akıbetin 
fena olacağını anlayanlar çıkmasını 

tavsiye etmişlerse de dinletememişler 
ve nihayet belediye doktorunu çağıra
rak vaziyeti anlatmışlar, o da polisler
le gelerek adamcağızı hamamdan zor
la çıkarmıştır. 
····-························ .. ·······················-· .... imiş ve şimdi bütün dünyadan yırtık 
çorapları topluyormuş. Hayli para da 
veriyormuş. Şimdiye kadar 3 milyon 
müşteri temin etmiş. 

Türkiye vatanı, bir arz parçası, coğ
rafi bir ifade değ.ilıdir. O, içinde yaşa
yan insanların işleye işleye güzelleş

tirdikleri, zenginleştirdikleri, yüksek 
ve gijze1 binalı, tüter bacalı, düzgün 
yo)l'u bir memleket olmnlıdır. Biz el
bet bu vatanı güzelleştireceğiz ve şim
di yalnız hayalimi-zde yaşayan o ma
mureyi elbet hakikat şeklinde ka~.

m.ızda göreceğiz. Çünkü bu ihtiyacı 
hissediyoruz, işi anlıyoruz v~ ça1L~ma- , 
ya karar vermişiz. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Bunun Jçin, bugün de bu inşaat mal
zemesi meselesini kaydetmeğe Ji.izurn 
gördüm. Bununla meşgul o'lhlaya cfe
ğer. Bu malzemeyi ne kadar kabilse o 
kad~t' ucuzlatmahyız ki hayalimizdeki 
mamure bir gün evvel hakikat olsun! 

Muhittin Birgen 

Galata, Beyoğ1u, Cihangir ~ Maçka gibi şehrin de -
nize bakan semtlerindeki binaların uzak.tan bakıhnca 
şehrin güzelliğine halel verdiği anlaşılmış, müstakbel 
plana göre bu semtlerin bir anfi teatr şekl'inde tanzimi
ne karar ver'ilmiştir 

İsimleri sayılan yel'l'erdeki binaları yıkıp yapmak yüz 

milyoınTarca liraya ve asırlarca zamana bağlı olduğuna 

göre blı. bu kararın tatbik edilebilece~ne inanmıyoruz. 

fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

r,------------~--~ 
Sözün Kısa.-;ı 

Sosyal bir facia 

1.Talı 

G azetelerin birinde bir klıçuk i

l'fın gördüm: cFakir ve ncımus• 
kar bir ail'e 25 günlük, gürbüz bir oğ• 
lan çocuğunu zengin bir aileye ev • 
lad vermek istiyor .. annesi de süt ni• 
neliğe gidecektlr .. > 

Şu üç satırın içine sığan sosyal fa• 
cianın ehemmiyet ve azameti ile ru• 
humda kopardığı fırtınanın tesirile e• 
liın, ayağım dondu. 

25 günlük ciğer paresini, keneli 
bağrından koparıp da başkasınm ku· 
cağına atmak iztırarında bulunan za .. 
vallı ananın, dünyadaki fedakarlıkla .. 
rın en ağırı olan böyle bir ayrıhğa kat .. 
!anabilmesi için nasıl bir zaruret içe• 
risinde çırpındığını göz önüne getir • 
dim. 

Memlekette nüfusun artmasım eli •. 
lediğirniz halde, bu gayeyi temin e • 
decek maalesef hiç bir vasıtamız olma• 
dığını da bu münasebetle bir k~re da• 
ha, ve acı acı düşündüm. 1 

Arada sırada, zabıta vukuatı meya • 
nında, tesadüf eylediğimiz, yeni doğ .. 
muş çocuğunu öldüren, yahud ki camJ 
kapısına bırakan bedbaht kadınlanı1 
da böyle bir cinayete sürüklenmeleri
nin başlıca sebeblerinden biri gene b\I 
mahrumiyetimiz., bu içtimai yardım 
hususundaki teşkilatsızlığımızdıc. 

Ne oldurdu? Bütün diğer medeni 
memleketlerde olduğu gibi, bizde de 
dünyaya evl8d getiren analara, o ev• 
lfıdı büyütmek, ona bakmak için bi9 
olınazsa, ilk zamanlarda yardım ede .. 
cek müesseseler, kreşler olsa idi! 

Çocuğun kundağı, sütü, anasının gı• 
dası, hekimin muay~nesi ve i'açları.,. 
hatta o ailenin bir kaç günlük rızkı 
müemmen olmazsa, netice bundan b~· 
ka ne olabilir? 

İşte, namus ve vicdan sahibi ~na bi • 
le, 25 günlük yavrusunu emanet ed~ 
cek kucak arıyor! 

Fakrın, ıztırabın, zaruretin derecesi· 
ni varın, siz ölçünüz, Buna karsı, alın• 
mı.ş ne gibi bir tedbir var?. Bu •;Jcuğu 

anasına bağışlıyacak hangi hayır mü• 
essesesini gösterebilirsiniz? 

Yazık! Bin kere yazık!. 

Evladı anadan, anayı evladdan mali· 
rum yaşatmağa kail olan bir sosy~te • 
nin vücudü ile ıademi vücudü birdir. 

Her şey hükUınetten beklenmemeli• 
dir: Hükumet her şeye yetişemez. Çay• 

dan çaya, briç masasından briç masa • 
sıM koşan zengin Türk Bayanları! Or• 
taya attığım bu davayı tetkik ve halle 
ht!-pinizi davet ediyorum: Türk analıı • 
rına el uzalmak, sizin sosyal ödevleri .. 
nizin en başın,da gelir! 

·-......... ......-..~·----- -
Biliyor musunuz ? 

1 - Amiral Beatly kiındir? 

2 - Eski Arpinium şehri nerede • 
dir? 

3 - 1830-1883 yıllarında Annanı 

krallığında ıkim bulunuyordu? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

1 - İlk defa dünyayı dola~a:ı vı 
ikinci bir seyahatte Hindistana giden 
seyyah İspanyol denizcilerinden Se • 
bastien del Canedir. 1526 da Hindis • 
tana geçmıştir. 

2 - Ladoga gölü şiınali şarki Rus· 
yada Finlandiya ile Rusya hudutları 

arasındadır. 

3 - Memel, Lituanyanın kapısıdır. 
Nüfusu 32,600 dür. 

3 - Memel, Litvanyada bir Ş:!hirdir. 
Litv:ınyanın kapısıdır. Nüfusu 32,600 
dür. 

t 

, 



SON Sayfa 3 

İspanyada ecnebilerin işe 
karışması endişeleri arttırdı 

E 
Donanmamız S: ' 

Yunan sularından Ai:E 
bu sabah ayrıldı· - ~-·uiıiivve .. tle ... r k-aş-ılzk-lı ---

mevzi alıyorlar 
General Metaksas 

beyanatıJ 
• • Milletler Cemiyeti mi. 

Lahey Divanı mı ? 
Atinadaki Türk gazetecileri 

Atatürkün doğduğu evi 
ziyaret ediyor 

\tnıanlara göre, Sovyetlerle İspanyol hükiimeti anlaşmış, 
İngiliz Fransız gemileri Barselonda demirledi 

Atina, 2 (Sureti mahsusada giden ar 
demi müdahale paktının kat'i olarak kadaşıınızdan) _ General Metaksas 

Mevcut siyasi vaziyetin mih\'erı 

Garbi Avrupa, Garbi Avrup· Ja 
da İspanyadır. İspanyada cereyan e
den hadiseler ve bu hadıseler karşı
sında muhtelif devietlerin durumlaı -
dır ki bugünkü zahiri kuvvet müv.ız.!
nesini meydana getiriyor. Bütün ha
zırlıklar, faaliyetler, hep Garbi Avru
pada cereyan eden haileci.en hız almak
tadır. Orada, Avrupayı müthiş bir ha~·
be sürükleyecek olan ihtilafın esasları 
hazırlanadursun, beri tarafta, Orta • \ v
rupada da hararetli bir faaliyet göze 
çarpıyor. Macar üklımet naibi Am.ral 
Horty Romayı ziyaret ediyor, Roman
ya hariciye nazırı Lehistan~ gid.y~r. 
Onu takiben de Kral Karolun Lehıs
tana seyahat edeceği bildiriliyor. Bun
lar, öyle tezahürlerdir ki, vaziyetle a
lfı'kadar tarafların, icabında harekete 
geçmek için, vaktinden evvel kU\'\·e:
lerinin ve dostluklarının muhasebe-;ı
ni yapmakta olduklarının birer ~elili 
sayılmak gerekmez mi? Kaldı kı İs
panya sahillerine çıkarıldıkları haber 
veri~en altı bin Almanın Fransada u
yandırdığı endişe ve Fransanrn; bu ~~
bi teşebbüslere müsaade edemı~ece~ı
ne dair ortaya çıkarılan haberlerın hıt
tikçe gerginleşti.rdiği vaziyet karşısın
da, bu vukuat, büsbütün ehemmıy t!
ni arttırmıyor mu? 

~-Ondra, 2 (Hususi) - Daily Herald 
etesinin verdiği habere göre, Gar

,n Ve Greenvil İngiliz muhriplerile 
e.dun Fransız harp gemisi, Barselon 
!lıanında kömür ve benzin depoları

d ~bulunduğu mevkie yakın bir nokta
~ denıirlemişlerdir. Mevzuu bahis de

ar asilerin bitaraf ilan ettiği mm
"'.a haricindedir. İngiliz ve Fransız 

( tp gemilerinin gelip bu noktaya· ya-
rı denıirlemesi, asiler tarafından bom 
'.'dınıan ihtimalini azalttığı gibi, Bar

ı :ırı limanının bir nevi İngiliz - Fran
a ı tnukabil ablokası altına alındığına 
ıa delalet etmektedir. 
l.o Sovyctlerle anlaşma yapılmış 

ndra, 2 (Hususi) - Alman Nazi 
~l'tıbalanndan bildirildiğine göre, Va
% 13cl.e bulunan İspanyol hükCı.metile 
~ \ı'yetlerin İspanya sefiri arasında, bir 
tır "\!'yet - İspanyol anlaşması yapılmış
~ Bu anlruıma mucibince, Sovyetler 
~Ya hükUnıetine yiyecek, tayyare, 

tek Ve diğer harp malzemesi göndere-

~· 

Londra, 2 (A.A.) - Salahiyettar ~ir 
memba, son günlerde İspanyada kara
ya çıkan Almanların mikdarı 6000 ol
duğunu tasrih etmektedir. Bunların ne 
gibi ahval ve şerait altında karaya çık
mış oldukları malum değildir. 
Almanya ademi m üdahale komisyonun-

dan çekiliyor mu? 
Berlin, 2 (A.A.) - Havas Ajansın

dan: Siyasi mahafil, dün akşamki na
zırlar meclisi içtimaına büyük bir e
hemmiyet atfetmektedir. Bu maham, 
Hitlerin bu toplantıda, İspanya işleri
ne ademi müdahale itilafının - bu ıti

Iafa Sovyet Rusya tarafından riayel e
dilmemekte olınası hasebiyle _ feshi im 
kanını derpiş etmiş olduğunu zanney
lemektedir. 

Ademi müdahale komisyonunda 
Londra, 2 - Ademi müdaha le komi

tesinin bugünkü toplantısında, İngilte
re mümessili Lord Plymouth'un yaptı
ğı beyanatta İngiliz hükumetinin İspan 
ya hadiselerinin almakta olduğu şekil
den dolayı endişelerini bildirmiş ve a-

itlayan limanlarrnda Sovyet 
oemilerinde araştırmalar yapıldı 

~taşhrmalar muhtelif limanlarda ayni zamanda yapıldı, 
Sovyet .elçisi şiddetli protestoda bulundu 

l ~oskova 2 (A.A.) - Tas ajansı radaki Sovyet gemilerinin ancak ku
dırıyor: manda hey'etinin karaya çıkmasına 
Gelen haberlere göre, İtalyan ma- m üsaade etmişler ve bu hey' et azasını, 

nıları, f talyan limanlarını ziyaret e- gerek karaya çıkışlarında, gerek ge -
~n Sovy t ·ı . . b' k .. miye dönüşlerinde, hususi taharriyata e :gemı erının ır açı uze· 
"de tahar · t · t · l Sov tabi tutmuşlardır. 

ı. rıya u:ra e mış er ve - b 
1tt ~ .1 • ... • • .. . ccDekabrist>> vapuru mürette atı-
~. ııoenu erı hakkında talı hır re11m ıh- b' k .. · d d t alar 
~a eyi . l d' nın ır ısmı uzcrın e e araş ırm 

emış er ır. l c· . yapı mıştır. 
N ~vıtavecctia'daki halyan polisleri, Bu hakaretamiz hareketler, m uhte· 
Ogın $ .. d h . t >a » ovyet gemısın e ta arrıya lif İtalyan limanlarında ayni zamanda 

~~ttıışlar, ayrıca bu geminin mürette- icra edilmiştir. 
~~'. 111n bir kısmını da bu araştırmalara ltalyadaki Sovyet bü~ük elçiliği, 1-

1 tutmuşlardır . talyan makamları nezd inde şiddetli 
Cenovadaki ltalyan polisleri de o- protestoda bulunmuştur. 

