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HALKIN GÖZO 

tt ALK 1 N KULA~I 

HALKIN 

Sene 9- No. 3019 ... Fiatı 5 kunı.t 

.Büyük kurultay 
y.arın toplanıyor 
• • 

Bir Rus - JaP-on silihl1 
ihtilif1ndan korkuluyor 

ls m et In önünün yarın A Mareşal Voroşilofun, erkanıharbiyesi 
söyliyeceği nutka hususı ile Uzak Şarka gittiği, japonların 
bir ehemmiyet veriliyor iahşidatta bulundukları bildiriliyor 
:!~i~~:= l~=~i~~~:E:::~1i!~t: -······'G'~~~····A~f~bi~···········ısovyet ~ Japon gerg~nli_ği 

17 inci kurtuluş p_!ı~~usu~ır devreye gırdı 
Y ll d 0

11 

n u·· m u·· ~~~ ~~~:::;r~ 
Japon sefiri Togo ile 
Sovyet hariciye ko. Gazi Antep bugün 17 inci~ 

tuluf yıldönümünü kutluyor. İa
tlklll savatı tarihinde Gazi Antep 
başlı bqma bir fasıldır; kahraman-

lılile. feragaüle. şecaatile ve bir 
avuç çoculile düveli muazzamadan 
bir devlete karşı rkoymak gitn gCS. 
terdilf mucize ile ... 

(Devamı 11 mc,i sayfad4) 

miseri Litvinof ara. 
mıda bir müddetten .. 
beri yapılmakta olan 
balık avı müzakere
leri. tamamen akim 
kalmı~ır. 

Bu vaziyet karşı-

6Inda· Japon sefiri 
memleketine döne
cektir. 

-Fr·ansa···lıa·i·yay·a-- ::;~!~j~::~,: 
gergtn bir mahiyet . c e va b 1 n 1 d u .. n iktisa-b ettiğini yaz. 
maktadırlar. Bu ger:. 
ginliğin her dakika, 

haziriadi fiili düşmanlık saha-
sına intikal etmesin-

-·- den korkulmaktadır. 
· Bir Fransız gazetesi; geç Mareşal.. Vo~ilo. 

· · 'rad d k l bb- re.riml • k b"l fun. erkanıharbıye-Mııli Şefın nutuk ı _ e er en a ıtlm&f . e; yiğidim geç, zırnı ı e sile birlikte Mosko. ~ 
Ankara, 24 (Hususi-- Pazartesi gunü nutka hususi bır &emmıyet atfolun- ok diyor vadan Uzakş~a ha-

llıı <else aktcdcrok mesaisini tamamlıya· maktadır. Bu nutuk. galib bir Ihtimale Y '. . 
1 

ket tfği ;r n 
Cak olan Parti Büyük Kurultayının fev· göre, Cümhuriyet Halk Partisinin bun- Paris, 24 (Hususı) - Ka~ıne kons~y ~e rıb e ı .

1 
v~ .ap~ 

~Iade toplantısında Sayın İsmet İnönü- dan sonraki faaliyet tarzının ana çizgile- bu sabah ba.şvekil Daladyerun riyasetın· akalingcmd ı ermlın e 
• -11. d t p1 e Laval Mussolini :anla§- Sa a ası su arın-11iln Parti Genel Başkanlı~ına seçiidik- ri hakkmda wnuml efkAn tenvır edecaa. e o anmı~ v - . .. d tah .. d ttikl . Marepl Vorolflof • 

te ·ı k 1 iht' edecekt· masının İtalya tarafından feshınden mu- a aşşu e erı n sonra irad etmesine intizar edı en ısun arı ıva ır. . . b·ıd· ·1.mekt d' n·ğ bir habere göre ı çıkarmışlardır . 
........_ tevellid vaziyeti müzakere etmıştır. ı ın e ır. ı er 

11 
. . yf da) 

(Devamı 11 inQi sayfada) Japonlar bu adaya ayrıca 40 bin asker de (Devamı ınce ıa a 

. Ingiliz Ve FranSIZ lspanyada kanlı Çıplak kadın resimleri 
kabinelerinde tadi18t muharabeler çeken bir hamamcı ile bir 

ingilierede Fransada Taymisegöre cümhuriy~t- fotog" rafçı yakalandılar 
E Eski B k·ı T d. çilerin mukavemetlerı 

de nin ve eski Bahriye . . aşvd e ı. 11 .. ha~ kıyob~un günden güne artıyor Zabıta ve adliye. §ehir dalılllnde ghili Sadece aleıade fulı't v"!:ua;:ıı~ değiL Nazırının tekrar kabineye rıyasetın e mı ı ır a ıne . ıu1ııa karşı açılan mncadeıeye .ıev ... eı- umumi alılika mııgay .ıı. n er çe. 
kil d.1. Londra 24 (Hususi) - Burgo.s tan kt d ' 1 (Devamı 11 ma ıayfada) ~recekleri söyleniyor teş e ııyor bfld~~~e g&~ ~~~~d~ ~m~e=e~ır=e=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~:a~~~~~ ~:;;:~n!:!~}~~~y~t~~d~: '' H·tsa·r vapuru kurbanlarinin aileleri 
kişaf etmektedir. 9 9 

(Devamı 11 incj sayfada) 1 1 k11 d t 1 ................................................ _.......... yenı ı ı ava aç ı ar 
Yeni roman1m1z 
Yarın başlıyoruz 

a 

50 yıl evvelki ls tan bul 

ı 
Y AZAN 

ı ErcUmend Ekrem Talu 

Bir kelime ile şaheser 

Yar1n başliyoruz -
Franscıda milli bir kabine kuracağı söylenen Tardiyö 

Londra, 24 (Hususi) - Paristen cTay- küz kaninesi kurmak için bazı t~üs-
~ls. gazetesine bildirUdi~nc göre, Da- ler yapılmaktadır. . 

<iye kahinc.•sinin yerine bir milli temer.., ( D~m& JJ tnci IG.Jifada) 

... .rakcl'"" m.ık1ı buldu~ Sfet' 
(Yama 6 aa uyfanm 4 üadi ve 5 ind sütunlarmda) 
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J Paçavra, 

r 

Suriye- Fransa 

Yazan: Muhittin Birgen 

le uriye başvekili Cemil Bey. 

i;;;;]) Fransadan avdet ederek, Mı
sırd~ kısa b'r tevakkuftan sonra Benıta 
vasıl oldu. Fransaya gittiği uırnan. Suri
ye ile Fransa arasınd i ittifak muahe
desınin parlaroentoca tasttkini temin et
mr>den dönmiyece~ini söylıyen ba§VekiL 
Frans:ıda ta'm