1tıailiz Hava 
ta.hanlığına ait gizli 
esihalar çalındı 

~~ londra, 2 (A.A.) - Hava bakan
ı;t'a Ve Bristol' deki bir tayyare fab
~~~ına ait bulunan Gizli bir tak ım ve
~ lar, burada hususi bir otomobilden 
~ıı:ı~ıştır. Taharriyat şimdiye kadar, 

~:·~ne;: :ı:•:i:rd a da 

kendini gösterdi 
\.~dana, 2 (Hususi muhabirimiz • 
t~~} - Adanada ~imdiye kadar gö -
t~erniş soğuklar hüküm sürmekte-

Demiryollarından sonra 
şose politikası 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
rama tabi tutularak yaptırılacak olan 

tatbikını ıstemiştir. bugün Türk gazetecilerini kabul etti. 
Felakete doğru Başvekil gazetecilerle uzun müddet gö 

Valancia, 2 (AA.) - Kortezlerde be rü.şmüştür. General ibeyanatında de -
yanatta bulunan Largo Caballero, bıl- miştir ki: 
hassa demi.ştir ki: _ Ben 191 5 den beri Türk - Yunan 

cBuradan A.şikiır bir surette görüyo- dostluğunun taraftarıyım. Fakat o za
ruz ki pek yakında cihanın başına ha- man elimde bu fikrimi tasdik edecek 
kiki bir felaket gelecektir. Bu sebepten bir kudret yoktu. 1931 de iktidar mev
dolayı, cihan sulhünü müdafaa etmesi kiinde bulunan hükumetin bu antantı 
için bütün dünyaya bir ihtarda bulun- tahakkuk ettirmek zaruretini anladığı 
mak üzere Cenevreye gideceğiz.> zaman çok sevinmiştim. 

l.Uuharebe vaziyeti İki millet dostluğa tarihi ve coğ-
Madrit, 2 (A.A.) - Havas Ajansının rafi bir lÜzumla bağlıdırlar. Hissen de 

muhabiri, Asilerin pazartesi - salı gece- bağlıdırlar. Bizı kim ayırabilir? 
si Madridin bütün cephelerinde giriş- . Şefınizin yaptığı dahiyane inkılaplar 
miş oldukları büyük taarruzun akame- dan sonra iki dilin karşılıklı olarak öğ
te uğramış olduğunu bildirmektedir. retilmesi daha kolaylaşmıştır. İki dil
Salahiyettar mahafil, hüklımet milisle- den karşılıklı olarak iyi tercümeler ya
rinin dünkü muvaffakıyeti üzerine pılmalı, iki dil ile çıkan ve iki memle
Olrunna yolu ile münakalatın yenidr;:n kette okunabilmesi kolay bir revü pek 
t~isi muhtemel bulunduğunu beyan et aıa neşredilebilmelidir. 
mektedir. Ceutra mıntakası kumanda- - Akdeniz sulhünün korunması için 
nı General Pozas, kıtaatı tebrik etmiş- ne düşünüyorsunuz? 
tir. - Akdeniz o kadar başkalarına da 

r
Yunanistanda 
tahrikatçılar 
yakalandı 

Atina, 2 (Hususi) - Eski liderler
den birinin bugünkü rejim aleyhinde 
bir hareket vücude getirmek için sar
fettiğı mesai akamete duçar olmuş
tur. Hükümet bır müddettenberı ya
pılan bu tahrikatı sıkı bir surette ta
kıp etmekteydı. Nıhayet diğer bir li
derin de itirafıle tahrikatçılar tama
mile meydana çıkarılmıştır. Eskı li
der ordu arasında da tahrikatta bu
lunmak istemişse de muvaffak ola
mamıştır. İcap eden tedbirler alınmıc; 
tır. Hükumet vaziyete hakimdir. T~h 
rikatçılar yakalanmıştır. 

Yüksek mektep 
mezunları 

Tuz layihası 
Kabul edildi 

aittir ki... Akdenizde bizden bir kuv
vetin hasıl olması için biribirimize tam 
ittifakla gayet sıkı bir surette bağlı ol
mak zaruretindeyiz. 

Akdeniz meselesi bir cihan meselesi
! dir. Cihan politikasıdır. Fakat Ege de
nizi ikimizindir. İki kıyının sahipleri
yiz. Burada biz hakimiz.> 

Türk Donanması 

Şehir ve köylerimizin 
inkişafı için kararlar 

(Baştararı 1 inci sayfada) 

~t~hride kömür buhranı vardır . Ev
~ teshin edilememektedir, bir çok 
tı'ıseier üşümektedirler. 

Haıa ·" Bey, efendi, Paşa,, 
ünvanlar1 kullananlar 

milli şoseler ıçın esaslı tedbirler Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz • 
almak üzeredir. Bu hususta yaptın!- den) - Kamutay bugün saat üçte 
makta olan etüdler ilerlemiştir. Yurdu toplanmıştır. Celse açılır açılmaz gene· 
çelik ağlarla örmek politikasını güden ral Şi.ikrü Nailinin Edirnede vefatı hak 
ve muvaffak olan ismet lnönü hüku- kındaki tezkere okunmuş ve bir daki
meti bu defa da geniş mikyasta bir şo- ka siikut edilmiştir. 

rnesi için bir kanun projesi hazırlamak 
tadır. Mahalli idarelerin merkezden ı
d~resi, şehir ve köylerin kısa bir za
manda inkişafını 1emin için mahalli i
dareler umum müdürlüğünün müstakil 
bir mildir!\ etı umumiye haline ifrağı 
ve kadrosunun tevsii düşünülmüştür. 
MüdiriyE..ti umumiye her biri yüksek 
dereceli hususi idare, belediye ve köy 
müdürlüklerinden mürekkep olacaktır. 

Her müdürlüğe mevcut teşkilat tevsi 
edilmek üzere müteaddit büro ve şu 
beler verilecektir. Yeniden neşriyat, 

evrak şubeleri ihdas olunacak, mahal
li idareler ve belediyeler memurlarının 
zati işlerile uğraşmak üzere bir mua
melatı zatiye şubesi tesis edilecekhr. 
Bundan başka vilfıyet işlerine ait ihti
sas \'e bilgilerinden. istifade etmek üze
re be~ zattan mürekkep bir müşavere 
heyeti teşkil olunacak, heyet azaları 
Maarif, Sıhhiye, Nafia, Maliye ve Zi
raat işlerinde mütehassıs kimselerden 
seçilecektir. Vekalet bunlardan başka, 
halen Mecliste bulunan Dahiliye Veka
leti taşra teşkilatı kanun projesini Mec 
listen geri almıştır. Vekalet bu layiha 
üzerinde <le yeniden tetkikat yapmak
tadır. Layihaya mansup idnre heyetle
ri ile vali muavinliklerinin art1ırılma
sı için icap eden hükümler ve kadrolar, 
ve vilfi) et merkezleı inde teşkil. oluna-

1\ hakkında tamim 
llkara, 2 (Hususi) - Bey, Efendi, 
a, Ağa, Hoca ve saire gibi lakap ve 

Va nların kullanılmaması 2590 numa 
kanun hükumlerı icabından oldu

i"ıalde yurdun muhtelif yerlerinden 
n istıdalarda hala bu üm·an ve ifı-

1 arın kulfanılmakta olduP,unu gö -
Duhilive Vekaleti vilayetlere bir ta 

öndermiştir. Bu tamimde bu gibi 
n ve lakapların resmi ışlerde kul
trıamasının devlet daireleri, avu

ar dava vekil eri, arzuhalcilede şe 
\e köyfü bütün rntandaşlara bir 
rlaha t ... b! · ehemmi) etle isten
edır. 

se politikası takip teşebbüsi.indedir . Bundan sonra tuz kanunu layihası-
Hazırlanmakta olan program esas- nın müzakeresine geçilmiştir. Layiha 

!arına göre her yıl :ij() kilometre şose müzakere edilirken fiyat üzerinde ba
yapılacaktır. Bu büyük işin başarılma- zı münakaşalar olmuştur. Neticede la
sı için devlet bütçesine her yıl muay- yihanın birinci müzakeresi ikmal edil-
yen tahsis konacaktır. miştir. 

~undan başka öğrendiğimize gö- ~ .. S~·-iş-le-r-in_e_g .. elince, devletin birin· 
re şose ve köpriiler kanunu muci~İn· ci planda tuttuğu bu ehemmiyetli 
ce hususi idareler tarafından tahsıl e- l k t · · · l"' ı t 1 · · mem e e ışının p an aş ırı ması ıçın 
dilmekte olan yol paralarının tahak- b' h 1 kt d 30 · ı 

ır program az,r anma a ır. mı -
kuk ve tarh işinin bundan sonra Ma- ı· f · t"l d b b' · 1 yon ıra sar ını ıs ı zam e en u ırıı -
!iye Vekaleti teşkilatı tarafından ya· · d'" t ede tatbı'k e 

cı su programı or sen · 
pılması maksadile bir kanun pr~1:sı dilecektir. Ege ve Adana pamuk mın-
hazırlanmaktadır. Yol parası tahsılatı takalarının sulama işi h u birinci p lan
bu suretle intizama girmiş b ulunacak- da bulunacaktır. 

Görülüyor kı, bu ziyaretler ve g.diş 
gelışler, karşılıklı vaziyet almış bulu
nan hasımların stlah bi:lemler!rı.dn 
başka bir manaya alınamazlar. 

Her devletin tayyaı-esinı, topunu 
mütemadiyen arttırdığına dair ortayı 
saldığı şayialar da gösteriyor ki, m y
dan okumalar, son haddini bulmu)-
tur. 

Bütün bu ahval korkunç akıLt'tin 
yaklaştığını gösteriyor. 

Taraflar teşekkül etmuı, birb:rleri
ne hücum için vesile arıyorlar. Temen
ni edenm ki bu vesile ebediyen zuhur 
etmesin. 

* MıllC'tler Cemiyetinin toplantı ta
rihi yaklaştıkça, İspanya hükumetının 

yaptığı müracaat-

ı Milletler ı tan dolayı end:şe-
Çeml retınd !'t !er de artıyor.: İn 

giltere, bu mura-
caatın kale alınamıyacağı iddiasında

dır. Bu iddiasının sebebi, İspanyada 
mevcut kuvvetlerden şu veya bu tara
ma meyyal olması değil, ortaya her
hangi bir ihtilat çıkması korkusundan
dır. İtalya ile Almanya ise, bu müra
caatla lkendilerini mukayyed bile gör-
müyorlar. Görünüşe göre olsa olsa, bu 
mesele, Lahi adalet divanına sevkedi
lecektir. Bu suretle işin nazari bir su
rette halli temin edilecek ve bir kaç 
aylık bir zaman kazanılmış ol'acaktır. 
Bukadarlık bir zaman kazanıldıktan 

sonra ondan ötesi için Allah kerim, de-
nebilir! - Selim Rag•p - ' ... .. . ···-··-. ·- ... .. . 
cak köycülük teşkilatlarına ait kadro
lar ilave olunacaktır. Merkez teşkılfı
tında yapılacak değişiklikler için ayrı
ca tetkikat yapılmaktadır. Müfettişi u
mumilerin ve valilerin merkez te~kila
tı hakkında lüzum gösterecekleri deği
şiklik ve ilaveler Vekiıletçe tetkik olun
mak suretile merkez teşkilatı kanunun
da yapılacak değişiklikler hakkınd:;ıki 
proje yeniden hazırlanacaktır. Halen 
vilfıyetler idaresi tarafından görülmek
te olan ınuamelfıtı zatiye işlerinin doğ
rudan doğruya vekalete bağlı bir zat 
işleri müdürlüğü tarafından yapılrr u
sı ve bu teşkilat kanununun tadili pro
jesinde derpiş olunacaktır. 

Ankara, 2 (Hususi) - Dahılıye 

Vekaleti mahalli idare bütçeleri ve ma
halli idarelerin kalkınma programlan 
etrafında kendilerile temas etmek üze
re İstanbul ve İzmir varıerini Ankar3.
ya da\·et etmiştir. İstanbul \·e İzmır va
lileri Ankara valisinin ve ağlebi ihti
mal şehrimizde bulunmakta olan Yoz
gat valisı Yahya Sezainın de iştirak!! !! 
miiteaddit toplantılar yapılacaktır. Bu 
toplantıları müteakıp Gaziantep, Kon
ya \ e Seyhan valileri de .şehrimize ça
ğırı'acak'ardır. 
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1 ŞIBİB BABE BLEB İ Bu akşamdan itibaren 
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EH bıça kl ı bir adam Mahmutpa şa 
yokuşunda herkesi korkuttu 

Kendisini 
yuzunu, 

yakalamak istiyen polislerden. birisinin 
diğerinin de elini yaraladı, nihayet 
yakalandı ve mah~<fım o 'du 

Dün sabah saat 1 O raddelerinde Hü-ı haykırmıştır. Bu civarda dol~şan polis 
seyin isminde bir adam Mahmutpa~a- Ahmet Zeki ve sivil memur Izzet Hü
dan inerken karısı Nuriyeye tesadüf 

1 

seyinin peşine düşüp koşmağa başla

etmi.ş, bir senedenberi ayrı oldukları nıışlar ve biraz sonra kendisini yaka
ve aralarında boşanma davası bulundu Iamışl'ardır. 

ğu hakle kadının yanına sokularak ar
tık bu ayrılığa ve dargınlığa nihayet 
vermek zamanı geldiğini, davadan vaz 
geçmesini, barışıp eve gelmesini, bay
ramı beraberce geçirmelerini söylemiş
tir. Kadın Hüseyinin bu sözlerini ka
bul etmemiş ve barışmak teklifini red 
detmiştir. Hüseyin tekrar rica etmiş, 

fakat bütün rica ve ısrarlar fayda ver
memiştir. Kadının bu tarzı hareketi ü
zerine h iddetlenen Hüseyin kamasını 
çekerek karısının üzerine hücum etmiş 
tir. Kadın bu taarruz karşısında feryc.
da başlıyarak kaçmağa başlamış, halk 
Hüseyini tutmak istemiştir. Fakat Hü
seyin elindeki kama ile Mahmutpaşa 
yokuşundan aşağı kaçmağa başlamış

tır. Hüseyin firara muvaffak olımak içın 
caddeyi dolduran halka: 

- Açılın! Savulun! Ya~arım. diye 

Bir mahkuka t 
müzesi açılıyor 

Süleymaniyedeki T aphane 
tamir edilerek bu işe 

tahsis olunacak 

Süleymaniye camii karşısında Türk
İslam müzesi yanmda bulunan Tapha
ne şimdiye kadar metrıik bir halde bu
lunmaJcta idi. Mimari kıymeti fazla o
lan bu eserlerin tamir ettirilmesi ka
rarla$ırıl.mı.ı, müzelere emir verilmis 
ve icap eden tahsisat gönderilmi.şfa~ 
Tamir için icap eden bütün hazırlık
lar i1kımal ed:ilmiş ve resture plaruarı 
hazırlanmıştır. Bu bina mahkukat mli 
zesi haline ietj.rilecektir. 

Gümrükler Bqmüdürü ~araya Gitti. 
Gilmrükler Bafm üdüri.i Mustafa Nuri 

dün akşam Ankara.ya gitmiştir. 

Hüseyin yakalanmadan evvel orada 
tesadüf ettiği karısının ahbabı olan Ay 
şe isminde bir kadına da : 

- Karunı sen ayarttın? diye hücum 
etmiştir. 

Hüseyinin elindeki bıçağı alnıağa ça
lışırken bıçak polis Zekinin göğsüne 
girmesine ramak kalrnı.ş, polis yaralan
mamak için Hüseyinin elini bırak::ınl§, 

bu sırada tekrar kaçmağa teşebbüs e
den Hüseyiniın ayağı kayarak yere düş

müştür. Polis Zeki, Hüseyinin bıçak 

bulunan eline ayağiyle basmış, fakat 
Hüseyin bıçağı öteki eline geçirmi~ ve 
polislerden birini yanağından, diğerini 
elinden derin surette ısırmıştır. 

Hadisenin muhakemesi öğleden son
ra Dördüncü Asliye mahkemesinde ya
pıldı.Suç sabit olduğundan Hüsey~n~ 1 
sene 2 ay 2 4 gün hapsine karar verı.di. 

Belediye 
kimyahanesinde 
yapılan tahliller 

Alınan r.ümugelerin yarısı 
bozuk çıktı 

Teşrinievvel ayı zarfında beled iye 
tahlilat şubesi müdürlüğüne mu::ı.yene 1 
edi~ek Ü7;ere 4 süt,_ ı .şir~, 1 çavdar ek 1 
megı , 9 francala, 8 tkıncı ekmek, 8 bi
rinci nevi ekm0ğin se-rt un ve 3 te kalay 
nürnunesi gönderilmiştir. 

Bu maddeler üzerindıe yapılan tahli
ıat neticesinde yarısının bozuk olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Belediye sıhhati umumiyeye taalllık 
eden işlerde, bilhassa gıda maddeleri
nin kontrolünde fazla hassas davranıl
ması için alakadarlara tamiın yapnuş
tır. 

Küçük Haberler 
Sanayi B~liğinde Toplantı J Prost Anka.raya Gidiyor 

Sanayi Birlltl i dare hey'etl bugün bir Şehrin müstakbel pllnım hazırlamak ü-
toplantı yapacaktır. Toplantıda Sanayi teş- zere çalışmakta olan Şeh1rcU1k Mütehassısı 
tllatı kanunu münasebetile Birliğin alacağı Prost mesilsinln birlncı pJAnda olan kısmı
vaziyet görüşülecek ve muamele vergisi için nı ikmal etmiJ bulunmaktadır. 
Birlikten istenen rapor üzerinde çalışılacak

tır. 
Prost bugüne kadar yaptığı tetk.lkat neti

cesinde hazırladığı r apor, pliln -ve projeleri 
AfJon Satışları Nafia VekAletıne arzetmek üzere yarın An-

Afyon satışlan çok iyidir. Uyuşturucu karaya gidecektir. 
maddeler inhisar idaresi kurulalıdan beri bu İş Müfettişleri Kurs Görüyorlar 
sene.ki kadar çolt ve iyi satış yapılmamıştır. 

Vilayetlerde açılan 1• büroları 1 11 t Geçen senenin stok mab azalmıştır. Ye- '9 aa ye e 

ni yıl hsulü O~nü .. d ki i . d i geçmeden evvel Ankarada bir kurs açılma-ma . muz e ay çın e p ya-
ka l ...... _ 1 sına karar verilmiştir. Bu kursta büroların saya çı rı acaA ... u. .. 

roufettLşleri ders görmektedir. Yakında kurs 
YeşUaylı Gençlerin Eğ lentileri l bitecek ve müf· tti 1 t kal d -e ş er mm a arına. agıla-

Her sene çalışma sahasını biraz daha .caklardır. 
genişleten Yeşilaylı gençler, her yll olduğu ( Gülhane Müsamereleri) 
gibi bu yıl da Bayramın ikinci günü Tokat-

Gülhane tıbbi müsamerelerinin ikincisi 
Jiyan salonlarında bir danslı çay hazırlam.ış-

cuma günü saat 07,30) da yapılacaktır. 
la.rdır. 

Yamurta.cılu Bey'eti Ankaraya Gitti, 

İspanyaya sattıkları yUmurtalann para. 
larını henüz Merkez Bankasından alamıyan 
lbracatçılar İkt:ısat Veklleti nezdinde te
şebbüste bulunmak üzere Ankaraya bir hey
et göndermişlerdir. 

Kadılı:öyiinde Konleraııs 

Kadıköy Halk.evinden : 
Cuma akşamı saat 21 de Evimiz salonun

da Niyazi Erenbllge tarafından (Denizleri
miz, önem ve mahsulleri) adlı bir konferans 
verilecektir. Bütün yurddaşlara açıktır. 

Denlı İşlel'inin Islahı 

Tahlisiye Umum Müdürü Necmi ve De

niz Ticaret Müdürü Müfid Necdet İktısat 

Vekaletinin daveti üzerine dün akşam An

karaya gHmiş.lerdir . İki müdür tahlisiye ve 
:!eniz ticaret işlerinde yapıJacak islahat et
cafında izahat vereceklerdir. 

..... ......................................................... .. 
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Tüccar lar ı n · 
bir dileği 

TÜRKv·S A R A "'i 
Sinemalar1nda birden gösterilmege baslanacaktı r : • 

Konşimento ve faturaların 
1 posta ile değil de eskisi gibi 

vapur katipleri ile gör.
derilmesini istiyorlar 

Türk Donanmasının Yunanistam ziyareti, Yunan donanmasının karşıla· 

mast. Başvekil Metaksas'un ve Yunan Amirali Sikolarios·un Yavuzdl:l 

Türk Amirali Şnkrtl Okan tarafından kabuın. Türk bahriyelileri tarafJJl" 

dan Meçhul Askere çelenk vsz'ı, mufassal bir surette gösterilecektit· 

Aynca mnteveffa. kıra! Kostantinin ve Kraliçe Soplıie ve kralıçe Olga.'nııt 

Jtalyada bulunan külleriııfn nakli. / 

~-----------------------------Ege ve Akdeniz limanlarında gemi
lere mal yükleyen tacirler, içerisine ma 
lın konşimentosu ve faturası bulunan 
mektupların İstanbuldaki komisyoncu 
!arına vaktile verilmediğinden şikayeL

,... z 3t j AL KAZA F' 

çidirler. 

Programın son gecesi oJduğu·ıdan 
yalnız bu geceye mahsus fiyatlRida 

MOHiM TENZiLAT 
Yarın gece yeni program 

FERAH 
Bu mektuplar gemide bulunan po3ta 

memurları tarafından alınarak İstan
bula getirilmekte ve sahiplerine pos
tahane vasıtasile dağıtılmaktadır ki bu 
da aşağı yukarı vapur İstanbul lima- .......... SİNEMADA 
nına yanaşttlrtan on iki saat sonra ol- ----- - - --------
maktadır. Pazar günü öğleden sonra Şehir .ı.'iyatrosu 

ht~nbur ııeredır.ım -
İstanbula gelen vaurdaki bu meklup- ~ehir1Ynafrosu Tepebaşı 
lar sahiplerine pazartesi günü öğleden ~ dram kısmında 

Sineması 

Bugün tstnııbulda ilk defa oln'~ 
(Gangster) filmler ınnmessili 

PRESTON FOSTEtı 
tarafından : 

BiZ DE 
iNSANI~ sonra va.rtlığından işler uzamakta ve mmııımm 3-12-936 da 

malın gümrükten müsaadesi aJuııp çı- akşam saat 20.30 da 

karılması da yinni dört saat sürmekte- ııı 111 BÜYÜK HALA 
uir. Pasta idaresinin bu usulü komasın- Fransız tiyaırmm 
daki m aksat pulsuz mektup kaçakçı- 111 Operet kı ., ıda 
lığının önüne geçmektir. Üç ay evveli- mmm akşam saat 20.30 da 

Korku bilmiyen, ölümden kıı( 
mıyan bir polisin halk d~JJl~~ 
larile korkunç mücadelelerı~ 
gösteren büyük Gangster filtıl1 

--ne kadar muteb€r olan eski usulde mek MAS KARA .,, "-=1 '_ .-. _,. • ... • • : 

Taksimde Maksim 
tuplar vapurlardan tüccarlara dağıtıl
makta idi. Şimdi, işin uzamaması için 
vapurlarda bulunan posta memurları
nın bu mektupları kontrol etmesi, pul
suzlarını alması ve pulların da esldsi 
gibi 'tüccarlara dağıtılması istenmekte
dir. Bu suretle hem pul kaçakçılı.~rnm 
önüne geçilmiş, hem de malın mekıup 
sahiplerinin eline gitmesi temin ed il -

A caip külah giyen 48 
Kişi daha yalıalandı 

varyete tiyatrosunda ~ ......... ..-

miş olacaktır. 

Dün de şapka kanununa muhalif ha
reket ederek başlanna takke, külah gi
yen 48 kiş i Müddeiumumiliğe sevke
dilmiştir. Müddeiumumilikte sorgula
rı yapıldıktan sonra bunlar Fatih Sulh 
Ceza hakimliğine sevkedilmişlerdir. 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

Zozo Dalmas VA 

yeni gelen tenor 
Toınakosuu 
iştirakile 

PIPIÇA 

BU AKŞAM senenin en G ÜZ EL filmine EN BÜYÜK GALA GECESİ 

ve 5 A K A R y A sine~~~:~ında MELEK 
RO S E MARİE 

Dünyanın en taı.ınmış ve en g üzel opereti. Başlıca rollerde: "Marietta,, filminin unutulmaz yıldızları 

JEANETTE MACDO N ALD • NELSON E D Dl' 
Aynca Paramount dünya havadisleri: TÜRK DONANMASININ Yunanistam ziyareti, İngiltere kıralınıP 
ziyaretleri, Fransa'da Salengro'nun cenaze töreni, son ve mufassal İspanya vakayii. Bu geceki gala 
müaamereleri için numaralı biletlerinizi erkenden aldırın. Telefon: Melek 40868 • Sakarya 4134 l , .............................. ~ ........................................ ,.,, 

SÜMER Bu akşam Sinemasında 
ALEX. VOLKOFF tarafından 

HANS ADALBERT V. 
büyük artist viicuda getirilen ve 

SCHLETON ile sevimli yıldız 
VERA ENGELS ve DON KAZAKLARI HEYETi MUGANNİYESİ tarafından temsil edilen 

• 
1 N ·s TEN K A RAZ 

Şayanı hayret filminin ilk iraesidir. FOX JURNAL: de Atinada matemli bir cenaze töreni, Bahrisefidde 
bahri faaliyet vesaire... Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 42851 

Yarın akşam : Büyük 
Gala olarak TÜRK Sinemasında 

SENENİN EN GÜZEL FİLMi 

CAS PAR i S • 
1 DE NO 

(Fransızca sözlü) A L J O L S O N • R U B Y 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 40690 

ŞARKILARI Bütün dünya radyol~rında 
MÜZIGI Yüzbinlerce plakla c:hana 

KEELER 
T 

söylenen ... 
yayılan ... 

DANSLARI Her tarafta umumi dans haline giren ... 
GINOER ROOBBS - FBED ASTAIR 

En son yarattıkları eşsı.z .filmlerin bir tanesi: 

_...-

'in 

TOP-HAT 
Bu ahşam S A R A Y SiNEMASINDA 

l\ 
Octu 
\·~ıı 
fıo. 

Oca 
ha§ 
Ve 
tı.ı ( 



" ~ Birincikanun 

EKET HA 
• kasabası yepyenı 

çehre aldı • 
ır 

'f athik edilen beş yıllık imar programı iyi 
verdi, köyler için de ayni şekilde bir 

pro~ramı yapıldı 

neticeler 
• 
ımar 

SON POSTA 

E 
Tarsus fidanl ğı 

Tarsusta Narinceye yetiş
tirilemiyeceği anlaşıldı 

Tarsus (Husust) - Ziraat Vekaleti
nin tesis ettiği Narenciye fidanlığı her 
sene halka bJılıeroe parasız fidan da
ğıtmaktadır. Bu dağıtılan fidiınlardan 
son senelerde alinan netice Tarsusun 
Narenciye için uygun bir muhit olma
dığını meytlana çıkarmıştır. 

Tansus Toroslardan gelen şimal rüz
garlarına karşı açık bu1unmaktadır. 
Üç sene önce şiddeıtı:i bir kışta hararet 
(8,8) ze inm~~ır. 

Tarsus fidanlığında bugün 16,000 
Narenciye fidanı vardır. Her sene iki 
seneiiklerinin tevziatı bitince boş kalan 
fidanlik diğer muhtelli cins meyva a
ğaçları dikilmek s\ıretile meyva fidan
lığına çevrHecoktiır. 

Trakya öç 
iskan 

Sayfa 5 --- --~ 

n mıntaka sın da 
faaliyeti 

Muratlıda göçmen çocukları için muazzam bir 
mektep yapıldı, göçmen evleri için şimdiye kadar 

14 bin metre mik' abı kereste kullanıldı 

Tekirdağ iskelesinde göç men inşnatı mıdzemesi 

Tekirdağ (Hususi) - Trakyaca is-/ bir hafta zarfında 70-100 evli bir köy 
kun faaliyeti devam etmektedir. Ed'r- haline gelmektedir. 
ne, Tekirdağı, Kıcltlarelindeki göçmen Gö9men çocuklarının okuma ihtiya~
yerleştirilen köylerde ev yapıllnak ü- larına cevap vermek üzere Muratlıda 
zere şimdiye kadar 1 '4 bın metre muazzam bir ilk mektep vücude geti -

Kaftan bir görünüş nük'abı kereste ga1miş ve bunlann rilmiştır. Mektebin açılış töreni yakın-
~ (Hususi) _Beş seM eweline ka-\ olan Kaşlılarm tekrar bındi kasabala- Erbaa • La.dik postası dörtte üçü mürettep mahallerine sevk da yapılacaktır. 

::- ev.ıen. yıkık, yosunlu, w pis bir nna dönmelerini de mucip olmuş, ci _ Erbaa {Husust) - Bir ay evvel edilmiştir. Diğer köylerde de en kısa bir zaman-
h..._tızara arrz.eden Kaş geçen beş yıllık var şehiırlerden de Kaşa taşınanlar gö- Erbaa • Ladik araaındaki posta nakli - Bir göç.men evinin yapılabilmesi için daeı!h't.i~·aca oe\·ap verecek mikdarda 

•~ programının tatbikına b~c:lanma- rübıüştür. Bu yüzden bir seneden.beri yatı 135 bin liraya ihale edilmiştir. Fa- · eden bütün rnaı....- · kr.ees· m tepıer açılacaktır. Trakya umumt 
ı ~ ı~p .LLA:'menın u.ı. 1 üfetf · l KA Dirik ml 
~ticesinde muntazaDt bir hale getı- ev buhranı başlamıştır ve ev kiraları kat Sivas başmüdürlüğü bu bedeli çok Teki:r<lağından gönderilmektedir. Sevk ~ itıin :şı gene~~ ~ nl m: ·ı c-
,1 ış, şehiır y€ni ve düzgün bir çehre yükselmiştir. görerek Erbaa ve Ladik arasında posta rul mal7..eme derhal kullanılmakta - 5 ımarı, goçme enn ye eştın • 

builllıştır. ~.J..•: ... deı..: bu un·. ar faaliyetı·. · le ekt f . . ~ e3n0 1. b' k'' ··b 1A v 1 k mesi ve is.kan edilmesi işile yakından 
or=ı:u 'h.L x- 1 . . . . .3- 1 lm kt ış tm en sar ınazar etmıştır. uır. ev ı ır oy mu a agasız o ara ı·~.ı. d lın .ı........ k'' 1....--J b . d 

gelişme başka şehirlere nakleUTu§ oy en.n :ıman ıçın ue ça ışı a · a- a tllt\.a ar o aıxw \~ oy c.ı.ue u ış e 
~ ~~~~h~~~~~~============================~~~nmu~m~~~~~ 

tı · · · · · - imar programında bir çok yeni esaslar Bu yıl her tarafta tu''tu·· nlerı·mı·z lar yaparak dırektifler vermektedir. l'ler y el akacak tesbit edtl:miştir. Bu esaslara nazaran --- ---·-.. -· --· ·-----·-er e Y köyler muntazam şosererıe ve teı~ - Gelibo.luda 
buhraDJ Var fonlarla birbirine bağlanacaktır. Koy- i y ı• f ı• a t 1 a r 1 a s a t ı I d 1 

ıer ağaçlandınıacrrk ve köylünün sağ- Asri mezarlık 
1( lığı için esaslı surette çalışılacaktır. 
ıştan Geyve - Göynük -···--- .... ----·- ~,,,_- · · _,,_,. -
Yolu kapandı, nakliyat Sivasta iftar ve 

yapılamıyor İmsak düdüğü 
!ferııifön (Hususi) - Bu kL'j burada 
~ ve :kömür sıkıntısı fazladır. Ev- Sivas {Hususi) - Burada iftar ve 
(ı~ ~7 25-30 kuruşa alınan odunun yükü imsak vakitlerinin topla ilan edilmesi 

- o k km ç ırı k · ·· Ocağı ı..~a Çl ıştır.ode lK om~r adeti kaldırılmıştır. Bunun yerine jf -
b u.\:nuı kasabaya un 'lrermcge . .,, ,_ 1 d bel d. · 
a~arnarnışt M ·r n'l " b d tar ve ımsaK zaman arın a e ıyenın 

V k ır. erzı o u~ar u o un . •w. d"d'·v .. .. ··ruı k 
e örnur buhr bulunması _ getırttıgı canavar u ugu ottu me · 

tıı d anına çare ed. B d''d'' w •• • _:ı__· h ''ern • •edirler. t ır. u u ugun scsı şcıırın er ta-
Anıasyada rafılıdan duyulduğu gibi yakın köy -

b A..ll1asya(Hu3USi) - Şehrimizde kış lerden de işidilmcktedir. 
~ • ~· ır. Cuma günü gündüz ve ge-

h ç durmadan kar yağmıştır. Kilis Halkevlerinin kadın ü eleri 
Burdurdn 

11 
~Ut<:lur (Hususi) _ Bırdenbire so- Kilis (Hususi) - Yer yer açılan 

~ h Halkevlerine kızlMımu: erkeklerden ~ n avaları müteakip şiddetli kar . ... .. . . 
!> ·a başlamıştır. zıyade alaka gostermektedır. Bır çok 

b n s ğuklnrda seyahat etmek mec - Halkevlerinin kadın üye sayısı erkek 
e el n r trene kavuşmuş ol- üye ·sayısından fazladır. 

··~n ınüte\oll t menuıunıyetrerini 

memekted rler. 
u ha ta ayrılan vagonf ar tre

nda yapJrnış ve es1ri Ay
na ait varronlardır. Bu 
r: fer ve el ktrik terti-

Doğu kazalarmda yeni mektepler 
Kars (Hususi) - Iğdır, Sarı mış, 

Kağızman ve Erdahan kazalarınd .... bi
rer orta mektep açılması kararlac;tır 1-
mıştır. Karar bu havali halkını çok se
vindirmiştir. 

Yalnız ·Çeşmede fiatlar düşüktür ve müstahsil 
bu halden müteessirdir, Somada ve Sındırgı da 

sablmamış tütün kalmadı 

Soma (Hususi) - Denk haline geti- /mahsul kalına~tır. Ecnebi firmalar
rilmiş ve satılmak üzere hazırlanmışı elan Ameri:kan Glen, He:ıman şirketleri 
olan yeni yıl tüfün mahsulü kfunifon 1 tesell'üme ~lamak üzeredirler. 937 
satılmıştır. SQwa tütüruerinı her sene 1 . . ek."1-~1 ı· t'' ed - .b b de . . r· yı ı ıçın ı~t u un geçen sen en ordugu g ı u sene en ıyı atı vPr- . 
mek surelile Di Amerikan kumpanya- hır buçuk mıslı olarak hazırlanmnkta-
sı satın almıştır. Kumpanyanın müba- dır. Şizr..didcn firlanlıklar hazır anma
yaa şefi. Sai tütün'!m pek beğenm~ - ğa b c:lanm • ır. 
tir. "••••••-eae ....... a.-.ae•u•••-•••••••waHaeaea.aaaaaaaa.29t• 

İki köy m htarı 
1.,evkif edildi 

Ç~mcdc tütün fiatlan düşii!t 

Ç me (Hususi) - Çeşmenin bu ) Jl
kı tutün rekoltesı piyasaya arzedil -
mi~tir. Fia ar g~ yıll a nisbetle 
pek fazla d \ün.dür. Birinci nevı 75 Karaağaç (Hususi) - Karaağacın 
kuruşa dığer neviler de 40-50 kuru~ Öveçli köyü eski muhtarı Tahir ile A-

lmaktadır. Mustahsil bu ha den J 1 k" - h ö · tl 
m eessiııli.r. Çok ıyi ~ mahsu~ün aca ar oyu mu tarı mcr zımme c-
para etmeme i köylüyü müşkül vaz.· - rine para geçirdikleri ve vazifelerini 
yete sokmlliJtur. suiistim :ıl ett'kıerinden dolayı tevkif 

J{ırknğaç t" ün satıştan edilerek mahkemeye verilmişlerdir. 

Kız · ~ ç (Hu usi) - Kırk acın bu 
y ki tt im mahsu ·· çok bert.kr li ve 
ço n olm tur. Tütün erin k"losu 
70 le 150 kuruş arasında satılım tır. 

Ha~ arpaşa - Adana treninde 
ir Arıza 

r. 
Afyonda 

Köylerdeki. tütün mah~iınün satışı
on beş santimetreyi bulmuştur. Geyn? ra h~r ıdle devam ed lmektcdir. Fiat-
ile Göynük arasında~ şose yolu ta?1'1- la .. m yüh'ek oluşu köylüyü sevindtr -
men k ... panmış -~ldugundan naklı~at mi~tir. füs'ah il bu suretle kredi ~oo
yapılmı)or; bu yüzden Taraklı ve Goy- pcıatıfi ile bankalara olan borcwıu ö

Karam n (Hususi) - Haydarpaşa -
Adana - Elaziz ve Diyarıbekir posta -
sını yapan katar Karaman istasyonuna 
g.eldıği zaman lokomotifte hır arıza ol
muş bu yüzden trenin hareketi beş sa
atlik bir techhürden sonra, katar bir 
yro'e.'I( lbkomotif ilavesile hareket ett:
ril.miştir. 

b Ar on (Hususi) - Kış başlamış ve 
S ?b re t p. h3iinde kar yağmıştır. 
~ ~arın ş· ddetine rağmen henüz 
~ lnektc-pıerde mahrukat ihtiyacı te
•t tl. edilmemı~tir. Odun ve kömür fi
t() atı fırlamıştır. Bir araba yaş ve ince 

un 6 liraya satılıMk.tadır. 
Geyvede 

~ Ceyve (Hususi) - Bir haftadanberi 
ılaıı bir sunette yağmakta olan kar 

nüğe gidecek yolcular Gey\ ede ka~ - deycceı: tir. 
maktadırlar. Bu günlerde havalar sid
detini biraz kaybetmişti.r. Karlar eri
meye başlamış ise de henüz yollar a -
çıbnamı.ştır. 

Kasabada odun ve kömür fiatlan ~k 
pahalı olduğu gibi her zaman bulun -
muyor. 

Sındırgıda tUtün mahsulü 

Sındırgı (Hususi) - 936 senesi mah
sulünden satılmamış tütün hemen he -
men kalmamış gi;bidiır. Bilhassa ~kiyi 
tütün yetiştiren Küçükbüldi, İbiller 
iköy!erind~ zürraın elinde bu seneye ait 

lzmitte elektrik derdi 

Gelibolu (Hususi) - AJaettin me
zarlığı imar edilmektedir. Kabristanda 
geniş yollar açılmakta, muntazam ka
birler yaptırılmaktadır. Belediye bir de 
cenaze arabası alacaktır. 

Karsta Sivas • Erzurum 
tahvillerine rağbet 

Kars (Hususi) Buraya gelen Sivas
Erzururn istıkraz tahvillerinin hepsi 
satılmıştır. -------

Amasya belediye müfettişi 
istifa etti 

Amasya (Hususi) - Belediye mü ~ 
fettişi ihc:an bazı sebep1er dolayısıle 
vazües·nden affını istemiş, isteği ka -
bul edilmiştir. ------

Somada sinema 
Soma (Hususi) - Çocuk Esirşeme 

Kurumu tarafından ) aptınlmakta olan 
sıneına bınası bir kaç güne kadar ik -
mal ve ışleme -e açılacaktır. . . 

Kadın omuzunda 
erkek resmi 

Sağ elimin p.hadet parmağını 90 
derecelik bir zaviye şeklinde büküp 
üç defa boyasız tahtaya vurduktan 
sonra hadiseyi yazıyorum: 

Amerikada bi) moda çıkını~, ka
dınlar sevdikleri adamların resimle
rini omuzlarına dövdürü} orlarmı~. 

Boyasız tahtaya. vurmakta hak-; 
hyım d~ğil mi} Bari bu moda da biz 
den ırak olsun 1 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki: 

İzmit (Hususi) - İmıit elektrJt tesi
satı ihiıyacı karşrlamamak'tadır. Bu te
sisat odun kömürü ile işletmekte -
dir. Bir kaç akşam evvel bazı semtler
de elektrikler yanmamış, makineyi ış
lıetecek odun kömürü kalmadığı şa -
yiası alıp yürümüştür. Belediye elek -
trik işini esaslı surette halletmek için 
tıetkiklere başlamış bulunmaktadır. 

Kadın, erkeğin baş tacı idi, er· 
kek de kadının omuz süsü oldu. 

* •• 

tı;- İstanbul Be'ediyesi 
~ hınutpaşa hamamını 

tuı a~ Hasan Bey .. 

Hasan Bey - Çok iyi 
bir fikir dostum .. Beledi
ye icabında para sarfet
mes1ni de bilir!. 

- Öyle ama Hasan Bey 
. Bu hamam beledi.} enin 
. ne ~ine yarayacak? 

. Hasan Bey - N~ ışine 

. y.arayacaık ta söz miı? Su 
. yu sdkaklara getiremi -
l~r, sokakları hamama 
gönderip yıkatacaktır. 

Kurutulan batakhklar 
Konya 2 - Sıtma mücadele teşki

latınca kurutulmasına dt,vaın edilmek
te olan Kara az bataklığını bes ven 
en son membalar da bugün, ana 've 
yan kanal ile bağlanmış, yurddaşlara 
ölüm saçan bu geniş felaket kaynağı 
da ortadan kaldırılmıştır. Havalar mü
.sait olmadığı için yapılacak töre11 ilk 
bahara bırakılmıftır. 

Sözüm yabana, merkebin yaşı
nı dişinden öğrendiğimiz gibi kadı
nın sevgilerinin sayısı da omuzun• 
dan öğreneceğiz. 

ı;: •• 

Kadın omuzunda erkek sakalı 
öpmek ne kötü sey l 

* • * 
Eskiden erkekler kadının kalbi· 

ne girmek isterlerdi, imdi de omu· 
zuna çıkmak isteyecekler. 

* • * 
Kadın ~yle cevap verecek: 

- Omuzumda sizin .için boş yeı 
ka1madı. 

IMSET 



Dünya erke kleri artık 
entari giyeceklermiş 

SON POSTA 

Tıp alemi 
merakta 

Yapııık kardeşlerden 
Pijama modasını çıkaran lngilizler bundan vazgeçerek bayatta k a ı an 
tekrar entariye döndüler, "'Bunun kadar rahat bir k ? 

k 
.. .. 1 d. 1 yaşayaca mı 

gece ostumu o amaz,, ıyor ar 

p CÖNÜL iSLERI. 
Blr11enç 
Ka seodası •• 

I 

Kiltabyall Bay Hakkı an1atı,or: 
Bundan üç sşne eıYvel oturdujum 

Rmt.e yen'i bir aile taşmmıftL Kom
ıuhık dolayudle evvell erkek ço -
eı*larile., IOIU'a da kız çocuklarile 
tanıftım. Bir müddet aonra kız1e •
ramda cbıtlukf derken qk başladı. 
Evlenmey!l düfündüm, ailesine baş 
wrdum. Tahailimi henüz biıtirmemiş 
oJmaklığımı leri sürerek nMidetti • 
ler. Bir müddeıt aonra da kızı bir 
lmşkasına nlşanlıyarak evlendirdi • 
ler. ~razı değildi, hatti evlenece
li sırada büe bana: 

- Aşkımız ö1miyecek, diyordu. 
Aradan geçen m~et zarfında o 

eski his beode tamamm baki kaldı. 
Kızın da ayni vniyette oldujunu 
sanı-yorum, ne yapayun? 

* Bu okuyucum daha tahsil haya -
tında iken sevişmeye ve evlenmeye 
teşebbüs ettmekle bir çocukluk yap
mıştır. Şimdi ise affedilmez bit ha• 
ta yapmak temayillündediır. Ken • 

disini bundan tahzir ederim. 
· Her genç k~ evlenmfden evvel 
tendi.sini hayale kaptırabilir, hatta 
evle:neceii daılôkada bile eski ha -
y.Jıin kuvvetini muhafaza edeceği
ni sanabilir. Fakat eVJendikten son .. 
ra gözlerinin önünde yeni bir alemin 
penceresi açılacağı muhakkaktır. 

Binaenaleyh okuyucum eşiti sev
gilisinin hislerinde değişmediğini 
sar.ıyonıa hatadadıl'. 

Dijer taraftan anlaşılıyor ki şah
san tahsilini de bftimıiş değ'i.Idlr, ka
za~ vaziyette olmadığı da muhak
kaktır. Yapacağı en makul şey genç 
kadını rahatına bırakıp istikbalini 
hazırlamaktır. 

• • • 
Menemende Bay Kadriye: 
Bence nafile tıelişa kapıbyomı -

IWZ. Biraz bekleyiniz, vaziyet ken -
diJiğinden tavazzuh edecekti:r. En
dişeye mahal görmüyorum. 

• • • 
Sungurluda Bay Ahmede: 
Sebebini de anı!atmanız lazımdı, 

elde mevcut maltlmat bir fikir edin-
meye- lifi değildir. TEXZB 

Birinciklnun 3 

'f) TİYATRO & 
Halk Operetinde güze 

.bir eser: Pipiça 
Yazan: ismet Hulıisl 

Zaharofun bir oflu 
meydana çıkb 
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Sayfa 7 

"Dün gece Galatada 25 kuruşa 
bir paket eroin aldım!" 

Seyfi Cenaptan Bay 
Burhan Feleğe tavsiyeler 

İngiliz - Macar 
Milli takımları 

dün karşılaştılar 

Eroin kaçakçalığının lstan,buldaki şüm.ul derecesini 
ve kaçakçılann nasıl çalışbklannı anlamak isteyen 

bir arkadaşımızın gördükleri 
(lla§tanfı t inci sayfada) . J Arkadaşım sesini yumuşattı: . 

ne, sa.tanlan az 7.8ıD8Dda tepelemesme - Biz buranın yabancısıyız, dedi, bf 

Memleketin en eski spor idarecilerindensiniz. Teşkilatın 
ilk kurulma zamanlarında faal rol oynadınız. Nizam
nameyi gazan/ar arasındasınız. Kongr..elerdeki muvaf-

Müsabaka asabi ve seri 
oldu, lngilizler iki gole 

mukabil alb gol atblar 

,rağmen SO liraya ahp 1500 liraya ka- ze bir iyilik eder misin? 
dar satabilmenin meydana getirdiği he - Ne gii?i? 
sapsız kir, b~ alçak yaradılışlı a- - Biz, Beyza müptelasıyız. Öğle..ieo 
,damlan bu mel'un ticarete sevkediyo~, beri bulamadık. Harmamz. Biliyorsa11 
binaenaleyh şiddetli takibata rağmen nerede satıldığını söyler misin? 
eroin iptiliısı artıyor. - Ne bileyim be. 

Birçok tecrübesiz gençleri birkaç ay Beiı lifa karıştım: • fakıgetinizi, söz sög /emekteki iktidarınızı bilirim 

• 
Fakat kendinizi 9P0raD .teknik buaual~~a bir ot~te !~ttiiiniz 
Kfin de ıizi ayıplama. Sız Ahmet Fetgen ile, Hamdi Emin ile, Fuat 
Balkan ile, Vildan Afİr ile teknik otorite bakımından kıyu edilemezainiz 

Dün saat üçte Londrada, Highburg- ,içinde maddi ve minevi müthiş bir çö- - Bir yirmi beşlik paket bul. Sa 11 
da Arsenal &tadında mevsimin en mü- küntüye mahkUm eden bu iptill, her bir papel var. 
him flltbol maçı, İngiltere ile Macaris- .memlekette maalesef ayni şekilde Yağmur yağıyordu. Arkadaşım: 
tan arasında yapılmıştır. barınmak imki.nını bulabiliyor. - Haydi ahbap yap bize şu iyiliği 

Maç gayet asab- bir hav u. başla- Bu ~ti.mai feliıketi esasından anla- diye tekrar etti. 

Y•••n ı ••Jfl Cenap • lllllJ, ve çıok seri ~uştur. İlk haftay- .m~,. ero~ kaçakçılığı~ın şümul dere- Gal~ tesadüf yardım ediyor. Adam, 
mın başlangıc:.md Ma muhacimleri ,cesını a.şagı yukarı tesbıt etmek için ev- tereddutte: 

Son yazınnda Finltndiya - Macar 1 
güreş sistemi hakkında hiç birşey söy
lemiyorsunuz. Çok memnunum ki Bur
• Feleji ijmiıt ettijm gi.>i hakkı ta
a bir zat olarak karşımda görüyo-
\'um. 

Benim verdiğim edi.Jle, Aknan ve 
~ız matbuatının neşriyatı, Olim
piyad neticeleri, teknik ve taktik hu
IUısundaki izahat size kAfi derecede ka
naat getirmiftir. Ve bimıetice siz de 
Şimal gü~ğini bütün dünya üze
rindeki ~ mevkiini tasdik etmiş 
olursunuz. 

Bu suretle münakaşamızm asıl mev
zuu o1an mesele halledilmiş oluyor. 

Gelelim 80D yazınndaki diğer nok-
talara: 

Soı:ı yazınızın 36 pun.tulUk başlığın
da (hoca8ını kötüleyen güreşçiye bir 
aevap) demekle yazınıza hakkımda bü
Jük bir bühtan ile bqbyorsunuz. 

Ben phim pek 8ftdillm ve güreş 
hUSUIU11ıda pek ietifade etmiş olduğum 
Peteri hiç bir zaman tatruemedim. Bu
na dair bir beyanat veya yazımı gös
~ir miırinjz? 

Bir güt-et mteml h '• ında teknik 
nıütaıea serdetmekle bir f8ıbsı kötüle
lllek arasındaki ~ mibıas~eti hiç 
in.la yamadım. 

Antrenörümüzün bir dünya şampi
JOnu. pek yüksek bir giireşci oltiuğunu 
16ylemek1e mki antrenörü kötülemiş 
ali oluyorum? 

TeH 1r1aa. pek IM:IJ'Onml 

Paris olimpiyadın& w Budapeşte 
l.\vrupa pmpiyonl:uklarmda mağlQ.p ol 
cluiundan do~ pek fazla teessür duy 
cluğunuzu yazıyorsuDUL 

ôyıe zannederim ld bu teessürünüz 
lahsım dolayısile dejU bir Türk güre~
~ magldbiyeti yüz1lndendir. Şim
diye kadar lfti.rak ettijimiz bütün olirn 
Piyatlarda ve Avrupa birinciliıklerinde 
lbağlllbiyeti tatmamıt bir tek Tüı'k 
lporcusu mevcut o]lnadığından bütün 
~en sporcularımız hükında duydu 
iunuz teessürü düşünerek üzüntünü
ztilı ne derece fazla olabileceğini ta
lavvur ediyor ve bundan dolayı size 
~acıyorum. 

Size Acizane tavsiıyem, bir daha ken
dinizi bu kadar teessüre kaptırmama
llızdır. 

Bürhan Feleğin garip bir ısrarla kar
şılaştırmak istediği eski ve yeni güreş 

antrenörleri 
Peter Peline 

veya bu sahada söz söyİemeye kalktı
ğınız zaman sizi ayıplarım. Hakşinas 
bir zat olarak siz de kabul buyurursu
nuz ki Burhan Felek hiç bir zaman se-
nelerce minder üzerinde saçlarını a
ğartmış güreş federasyonu reisi Ah
met Fetgeri ile, futbol meydanlarında 
senelerce tx>p oynamış Hamdi Emin 
Çap ife, Olimpiyatl'arda memleketini 
temsil etmiş, senelerce Eskrim yapmış 
olan Eskrim federasyonu başkanı Fuat 
BaJılran ile, memleket\ııe birçok atle
tizm rekor lan ibda etmiş, Atletizm f e
derasyonu Başkanı ViJıdan Aşir ile tek
ni-k otorite bakımından kıyas edilemez. 

Siz iyi bir idareci olmak şöhretinizi 
teknik adam oJmak iddiasından ayır
malısınız. Size Mu yaraşır. Benim yazı
larımda kasdettiğim oiorite teknik oto
ritedir. 

fevblide o~lar, ~ seyirciler ta· .v~lki gece bir ankadaşımla beraber 'Bey - Harmanız yahu, halden anlarsJD4 
rafından şiddeti Ur ... 1 lard ,oğluna çıktım. - Halden anlamam, O zıkkımı kul~ 

e a.-.., :anmış ır. , Vaktiyle eroin müptelisı iken, hasta- Ianmam ki Şimdi ben alayını deseM de 
Bun~a beraber gayet hikim oyna- ,neye gidip tamamen iyi olmuş bir ah- verecekleri şüpheli Kullanmadığ i• 

, yan İngıliz takımı birinci haftaymın 25" babı atıyorduk. Kendi kendimize: çin şüphelenirler benden. 
inci dakikasında Uk golü yapnış. Ma- - Herhalde o satıldığı yerleri, ko- . - Haydi bir dene. Al şu yirmi bes· 
car1'ar mukabil bir gol ile buna cevap ,misyoncuları, batti kullananları bilir. liği getir paketi. Papel hazır. 
vermekte gecikmemişlerdir. Oyun haf- diyord1*. Bi2Je mU!hakkak yardım eder. . Daha fazla dayanamadı. Yirmi beşli 
taym sonuna k~dar ayni hızla devam Çok dolaşmağa lüzum kalmadı. AA- ,ği aldı. 
etmiş ve ~ler Drake'in ayağiyle ,babı bulduk. Meseleyi anlattık. Eroin- . - Beni bekleyin burada dedi. Hızlı 
iki gol atmışlardır. tkinci haftaym baş- ,den babasını öldüren bir düşmanı ha- ,hızlı yürüdü. 
ladiktan sonra İngilimer bir gol daha ,urlamış gibi kinle bahseden muhata- , Karanlık şakağm kenanna çekildik. 
yapmışlar ve oyunun ortalarına doğru ,bımız: ,Yavaş sesle ~nuşuyorurı. Ben: 

M arlar 'da ~~-· . • dn}I . . . - Mel'unun lifını açmayın bana, di- - Ya gelmeae diyorum. 
ac .wqncı ve son &" erını al ardı N v ,1 .. .,.,.... • 
b'lm' lerdi ye Y v . e nerede satıldıgını, ne , Arka""""'..- . 

&ta ı ış . ~- . . ,de kimin sattığını biliyorum. Yıllar var , - Deli misin, diyor, papeli yirmi 
Oyun İngiliz takımının hikimıyeti .ki kullananlara bile selim vermez ol- beşliğe değiştirir mi? Eroin geti~ 

altında bittiği zaman, Macarlar 2 gole ,dum. Hem bilmeme de imkan yoktur. ,tebeşir tozu getirir, fa:kat gelir. 
karşı 6 golle yenilmiş bulunuyorlardı. Polisin müthiş takibatı karşıaında bu - Öyle ise caddeye doğru yürüve-
Bu altı golden üçünü İngiliz takımmın .mel'un toz her an mevki ve aöam de- ,liın. Hiç olmazsa yüzünü görürüz. 
gözbebeği Drake atmıştır. ğiştirir. Cadd~ye ~tık. Ben atzmıa ihü-* ,yaten bır cıgara koydum. Adamın yit• 

Sanderland mağlup , Arkadaşımla vaziyeti müzakere ettik zünü ~k için ~rit çakacaktım. 
.Beyoğlunda, tamdık birisini bulmad~k · . Kaç da~a. ~edik farkında değl. 

İngiltere lik pmpiyonasının on ytanin ça, eroin satın alınanın güç olacağı mey ,lim. ~gınv ıçinden1: • • • • 

ci lfaftasında çok mühim oyunlar oy- danda idi. Ben teklif ettim: · . - PJBt Ağabeyler. diye bır ses ışıt· 
- Haydi Galataya inelim, beliti ora- tik. .. 

nanrnıştır. da daha kolay buluruz. ' Olur şey değil. herif aydınlığa çllt• 
Birinci devre sonuna yaklaşan oyun- _ İyi hatırladın Galataya inelim. mıyor. Çaresiz yaklaştık. Aritadaşım U. 

lar hayli he,ecanlı pkWer almaja baş Boğazkesene saptm. Ostümüzde eski P.'J! ~t4 1'eıı ~ti plrm•k istacllıl ... 
lamıştır. eroin müptelisının beyaz ölüme karşı ,Yagmur bardaktan boşanırcaaına Y•· 

Karlton (3) • Sanderland (1) duyduğu büyük ~ tesiri var. Bir in ,ğıyor. Kibrit at.et almadı. 
. . . sanın herhangi birşeyden bu kadar nef ' Arkada§ım.: . . . 

Liık şampıyonasının başında gıden t edebilm . . . fr t ett'ği . - Sakın bizi aldatma! Erom mı bul . re esı ıçın ne e ı şeym v. . 
Sanderland bu ma9ta likte altıncı vaıi- bütün hayatına müessir olacak derece- - Bumun yanında değil mı, çek. 

Yette olan Karlton takımına 3 - 1 mağ- ~e tahripkir olması 1A-- Adam gerisin geriye döndü, gidiyor. 
~ ~ Arkasından yürüctµk: 

l~p olmuştur. . * ' - 'Baksana dedik. 
Bu müsabakada '43000 seyırci bulun Yağmur yağıyordu. ' Hızla döndü: 

Bu da sizin iıhtisasımz olan idari oto- muş, Sanderland bu mağlübiyetile baş Sokaklar tenha. Saat yarıma yakm. _ Ne var? 
riteden tamamile aytl birşeydir. tan ikinciliğe düşmüştür. Tophaneye doğru cadde ilstündeki - Şu yeri, bf7ıe de göstersene. Yarm 

iki atnalıb -"-' 4 küçük kahvelerin buğulu camlan arka da lizım ol'ur beld. 
...... ...,.._. W. B. Alhion (2) • Anenal < > sından - kimbilir, belki sahuru bekli· Boğuk 85 biru daııa boğuklaştı: 

!u garip fiıkrini2xle bili ısrar etme- Arsenal takımı likte yirminci olan yen - adamlar oturuyorlar. _Olur dedi. Gelin benimle! 

n şaş~~ . . Albion takımını ilk devrede 1 - O vazi- K~~~v~~ .~var. ileriden Ben karardan nedense ca~ 
Bu teklıfimz, sınırlenen makul bir a- km ikin . d vrede daha hi- ,bir polis dudügu ışıtiliyw. - Lbum ydr, cl«Um yarın biz bq-

damın bazan mantık kaidelerinden ne yete 80 uş, cı ~ . . .. Biz iki arkadaş paltolarmuzm yaka- ). yerden de a1ınz. SeÜmetıe. 
derece uzaklaşabileceğini göstermek i- kim oynayan Arsenal iki aoı yemııı. uç sını kaJdırmış yürüyoruz. Dotruyola Hız1ı hızlı caddeye çıktık. 
tibarile pek karakteristik bir haldir. gol daha atarak maçı ". • 2 kazanmış.. çıktık. ~ir sokağa saptık.. Karanlık ça 

1 

Zabıtanın geceli gündüzlü mütema-
Yeni antrenörle eskisini güreştir- ır. Blt müsabakada galip gelen Arse- murlu hır dar sokak. Sola döndnk, tek- di takibatına rağıiıen beyaz ölüm ıene 

mek acaba neyi isbat eder? Ben bu tek nal üçüncü mevkie kadar yükselmiş- rar tramvay caddesindeyiz. Yürüdük, ıhain w sinsi, muhit ve şahıs değiştire 
lifinizi neye benzetiyorum bilir m;si- tir. Müsabakada <4000 seyircı hazır bu- tekrar sola saptık. deliştire yaşıyor. 
niz? Eski antrenörün ilik davet edildii lunmuştur. Karşıdan yal_palaya ,.....,. Wr 1Blatmarnaja. dOıirat ederek iç cebı· 
ği192.f Olimpiyadı arifesinde memleke- gölge geliyor. Tam yannmzdan P98I'- me yerlef_tirdiiim ındnhniai paket ajır 
te hocalık etmek üzere bir ecnebinin Çeki Karlia maçları ,ken arkadapı "8Iendi: hlr yük gibi beni ,onayor. 

. - Baksana ahbap. cBeyu öMm- t1 sade zabıtamıza bı-
geldiğini haber alan meşhur güreşclle- Çeki Karlin maçlan tertıp heyetin- Adam irkildi· raıkmıyalmı, di düf.. .. heı 
rim1zden Adalı Halil kendisi gibi bir den: '. _ Ne istiyo~? vatand8', her y:ıe bu ı::;;~rum,eyi ~ 
güreşci dururken, D881l oluyor da bir Ses' boğuk Y" .. il farkedemi · 
Macaruı hoca olarak getirildiğini ga- 1 - Şehrimmle üç maç yapacak olan ı . uzun .. yoruz. mele, çalışmalı. 
zeteler vasnasile sormuş ve bu ad.unla Çeki Karlin profesyonel futbol Çek ta- .Fakat ~u ~k. Vucudü ufak tefek, Her zaman) her yerde... Beyaz ölfi. 

Otorite mwllll güreşmeği hazır olduiunu bildirmişti. kımı ilk maçını 5 Bi.rincikinun 936 Cu- başında etı var. mü yak etmek için bvga!Kemal Tülıl 
Bu hususta geçen matalemdeki söz- Eğer b~güre., olBaJdı ve Adalı Halil marteei günü saat 14',30 da Taksim sta-

Jerime dokunarak kendiııizin spor sa- ı · ıse·~ .. lıaamcıaıki şahsi.yetinrlj tebaıiiz ettı-r- ga .ı.p ge .J ... i antrenör olarak kullana- dında Galatasaray ile yapacaktır. 
lbek isti.unmmuz. cak mıydık, yahut bilgisini getirtilen 2 _Bu maçın hakemi Adil Giraydır. 

,T- hocadan daha yüksek olarak mı kabul . ·· • 
Ben pek iyi bildiğim güreş gibi sizi edecektik? 3 - Stad A8len maç gunu saat 12 

'-i bilirim· Buıtıan Felek mı>nıle- s· . .. 30 dan iti'bareıı açık buJundurulacak-
.ı;,,_,,.,?_ • • • --ı·. ıze sor~ım. atletimı antrenorü LU-
....uu eıı eski spor idarecileriDdendır-. wisi Amerikadan ,.irttiğinia: zaman tır. 
A1aadıoıu Klübünü teme~ Sene,., 'A.btaham ne ~al'j;nftırdimz mı? 4 - Bu ecnebi takımla olan maçın 
..__ reisliğinde bulunmuştur, teşkilA- flyaUannın, lik maçlan fiyatlanndan 
..__ ın .. k ru1ma 1 da • 1 ı Burhan Feleğin bu kadar gayri ma-
,._ u.a u zaman arın ıaa ro .._.. fazla olmamasına bilhassa itina e-
~ nizamnameyi ~ar arasında kul bir film ortaya atmasında herhal- =.; .. tir. 
• ~uş, federasyonlar idare etmiş, de miilıimı bir sebep olacaktır diye gün VllU&Mli 

mlllllllll!l'el~ere iştirak elmiş, takımlar gö- lerce düştmdüm taşındım. Nihayet bul- -------
.. p gelirmfıl muktedir bir •ttır. Hat- duğumu ~yorumc T · 1 ıı· d 

ti kendisinhı Balkan delegesi olması MalUnıya &-erde gueteci& te var. IJJ8r8CI O ISGR in 
hasebue ve güreş sporunda bitaraf bir Gazetecilerin de en aradıkları şey, heye haber yok 
tat olması do1'ayısile dört kere Balkan canlı havadisleri ortaya atarak, oriji.. . 
kongresine reis o'farak iştirak etmesi nal mevzular çlkarara.k mesele etra- Kap, 2 (A.A.) - Teyyarecı Mol • 
Güreş federasyonunca rica edilmişti. fmda alaka uyandımıak ve bu suretle lisondan eaat 15,30 da Azuilu burnu 
Sızın Iro~lerdeki muvaffakıyetinizi, gazetenin satışını arttırmaktır. fenerinden ,örüklükten eonra mald .. 
IÖz söylemek hususm>daki iktidarınızı Doğrusunu söyl~ samimt olun, mat alınmamıftır. 
ta4dik ederim. bu işteki inceliğiniz yalııız bundan iba- Dönen taYJalar havanın knalaiın· 

Anca« kendinizi sponm teknik hu- Mt değil mid.iırt 1~. dolayı bir tarafta karaya inmiye 
Wr otorite lai:ııietttjiniz p lerfl ee_, lmecbur ~ 1De1bzincledlr, 

Manlsatla 
KIJmllr buhranı 
Kış bastıralı bir kısım tehirleri • 

mi7Jde kömür buhranı bq g&terdt 
Haıtın bir büyiiık bmı eodişede. 
Anlaşdıyor ki lfu eındişe yalnız ts -
tanbula münhasır değil Manisada 
da ayni hal gör çaıpıyor. Manisalı 
okuyucularımıman biri bi2 yazdı -
ğı bir mektupta bu buhrana mevzuu 
bahs~rek diyor ki: 

- Kömür burada 3,S kuruşa sa • 
tıldığı halde bulunmuyor. Bazı gün
ler şehre 1 S-20 deve yükü kömür ge
liyor ve derhal bi.tiyor. Hatta halk, 
ktimürü daha evvel alab'lnW ~ 

kervanı ~ harieinden karşılıyor• 
lar. Uç qı bir çuval kömüril tutup 
i>ncaya gatiriJorlar, tarttırıp para .. 
l1D1 wrdikten sonra alıp götürüyor. 
lar • 

Beledi.ye halD büsbütiin kömür • 
aüz bırakmamak için taksimattan 
kurtulan bu kömürlerden bir kat 
çuvalını bir meydana döktürüp sat-. 
tırıyor. Bu satıt ta bir hayli gürü! .. 
tülü oluyor. Kömür bitince de bir Ja,. 
smı halk sepetleri elllerinde mahzt& 
ve mükedder dönüyorlar. 

Daha şiddetli soğuklar bastıracak 
olursa, muhakkak ki, halk büsb tun 
müşkül bir vaziyette kalacak. A 
~JHın nuan dikkatini cel~ 

---~ 



Türk kanı pahalıya malolur 
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Yazan: Eski Tanin Batmuharrirl Muhittin Birgen 

Çanakkale muharebeleri 
hangi şerait altında başladı 

Hükumet Boğazların düşmesi ihtimalini gözönüne almıştı, bu takdirde Payıtahh 
Eskişehire nakledecekti, müdafaaya oradan devam edecekti 

. 915 haziranının yirmi birinci veya ı 
Yırmi ikinci günü. UzunkC:,;rü ve Ke
tandan gelerek Muarız körfezinin ke • 
narından dolaşarak Bolayırdan geçip 
Geliboluya gelmiştjk, Gazeteciler, c • 
dipler, şairler, musikişinaslar ve re~ 
•amlardan mürekkep bir kafile, Ça • 
nakkalede Türlkün müdafaasını gör • 
rneğe, oradan Türk milletine ilhamlar 
almıya gidiyoruz. itiraf ederim ki e • 
ier Türk miUeti ilhamını bu kafileden 
almıya muhtaç olsaydı bu müdafaayı 
Yapamazdı. Bereket versin ki o onu 
:ıaten almıştır, kendi ruhundan ve e • 
:ıelden. 

Geceyi, aeç vakit vardığımız Geli
boluda sefer halinde mola veren bir 
ihtiyat zabiti gibi geçirdik. Sabahleyin 
talkınca GeJil:>oluyu ve etrafını gezi
Yoruz. 

- işte bu.rası son bombardımanda. 
Yıkıldı. l~te, şu patlamıyan 38 lik 
tnermi ... 1915 de Gelibolu uhilleri 

Bize mihinılndarlık eden zabitler 
meme!İ üzerjne bu defa Boğaza hem yenin uzun müddet harbe devam edeaösteriyorlar ve anlatıyorlar: 
denizden, hem de karadan hücum et - bilmesi imkansız olduğunu bilmiyor 

- Bu GeJibolu yarımadasının düş- y 1 
tiler. ani, evve emirde .karaya as-- da değildik. Kömürsüz, mühimmatsız, 

rnan tarafından bombardıman edile -
ker çıkarıp Gelibolu yarımada.sının ha- fabrikasız, malzcmeaiz harp nasıl yatniyen hiç bir sahası yoktur. Doğru 

endahtlara hedef teşkil etmiyen yerle- kim tepelertn.i tuttuktan eonra Bo - pılabilir ~ O tarihte bunların hepsi la • 
te aşırma cndahtları yapılır. Günün ğazdaki müdafaa kuvvetlerimiz.in yu- tanbula bağlıydı. 
her hangi bir saatinde, ekseriya henüz ~alarmı bozacak~ar: ondan sonra Bo - Hükumet- bunu bildiği için Çanak-
aaba.h olduğu ınralarda ya bir balon gazın sularına hakım olacaklardı. kalenin miidafaasına da o derecede 
YÜbcJir, yahut bir tayyare dolaşır, işte, bu Jl}an Gelibolu yarımadnsın- ehemmiyet verdi. Fakat bu müdafaaya 

da aylarca devam eden bir boğuşma- asıl ehemmiyet verenler Türk çocuk -icrnilerin topçularına işaret verir, on- k -
la nın esasını teş il etti. Eğer Türkiye larıydı. Çünkü tarihin istikametlerini 

r da bombardımana başlarlar. O gün B 1 d f - ..l di h ' 
oğaz arı mü .. a aa eocmesey · • em sade biz Türkler irin degıw 'l, dig· er bir ncreai akıJlarına esmişse, nereden şüp- r 

h l . l harp ~z.un muddet.devam etm:z. hem sürü milletler için de deg·İ!ltiren bu e crı varsa orası ateş a tına alınır. d d - l O l l - h T 

Mühimmatı esirgemek fikri ne kadar e egı sman ı ımparator ugu, at- müdafaayı Türk, ıırf kendi şuurile 
israfa muhalif değilse o kadar mermi ta bugiinkü Türkiye dahi siyasi coğ - yapmış ve tam manasile gayri müm • 
atılır, sonra dtlrur. O sıralarda bom - rafyadan silinir giderdi. Türk tarihini künü müm'.kün kılmıc::tır. 

kurtarmak için Boğazları müdafaa et- .. 
bardıman aahasındakiler, ya inlere, ti ve muvaffak oldu. Geliboludan Elmah Karargahına 
Yahut ölü zaviyelere sığınırlar. Çiinkü D" B w 1 k k ı . uşman, ogaz arın ara ısım a -

ı'hlermf ıler ancak oralara yetişemez • rına iki tarahan birden ve muhtelif 
er. şte ~u gördüğünüz 38 santimet • kt l d • za an'-' h t L •w · 

l
. no a ar an o m ıu arp eKnıgı-

' re ık mermi Küvin Elizabet dritnotu • · .. ,. __ l t l l h l 
w • • , nın en mu~me vası a ara azır a-

Gelibolu bir harp sahnesi değildir. 

nun attıgı mermılcrdendır. Nasılsa d g- t · · t al b' 'h . ı ı gaye serı ve f8flr mac ı ır ı -
Patlamamıt ve buraya kocaman .. ~ır raç ameliyesi yaptı. En çok kuvvetle meğe giden bir kafileyiz, faytonlara 
le.uyu açarak içine böylece kendılığm- "ki d'W' .. 't h" k kurulduk ve yola düzüldük İçimiz-

Orası ancak bir menzil noktaJııdır. Biz 
de ileriye, fon Zander~in Elmalıdaki 
karargahına gideceğiz. Sanki biz acz-

yu · en ıgı ve en musaı ucum no - · 
den kıçüstü oturmuştur. tası olarak tayin etmİf olduğu Ana _ dekilerin hepsi de harp sahnceini ba -

.Biz bakıyoruz. Bu cesamette mer- fartalarda, Mustafa Kemal Be İn 
0 

zan fotoğraflar, bazan da haritalar ü-
rnıyi, şimdiye kadar işittlk, fakat gör- e~ı::h "d h 1 'le h" y - zerinde görmÜf insanlar.. Bunun rn Y ur mu a a esı ucumun mag -
tnedik. Bizim gibi, zabitler de o tari- lu"p edı'l · .. . b 'h k için bir hücum, yani bir bombardıman h mesı uzerıne u ı raç uvve -
~ kadar görmemi~lerdi. Onunla üç tinin planı boşa gitti. Fakat, Türk veya bir tayyare hücumu halinde nc-

itin evvel teşerrüf etmişler. müdafaası karşısında mağlup olmayı ler yapmamız icap edeceğini anla!arak 

ı b ·1 d' 1 k b 1 d · 'ki b .. "k d l JQ'ize tahaffuz ders'İ veriyorlar. Öğ -- şte u mermı er, ıye an atı - a u e emıyen ı uyu ev et, za -
torlar, ar~da bir denize düştülçjeri za- ruret son haddine gelmedikçe ifgal et- renmcsi kolay, tatbikı (~ta':ir iş olsa 
tnan minare boyunca su çıkarırlar... tikleri toprakları tahliye etmediler ve gerek. 1 var) 
Bu manzara hoştur, biz onu şu sa - bunun üzerine küçük Gelibolu yarım
hildeki keskin kayalıkların dibinden adasının dar sahasında Türkle İngiliz
•cyrederiz. ler ve Fransızlar arasında aylarca de -

Bizimkiler bu işleri gayet tabii ola- vam eden bir boğuşma başladı. 

rak. anlatıyoclar. Sanlki mermilerin Boğazlar düşmuş olsaydı ! 
düşüşünü sanki bir sirkte numara tıey
tederlermiş gibi görmeğe başlamışlar. 
Harp ve mermi ile artık kaıdeş olmuş
lar:t 

1 tk taarruzlar 

Anafarta gününde «teşebbüırn ü 
tam zamanında ve tam yerinde ele 
almış olan Mustafa Kemal müdaha -
lesi olmasaydı, Boğazların düşmesi 
çok muhtemeldi ve hükumet te, bü -

Bizlerin Türkiyenin hiçbir suretle tam tün ümitlerine rağmen, Boğazların 
hakim olamadığı imparatorluk hudut-

1 
düşmesini hesaba katmıştı. Eğer Bo -

larından taşarak bir taraftan Mısıra, ğazlar düşmüş bulunsaydı hükumet, 
Öte taraftan Kafkasyaya doğru fütu-j merkezini Eskişehire naklederek mü
hat yapmıya kalkmasına mukabil, in- ,dafaada devam edecekti. Muvaffak o
Rilizlerle Frapsızlar da doğrudan doğ- labilir miydi? Yani müdafaa uzun 
tuya İmparatorluğun kalbine hücum müddet devam edebilir miydi) Son • 
ctrnekle ve kendilerile Rusya arasında r:ıki vukuat gösterdi ki huna imkan 
Pürüzsüz bir yol açmıya karar Yerdi - yoktu. Bununla beraber sebat ve mü
ler. Bereket versin ki onların bu ta - dafaa devam edecekti. Hatta biz Mit
aavvurlarını bizimkiler vaktile sez - hat Şükrü Beyle konufmuş, Tanini Es
diklerinden lazım gelen müdafaa h~ • kişehirde neşretmeğe karar vermiştik . 
~ırlıklarını yapmışlardı. T\fartın İpti - Hatta, ben vazifede serbest olabilmek 
dalarında Boğa:z!ı denizden zorlama''k için ailemi Eskişehire yollamıştım. Fa
tiıere yapılan ilk taarruzun netice ver-. kat, Boğazlar düşmÜf olsaydı Türki-

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 
Zaafı umumi kamızlık Te kemik 

hastalıklarına tif ai tesirleri çok
tur. Çocuklar, gençler, genç kız· 
lar ve ihtiyarlar her y~ta isti
mal edebilirler. 

- Ba.yan bu güzel 90Cuk resmi ki -
min? 

- Oğlumun! 
- Demek sizin oğlunuz var .. 
- Yirmi iki sene evvel vardı, fakat 

şimdi! 

- Öldü mü? 
- Bilmem ki.. 
- Anlıyamadım. 

- Yi.mıi iki sene evver o daha he~üz 
üç yaşında idi. Bir gün hizmetçi ıle 
birJikte sokağa çıkmışlardı. Hizmetçi 
eve yalnız. döndü, çocuğumu kaybet -
mlşti. 

- Ne diyonmnuz? 
- Evet, çocuğumu kay'betmişti. 
Deli gibi sokağa fırladım. Karakol -

!ara gittim. Her tarafta aradım, arat -
tım .. Faıkat nafile.. Çocuğumu gören 
yoktu. Akşam babası, ölen kocam gel -
di. Vak'ayı duyar duymaz çok üzüld!.i. 
Bütün gece aradı. Bu civarda eskiden
beri oturanlar bilirler. Kocam adeta 
biır çılgına dönmüştü. Her kapıyı b:r 
kaç kere çalıyor. Allah rızası için ço -

Yazan: İsmet Hulusi İMSET 
dum. Oğlumun bütün eşyası duı uyor 
du. Hatta yatağı bi.le bozulmamıştı 

Bebegi, oteki oyuncakları hep oda,:,ın · 
da ıdi. Ben odasında saatlerce oturur 
Bazan çocuum odada imiş gibı onun)• 
.konuşur. Bazan da eşyasını alır koklar 
koklar<lım. Yırmı sc.>ne böyle geç i. 

- Oğlunuz ~lmedi. 

- Kım bilır, belki de geldi .. Bu çolı 
garip bir hadise idi. Geçen kıştı. Bi1 
gece hava epey soğuktu. Ben oğlumuı 
odasında oturmuş d kış dıkıyordum 
Kapının çal\ndığıru duydum. BıraJ 
sonra hizrnetçı kapıya geldi. cSizı ka 
pıdan L<rtiyurlar» dedi. Kim istıyor di 
ye sormadan aşağı indim. Kapıda bil 
genç erkek duruyurdu.. Ne istediğin 
sordum: 

- Ben, dedi. Bayla görüşmek iste!' 
dim .. 

- Benilm kocam çoktan ölöü. Evi 
m'lzde erkek yok! 

- Affediniz ö~w1ıeyse .. 
- Ne istiyordunuz söyleyiniz? 
- Buralarda bir işim vardı, gündÜJ 

~ğu gördünüzse 
söyleyin diye yal
varıyordu. 

Yarmki nushamızd ı : 
Ben ne yapa -

billrdim. Oğlu -
mun yatağınm 

başucunda otur -
muştum. Bir gün 

Düşenler ..• 
~azan: Peride Celal 

evvel ona ald: - -------------...: 

gelmiştim; gecik
tim son tren gıtt~ 
Şehre dönecel' 
vasiıta olmadı~l 
gibi bir otel de 
yok . Laalettayiıı 
bir kapı çalarım. 
beni misaf ır eder. 
lcr ... diyordum. 

ğım ufak bir bebek yatağın ıçinde yü
zü koyun yatıyordu. 
Başımı oğlumun yastığına koyuyor, 

Qğlıyor, ağlıyordum .. 
Kocam. zavallı kocam oğlumun kay

bollduğundan bir ay sonra öldü. O ne 
iyi bır insandı, ölümüne ne sebep o -
]urdu; üzüntü! Bir ay içinde öyle çök
mü.ştü ki ölümünü sanki Jrendı hazır -
kmıştı. 

Ben, of.. Yaşadım işte; çocuğumun 

kaybolmasına, kocamın ölmesine ta -
hammül etmiş, yasamıştım .. Bir ümi
dim va11dı. Çocuğum ölmediyse diyor
dum; bir gii.n olup gelecek .. Hani hep o 
hep o üç yaşındaki halile gözümün ö -
nüne geliyordu. Öyle gelecek diyor -

Bir an düşündüm .. Oğlum yeı indt 
bir gençti. Bir gece e\'imde misafir e ı 
debilirdrm. Yüzüne dikkatli baktım,, 
Bu yüz bana yabancı değildi. 

- Bizde kal'abi]irsiniz, dedim, be ~ 
nim oğlum yerindesiniz .. 

- 'l'e~ekkür ederim bayan, çok te 
şakkür ederim, fakat sizi rahatsız et 
meyi hiç istemiyorum .. 

V c g'itti. Bu kimdı biliyor musunuz1 
Bu benim oğlumdu. Çünkü ben onu ta· 
nımıştım .. Babaf.ıına benzemiyordu, ba· 
na hayır .. Fakat şu resim yok mu? Işte 
onun ayniydi, oğlumdu, oğlum bir ge
ce mi.safır olmak içın evime gelmişU 

Ve kalmadun gitti. Bir daha da onu 
göremedim. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -----·--15.000 Kilo toz ıigua makine kolası. 
25.000 >> >> » paket kolası. 
1. - Yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ,artnameıi 

mucibince pazarlıkla aatın alınacaktır. 
il. - Pazarlık 10/XIl/1936 tarihine raıtlıyan Per,embe günü ıaat 15 de 

Kabatatta Levazım ve Mübayaat tubesindeki Alım komisyonunda yapıla· 
caktır. 

111. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen •ubeden alınabilir 
iV. - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3104) 

Elektrik Münakasa İlanı 
Niide belediye riyasetinden: 
1 - Niğde fehrinin nafia Tekiletinden musaddak elektrik projesi mu

cibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1 /11 /936 tarihinden iti • 
baren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile münakıuaya konulmut
tur. 

2 - Münakasa 15/12/936 tarihinde salı günü aaat 15 de Niğde bele
diye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tesisat üç kııma aynlmıthr. 
A - Santıral binası 2 muhavvile binası; yer altı kablosu için tuğ. 

la, kum, ve direk diplerine konulacak tafdan ibaret olup 
heyeti mecmuasının bedeli kqfi ( 6420) lira olup o/o 7 ,5 t• 
minat akçesi ( 481) liradır. 

B - 303 adet ağaç direk bedeli keşfi l 415 lira olup % 7 ,5 temi
nat akçau 107 liradır. 

C - 150 beygirlik buhar lokomobili alternatör, tablo, santıral 
muhavvilesi, nntıralın· diğer teferruatı, santıral binası ile 
tebeke arasındaki kablo çıkıt tertibab, yeraltı kablosu ve ild 
adet muhavvile merkezi techizatı ve tebekeden ibaret olup 
mezki'ir teaisahn Mersin gümrüğünden Niğdede santıral ye
rine kadar nakliyesi de dahil olmak üzere bedeli kqfl 
(37974) lira olup o/o 7,5 teminat akçası 2848 liradır. 
Bu üç kısım tesisat ayrı ayrı münakasaya konulmuttur. 
Her üçüne birden talip olanların da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu ite ait evrak tonlardır: Proje ve tef erruab, fenni farlname, ke
tifnameler, ekıiltme f&rhıameıi, mukavelename nümuneai. Talip 
olanlar bu evrakı Niğde belediyesinden lıtanbulda Taksimde lıtik
lil apartımanında elektrik mühendisi Hasan Haletten; ve Ankara
da Şehremaneti hey'eti fenniye müdür muavini mühendis Aıım
dan alabilirler. 

5 - Muvakkat teminat % 7 ,5 olup kanun mucibince bu teminat ve 
teklif mektubu ihale aaatinden bir saat evvel belediye riyasetine 
tevdi edilmit bulunacaktır. 

6 - Münakata 2490 No:lu kanuna göre yapılacaktır. Talip olanların 
bu kanun mucibince ve eksiltme ,artnamesinde talep edilen bilu • 
mum vesaikla birlikte o gün münakasada hazır bulunmaları ili.n 
olunur. 
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CAtıLIK fJLl(ffİNDE 
IJilı TDU1' ZARiTi 

MOlbra c.muın 6kıbri 

A. R. 

Prenses Emma Cemilin nezaret altında bulunan bir 
esirden başka birşey olmadığını unutmuş gibi görü
nüyordu, karşısındakine o tarzda muamele ediyordu 

SON POSTA 

RADYO 
Bugünkü Program 

3 Kanunevveı 936 

İSTANBUL 
Öfle neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk musiklsl, 12,50 : Hava. 

dis, 13,05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh
teli1' plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

- Cemil 1 J.. Cemil 1.. Tuhaf şey. . Cemilin kalbindeki ka nlar, tamam ile 18,30 Plakla dans musikisi: 19,30 Konfe-
bu, ne uyku?.. Cemil!.. beynine hücum e-tti. Boğazında dü - rans: Doktor Hüseyin Kenan tarafından: 

Cemil, der inden geliyormuş gibi k.u- ğümlenen kelimelerle, adeta hıçkırır 20,00 Rlfat ve arkadaşları tarafından Türk 
lak larında akseden bu sese inanmamış ; gibi : _ musikisi ve halk şarkılan: 20,30 Safiye ve 

·· d .. v •• tl ·· b k · · E 1 · Buna, nasıl cesaret t arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
gor ugu ta 1 ruyayı ozmama ıçm - mma .. e - halk şarkıları: 21,00 Orkestra: 22,00 Plakla 
gözlerini açmamıştı. F aka t, alnmda tin} · sololar: 22,30 Ajans ve borsa haberleri. 
yumuşak bir el dolaşmaya başlar ha,- Dedi. BUKREŞ 
lamaz, derhal yerinden fırlamıştı. Emma, pervasızlığını ~teren bir 16 : Hafif müzik, 18,20 : Plak neşriyatı, 

- A h, Emma .. sen misin~. . omuz silkişi ile mukabele etti : 18,55: Konser, 19,15: Senfoni konser, 21,05: 

- Kuzum .. b u , ne uykusu>. - Cesaret edem iyecek ne var> .. Pllik neşriyatı, 21,45: Haberler. 
- Biraz rahatsızım. - Daha ne olsun?. Gecenin bu vak- • BUDAPEŞTE 
- Neyin var? . tinde .. yabancı bir adamla .. böyle ya- 19,30: Traviya.ta operası, 22,35: Çiğan or -
- Z annederim , m idemi bozdum. payafnız bir daire içinde... Bu kız, lkestrası, 23,15: Dans havaları, 24,05 : Ha -
- Alı.. bilirim halamın tabiatını. sanki bunları söylemez mi, dersin>. herler. 

PRAG 
Misafirlerine ikramda o kadar müba - E, daha iyi ya , dostum. Biliyor -
leğa göster ir ki ... Onları günlerce mi- sun ki, ben de bunu istiyorum ... Ya
de fesadına uğratır... Maamafih, eeni rın sana, muhabbetnamcler ıöndercce
tebrik ederim. Halamın üzerinde çok ğim. Bunlar hep, Maş.anın elinden ge-

16,10: Orkestra, şarkılar, 19,25: Halk ko -
medisi, 20,55 : Gitar havaları, 21,30: Tiyat -
ro, 22,15: Plak neşriyatı. 

VİYANA 
hoş bir tesir bırakmışsın. Bu tesir, çok çecek. 17,30: Soprano, 17,50: Muhtelit havalar, 
isimize yarayacak. Belki de, günün bi- - Muhahbetnameler mi L 19,30: var§ovadan nakli, 21: Tiyatro, 22,40: 

r:nde Moskovaya gelmene sebep ola- - Evet. Öyle muhabbetnameler ki; Operadan nakil. 
cak . onların arasında, işlerimize dair de bir VARŞOVA 

- Ne münasebet?. çok şeyler bulacaksın. 17.15: Kuartet, 19,30: Şarküar ve dans ha-

- Azizim !.. O münasebetin ne ola· - E.. Ma\la bunları anlamıyacak vaları, 21,15: Konser, 22,15: Hafif orkestra. 

cağını bugünden kestiremem. Fakat mı?· 
bana öyle geliyor ki; şöylece he, on - Ne münuebet?.. Sana, şifre ve-
gi.in seni Mosk ovaya getirtebilsek çok receğim. 
faydalı işler görülebı'lecek. Ce mil, dayanamadı. Emmanın elle-

23: Dans plakları. 

Yarınki Prorram 
t Birincikinun 936 

İSTANBUL 

ötıe neşriyatı : 
Cemil doğruldu . H ayretle Prenses r ini kavradı. Derin bir takdirr ve m ef- 12.30: Plakla. Türk muslklst. 12.50 : Hava-

Emmanın yüzüne bakıyordu. Bu hay- tuniyetle onun yüzüne bakarak: dls. 13.05: PlA.kla haflt müzik. 13.25: Muhte· 
ret ini saklayamıyarak sordu: - Yaşa, Erruna .. sen; millet ve lif plak neşriyatı. 

- Emma! .. Öyle anlıyorum ki, daha memleket aşkının bir timsalisin . Akşam neşriyatı : 

lı.ila benim vaziyetim i takd ir edemi - Diye bağırdı. 18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Spor müsa 

yorsun. Şurada, nezaret altında, bir Emma, omuzları nı silkti. Sözlerine habeleri: Eşref Şefik tarafından, 20 : Saz 

e::.İr olduğumu un u tuyorsun. Ben ; kor- devam etti : heyeti, 20,30: Vedia Rıza ve arkadaşları ta -

k · D k d M " ıafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 21 : 
u denilen şeyi bü tün ömründe bir ke- - ün gece, uy u uy uma ım. u-

d b Orkestra, 22: Plii.kla sololar, 22.30: Ajans ha
re bile hissetmem is, bir adamım. Fakat, kemmel bir şifre hazır ladım. Şim i u- berleri. 
senin körükörüne atıldığın işlerden kor- nu , sana bırakacağım. Sonra .. Mosko- --· , ......... ·- · , , , , , , ... ..• _ 
kuyorum ... Bir sual soracağım. Fakat vadan sana bir kaç şişe kolonya yolla
rica ederim, hislerinle değil ; muhake- yacağım. Dikkat et. Bunların içinde ( 
m enle cevap ver. Bu i şleri hangi hadde (Zambak) et iketi o lan, hususi bir ma
kadar takip edeceksin?.. y idir ... Sana göndereceğim mektuplar, 

itizar 
«Dört ile Yedi arasında» romanı

mız bugün konulamamıştır. Özür di
ler, bu halin bir daha tekerrür etme
mesine çalışacağımızı bildiririz. 

Emma, bir ka hkaha bastı. Kolları nı tamamile aşıkane mahiyette ve sade
gererek yumrukları nı karyolaya daya- ce kağıdın b ir tarafında yazılmı~ ola
dı. Nefesi Cemilin nefes ine karıfa - caktır. Bu mektupların aşıkane kısmı
cdk kadar başını onun başına yaklaş • na, güler geçeHin. Sonra, o zambak 
t rdı. C emilin gözler inin içine bakarak: kolonyasından bir tabağa dökerek 

- Ö lüme kadar. mektubu banyo edersin . O zaman ters 
Diye bağırdı. tarafındaki şifre meydana ç ıkar ••. An-

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler şunlardır : Cemil, parmakla rile Emmanın ağ - !aşıldı mı, dostum?. 

zını kapadı. Başile dışarıyı işaret ede- - Hay retler içindeyim, Emma. İstanbul cihet indekiler: 

1 ... k : _ Olabilir, a .. görüyorsun ya, Ce- Aksarayda: <Şeref). Alemdarda: (Eşref 

- Yavaş, Em ma .. Maşanın bir ha- mil?.. Gecenin bu valktinde .. yapayal- Neşet). Bakırköyünde : <Merkez). Beya-

b zl d zıtta: CAsador Vahram). Eminönünde: f ı:e olduğunu unutuyorsun. n ız bir dairede .. senin gi i, ~ö erin en 
(A . Minasyan). Fenerde : (Hüsameddin). 

Diye mırıldandı. .. Emma, elini gece aşk kıvılcımları saçılan .. hatta, Ma ~ Karagümrükte: (Kemal) . Küçükpazar -
dolabının üzerine uzattı. Orada duran dam La konte~ Nerimanof hazretleri 
annhtarı alıp gösterdi: gibi, müşkülpesent bir kadının takdi-

da: (Necati>. Samatya Kocamustafapa -
şada: (Rıdvan). Şehremininde: (A. 

Hamdi). Şehzade başında : (Asaf}. - Maşayı, mükemmel bir yalanla rini kazanan Cemil Beyi pervasızca 
!iavdım. Kapıyı da içeriden kilitleyerek ziyaretim .. bu kadar fedakarlığa de - Beyoğlu cihetlndekiler: 

anahtarını yanıma aldım. Şu anda ko- ğer ıjeymiş ; değil mi'? Galatada: (İsmet). Hasköyde: CNisim 
nuştuklarımızı , Allahta n başka hiç - Emma !.. Yüksel iyorsun .. gözle- Aseol. Kasırnpaşada : (Müeyyet). Mer -
k imse işi temez. rimin önünde, bir harika.. herkesin kez nahiyede: CKanzi.ık, Baronakyan, 

Diye cevap verdi. fevkinde bir mahluk .. bilmem ki, daha İtimat). Şişlide: <Necdet>. Taksimde: 

r 
[ lr Doktorun 
Günlük Perşembe 

Notlarından (*) 

ne diyeyim .. adeta, bir mabfit gibi yük

) seliyorsun. 
Emma ; çapkın, şuh, pervasız bir 

kahkaha bastı . 

---
- Aman dostum, dikkat et. Sen de 

ben imle beraber yükselmeye bak. E -
ğer arada mesafe bırakırsan; böyle 
şimdiki gibi tatlı tat l ı konuşamayız . 

Melıtep talebelerine .. 
Oğüdler 
Defterlerinizin, kitaplarınızın sahifele • 
ri 1in rengi göz hıfzıssıhhası nokta! na -

zarından çok ehemmiyetıidiı". Sahifele -

rin rengi beyaz ve yahut sarı olmalıdır. 

Uzun tetkiklerden anlaşılmıştır ki göz 
lufzıssıhhasına en uy~un gelen renk 
bunlardır. Bunların haricinde ycşll, ma
\ l, mor, kırmızı gibi renkler iyi değildir. 

Kullanacağ,mz mürekkepler de mutlaka 

d 

h ve yahut koyu renkli mor olmalı -
Yeşil mürekkep ve yahut kırmızı 

'tl'ekkep göz için o kadar muvafık de -
dir. Knğıtlal' parlak olmamalıdır Mut

it l{a. mnt olmalıdır. 

- Oh, bunu ne kadar istiyorum. 
1 Seninle aramızda mesafe değil ; hatta 
en küçük bir fasıla bile l:>ırakmamak 
için, birleşmek .. kalben, hissen, ruhan 
birleşmek istiyorum . .. Fakat, sende 
öyle garip b ir hal var ki .. . 

1 Emma, pervasızlığın son haddine 

1 vardı. Alaylı b ir kahkaha attı. Evvela; 
Cemilin çenesini, ateşler gib i yanan 

1 avuçlar ile okşadı. Sonra, parmaklarını 
1 Cemilin kıvırcık saçları arasına soka
ra:k, karıştırmaya ba~ladı: 

---'I 

- Aziz dostum!. . Bu şai rane fikir
lerini v e sözlerini, hiç israf etme. Bu· 
giin bunları ne dinleyecek ve ne de 
anlıyacak vaziyette değilim ... Maa • Bu notları keıip saklayın·z, ya • 

•ıt bir albüme yapıııtırıp kollt-ksiy011 

:>ımz. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
, .. doktor f.:'İbi imdadınıza yet;!,!ebili.r. 

j 

nrfih. tavsiye ederim; bunları u nut-

l
ma. Hatta istersen bir tarafa kaydet. 

(Arkası var) 

((Taksim). 
Usküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: (Ta -
naş). Kadıköy Muvakkithanede: Saa -
detı. Kadıköy Söğütıüçesmede: CHulüsi 
Osmanı. Üsküdar İskelebaşında: CMer -
kez>. 

8irincikinun 3 

istanbul DördUncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve 

sırada İpotek olup tamamına 148.368,00 yüz kırk sekiz h in üç yüz alt· 
mış sekiz lira kıymet takdir edilmit olan Büyükadada Me§rutİyet ma
hallesi eski Macar yeni 23 Nisan caddesinde eski 64 yeni 58 • 62 -
62/1 - 60 • 66 eski 99 yeni 83 -85 • 87 eski 79 • 81 - 61 - 81 yeni 6 • 
8 - 10 numaralı Yat Klübü binası ve mü§temilatı. 

l - Bodrum katı zemini çimento bir koridor üzerine ıabit rafh 
bir depo sıcak su teıiıatı kazan dairesi, bahçeye çıkılacak bir kapı 
bir transför motör, arkada içiçe sabit raflı üç depo frigorifik da· 
ire çimento dolap ve diğer bir depo diğer tarafa giden koridor üze
rine kömürlük ve sarnıç ve koridorda tulumba mahalli ve deniz cİ· 

hetine giden bir dehliz üzeri kem erli ve zemini toprak iki ıöz kö
mürlük ve deniz tarafma çıkan dehlizin kapısı vardır. Tulini kori
dorun devamı olan zemin kahna çıkılan ortada mozayik merdiven 
sağda bir buz odaıı ve makin.e dairesi olan kiler ahşap üzerine ıabit 
çinko raflı dolaplı bulaşıkhane vezemini karosiman ortada büyük 
bir yemek sobası ve iki ıskara soba ve sabit bakır kazan ve diğer 
soba ve mozayik ahşap ıabit raf ve tezgah ve bulaşık teknesi Yardır. 
Bodrum ile çatı bir kat itibar olunarak dört kat üzerinden heıap yapıl
mıştır. 

2 - Zemin katı: Sokak cephesindeki demir kapıdan girilen aemİ· 
ni mozayik bir taşlık sağda merdi ven altında ahşap telefon odası ve 
birinci kata çıkılan mozayik merdiven karııda zemini mozayik tava· 
nı karton piyer ve duvarda ıabit askı demirlerle merbut Yestiyer 
solda camekanlı bir kapıdan giril en zemini parke kıraat ıalonu ve 
zemini parke içiçe 1ıeçilen büyük danı salonu olup tavan kirit ve 
kornişleri karton piyerdir. Salondan bahçeye geniı camlı kapılardan 
çıkılır büyük danı salonundan ve kıflık yemek salonundan seçilen 
deniz cihetinde zemini mozayik etrafı camekanlı üstü iskeleli demir 
çatılı ve bakkal tavanlı yazlık yemek salonu, sağdaki zemini moza • 
yik koridor üzerine zemini parke duvar ve tavan karton piyer oyun 
odası, ve koridor ve bu odadan geçilen zemini parke ortadan cam· 
lı bir paravana ile ayrılmıı mevsimlik kışlık yemek salonu olup ar· 

kasındaki yazlık yemek salonuna müteaddit kapıları vardır. Kori
dorun nihayetinde zemini parke bahçeye methali olan müdüriyet 
odası vardır. Yemek salonu karşısında zemini karoıiman ıabit do -
laplı ahşap bölmeli ve zemini moz ayik fayans lavabolu iki ofiı ve 
zemini karosiman camlı kapıdan girilen zemini ve duvar fayana 
kaplı iki göz hela iki rezervuvar ve iki pisuvar iki camlı dolap ve duvar 

ları fayans olan iki fayans lavabolu tuvalet mahalli asma kata çıkı
lan mozayik servis merdivenli ve yukarıda yazılan evsafta ve ka · 
dınlara mahsus diğer bir tuvalet mahalli vardır. 

3 - Asma kat: Bu kata umumi servis merdivenlerinden çakıhr. 

Zemini karosiman tatlık ve koridordur. Bu katın odaları Linoleorn 
döşelidir. lçiçe geçilen iki odadır. Burada zemini karoıiman duvarı 
fayans ve lavabolu ve emaye banyolu etrafı demir çerçeveli Ye per· 
deli banyo mahalli vardır. Bu katta koridor üzerinde sokak cephe· 
sinde ve alttaki iki salon arasında olmak üzere altı oda vardır. Bah· 

çe cephesindeki büyük danı ve kışlık yemek salonlarının tayam aı· 
ma kat tavanı seviyesinde olduğundan bu kısımların üzerinde bit
tabi başkaca taksimat yoktur. Koridor üzerindeki her odada birer fa
yans lavabo ve birer ayna vardır. Serviı ve umumi merdiven arasın
da zemin kattaki halanın ayni evsafta olmak üzere erkeklere mab .. 
sus tuvalet mahalli vardır. Serviı mahallinin zemini karoıi.man du-

_.., fayans kaplı alafranga fayans halalar vardır. Bu katm haricen 
bahçe cephesi etrafı demir parmaklık ve korkuluklu birer balkon 
olup pencereleri panjorludur. Birinci kat: Mozayik merdivenle çıkı
lan bu katta merdiven batı ve koridorun zemini mozayiktir. Odaları• 
zemini Linoleomdur. Bu katta on dokuz oda vardır. Bunlardan on 
üç tanesinin içinde birer fayans lavabo ve birer ayna vardır. Geri 
kalan altı odada ise zemini mozay ik sabit dolap ve emaye banyo ve 
fayans lavabo ve dut tertibatını havidir. Bazı odalardan biribirine 

geçilen ara kapıları mevcuttur. Bukatta biri karosiman duvan fa .. 
yans lavabo alafranga hali. rezervuvar ve lavaj otoman emaye banyo 
dairesi ve zemini karo mozayik duvar fayans duı tertibatlı emaye han· 
yolu olan iki banyo dairesi ve zemini karo mozayik emaye lavabo 
ofis mahalli ve diğer bir camlı bir mahal içinde alafranga hail fa ~ 

yans lavabo ve emaye banyo daireleri koridor aralığında alafranga 
bir bala ve küçük bir fayans lavabo olup diğer kısmında iki merdi· 
ven arasında zemin katındakinin ayni evsafta bir hala mevcuttur. 

Çatı katı: Bu kata ıerviı merdivenlerile çıkılır koridorların zemİ · 

ni Linoleom döşelidir. Bu katta 23 oda olup bunlardan 19 tanesinin 
tavanı yamık bazılarının da fayans lavabo ve sabit olup dolap vardır.G4 
ri kalan dört odanın tavanı düzdür. Birinin zemini mozayik emaye 
banyo ve alafranga halası olan diğerinin zemini ahşap çinko döteli 
emaye banyo olan iki banyo mahalli ve zemini mozayik duvan fa· 
yans kaplı alafranga hala ve bir çatı altı ve odaların bazılarmda ke
za çatı altları vardır. Bina tamam kargirdir. Hariçten piyer artifisi· 

yel olup bahçe etrafında birinci katta geniş bir tar ası ve dört cephe
de balkonlu taraslar vardır. Haricen pİyer artifisiyel olup bahçe ta
rafında birinci katta geni§ bir tarası ve dört cephede balkonlu tarat 
ları vardır. Çatı kö§elerinde kuleleyin üstü eternit aydınlık mahalle
rinin üstünde rubroit diğer aksam keremit örtülüdür. Elektrik ıu ve 
kalorifer tesisatı vardır. Tam konforü haizdir. Bina sağlam ve metin 
olup mevkien manzarası çok güzeldir. Dahili aksam yağlı boya ve du
varlar tutkallı badanalıdır. 

Bahçe ve müştemilatı: Binanın deniz cihetinde bina zemini aeviyeıin
deki set beton arme döteme ve üstü çimento sıvalı önü korkulukludur. Bu 
döşemenin alt kısmı bu zeminden aşağı diğer setten sathı mail olan mahal
de üstü kemerli bir koridor olup üstü tuğla ayaklar üzerine müstenit ara
ları demir parmaklıklıdır. Buraları bir depo ve hali ve binanın bodrum 
katına giderken bi" dehliz vardır. Bu settin ön kısmı istinat divarlı ve önü; 
tamamen demir parmaklık korkulukludur. Binanın sokak cephesi demir par-: 

( Devamı 11 inci sayfada ) 
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BANK 

Paza ları 

IR 

Sinirli ve ciğerleri Ç M Hu:asasile banyo 
zayıf olanlar yapımz. 

{.a~ ağacnın bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef
. Usu kolaylnşbrır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan 
ııale eder. Neşenizi artınr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede 
qrayınız. DeposuTaksim eczanesi. ÇAM isim ve markasına ve etiket 

üzerinde Takslm eczaneel firmasına dikkat ediniz. 

RCVUE -ttn• ••t•v•nıa. 
Clna. rnooeı ve nyat hueueunoe oıter yUı..-1& 

..--. eutıerıe mu9'•Y••• ediniz. 

Kullananlardan bir fikir edininiz. 

ltı.. o vakit -- h...ı. .. ın 

Umumi Deooeu ı '-ıanbUı. Bahoe Ka~ Tq H n fQ Telefon : 21864 
~ ....._ _____________ .. __ 

lstanbul Vakıflar DireıdörlU j J lla 11 ırı 1 
~~lll·ti~.-m·eş~b~u-r __ v_e ______ Ca~d~d~e--v·e-ya __ • ________________ M_u_h_a_m_m-~n 

ınahaJlesi aolıağı N r:sı Cinsi kirası 

~ Llra K. 
Ş akıtköy. Vidos karyesi. 8-dönüm tarla 15 
S thrcınini Mevlevihane 38 Bostan. 30 
ittJYcr. Çırçırsuyu. 153 Bostan. 40 

~ukanda yazılı mahaller 937-senesi Mayıs nihayetine kadu kiraya ve
~ üzere açık artbrmaları uzatılm Lflır. İıtekliler senelik muhammen 
~~un yüzde yedibuçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçelerile bir· 
~U İhale günü olan 14-K, evvel-936 Pazartesi günü ıaat 15 e kadar Çen-

latta İıtanbul Vakıflar Bafmüdürlüiündc Akaret kalemine gelmeleri 

3555 

DOYÇE ORIENT BANi{l 
Dresdner Bank Şubesi 1 

Merkezi: Berlin 

1' iirkiyedeki fubeleri: - ----
b Galata - İstanbul - İzmir 

eposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka İfi * 
'----------·--------· 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acenteler:: Karaköy Köprüba9t 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar:ıade 

Han Tel. 22740 

Yalnız bu haftaya mahsus olmak 
üzere 10/ Birincikanun pertem
be günü kalkması la:zım gelen 
Mersin yolu postasına bir gün 
rötarla 11 / Birincikanun Cuma 
günü saat onda ccSADIKZADE·ı 

vapuru kalkacaktır. «3545u 

PASTIRMA. 

Bahkpuzar No. 16 
Eğer bu pastırmadan bir dilim yi

yecek olursanız ömrünüz oldukça 
başka pastmna yemıyeceksiniz. 

AÜIZDA ERİR 
YUMUŞAK Sinirsiz 

GIDASI BOL 
Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

----------------------~l . 

+ 

101 

YaşadıGımız ekonomi 
devrinde size pahahya 
mal edilmek istenen 
"eslhatterı 'Uphell gö· 
rUnUz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pt:rlev 
kltllanabifüsi nız. Yarım sıt
at zarfında o tesirini gös
termi~til', bile . 

Krem J>ertev'in 'arım asır

lık şöhreti 11sılsız değildir. 

Ynz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

HAVAGAZI ~DF-BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLU~ 

\ 

-li " . . ,. • 
1ST1 KLAL CAD. iZAHAT 

Vakıf Paralar Müdürjüğünden: 
Vakıf Paralar İ:laresi b•ı kerre yeni eslslara göre tanzirrı kı

lınmış olan talimatnamesile ikraz işlerini tevzi ederek kagir l ı-ıa
larla henüz inşaatı hitmemi:ş emlake ve kıymetli arsalara kıs· ve 
uzun vadelerle ehven ve müsait şartlarla ödünç para vermeğe 
haşladığı 11 sayın m~şterilerinc ilan eder. 

Adres ı 

Bahçekapı - Dördüncü Vakıf Han, Zemin kat, Cadde No. 70 
"Telefon No.sı 23ti54,, 

3556 ~l. 

Bestekar SALAHADDİN PINAR'. 
ilk defa pH\klarn ) aptı!!;t 'J'aııbur ile 

17225 : Hllzzam Taksım - Hicazkar Taksim 

C O L U M B i A Plaklarmda ara~·ı -

o 

KUMBARA BIRE~ 
1000 

ı · '1 
./ '· TARLADIR 

-
.. ,,,._~ 

- • ı.i;,;.. ,, 

- ' "~. \ lı .,,.., . 
s-..,11 y; -

i 
~ 

{ 



SON POSTA . 

cı 1 z . 
Terkibini bi!mediğiniz Avrupa Çocuk gıd•ları midelerini bozar 

ve yavru uzu hasta:hkh yapar. Allahın yarattığı saf ve taze 
hububattan ahnmu; 

Vitamin Pirinç özü 
Kalori Yulaf 

" 
Gıda Mercimek 

'' 
Afiyet Patates ,, 

Buğday,, Kuvvet • 
irmik 

Kudret " Türlü 
Sıhhat " Badem 

" Neş'e ,, 
Zeki " 
temin eden 
yegane çocuk 
gıdasıdır. 

Besleyiniz ve Büyüttinüz. 
Hasan özlü unlan nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıkbrmıyarak değiştire değiştire yediriniz. 
Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, 

t . canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN 
.J ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin 

lezı:etine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. 
Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmaymız. HASAN 
MARKASINA DİKKAT. Bütün eczanler ve Bakkalarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir ve lstanbul merk.ezi 

Yerli Malı ve Tasarruf Haftasında 
Yalnız peşin satıılarda 

BA 
z 

> ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

• 

~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

~ DUnyanın en methur 9eker ticarethanesi ~ 

Akide şekeri 60 Kr. 
Elvan şekeri 80 Kr. 
Fıstıklı lokum 120 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

Doktor Hafız Cem.JI 
Dalıiliyo n.utehasaı., 

ı-aznrdırn nuuıdıt bergün 8 - S 
Dıvımyolu(l04) No. Telefon: 2239.i 
1 el. l{andilli 88 • Beylerbeyi -68 

ı a~ra için; l.stanbulda 
Bahçekapısında ticaret 

hanenin merkezi sipariş 
kabul eder. 

~on Fosla Matbaa•• 

1't.:şriy.it t..d. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERll l A. Ekrem UŞAKUGU. 
S. RaaıP EMEÇ 

Sen Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sa.htre : 1 - 400 kuru1 

• : ı - 250 • 

• : 3 - %00 • 

• : ' - 100 • 
Dlıter yerler : - 61 ı 

Son sahife : - 31 ı 

3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

.f - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

AXl 939 - Klarinet Şükrü 
Karşılama 

Çirte telli 

AXl 942 - Seyyan 
Boğazın Sarı Kızı 
Bir Marti gibi 

AXl 943 • Mualla 
Yanık Ömer 
Memesiz Fudime 

AX1944 - Udi Hrant 
Hllseyni Tıı.ksim 
Kürdili Hicazktlr tııksim 

AX J 945 - Safiye 
Mehtaplı gecelerde 
Beklerim her ğOn 

AX1946 - Kt:çük Nezihe 
GönOl nedtr 
Sevda do.u gözleri 

dirincikinun 

AX19.f 7 - Safiye 
Delisin Deli Göynüm 
Ne gelen var, ne haber var 

AX1948 - Urfalı Muhittin 
Meyremo - Hulk TUrkOsU 
Duıtlıırda gezen benim 

AX1950 - Mualla 
Bir çapkına gönlil verdim 
Modalı kız 

AX1951 - Seyyan 
Deli GönOl Tango 
Anadolu Rumbası 

1 

AXl 952 - Mahmut CelaJeddiD 
Esmer yUzUnUn ziynetidir. 
Tulw;mp yandı kalbim . 

AX1953 - Erzincanlı Şerif 
Keklik taşın bavında 
Mecnunum Leyla mı gördQm 

Memleketimizin 
artistleri Yalnız 

en kıymetli 
SAHiBiNiN 

SESi 'ııde okurlar 

Y" 

1 

Bu berbad havalarda sizi öksürükten, ne%-
le ve bron,nten koruyacak yegane lliçtd 

'-----------~~~--------------------·---------
PAS Ti L FOR 

Hançereyi temizJiyerek ök • 

sürüğü geçirir, göğüse rahatlık 

verır, ses kısıklı~ını, nezleyi 

izale eder ve ağızdaki fena .. 
kokuları da alır. 

Pastil For 

!Tenvirat reçeksi No. 4 
.. :ı,\eri doh0 . 

(jO ~ IJ--/ 
4;. .§ 

le ,.0~ 
~~iroHô"' "d ı · l. · • t -ı11ı1~ Ucu: ve ı arc ı utr le.nvıra .. 

15Dlm 
18W 

25Dlm 
28W 

llODlm 
39W 

65Dlm 
SBW 

100Dlm 
19W 

125Dlm 
97W 

150Dlm 
111W 

istiyorscuu: Osram l[!)l la11ı· 
balcın liulla111111:, ve ampul

lerin dibinde aydınlıh defe .. 

cesi11i gösteren (Dlm) ile 

elckt rih sarfiyat 1111 gösteren 

Viıt İ§rtretiıw dihkat ediniz. 

//er zcruıan ve her yer .. 

el c O s r anı l[!)I lUll p ııl le· 

rini isteyiniz. 

anıpulleri ucuz ll)~dudıf.t ten1111 e<le.rıeı • 


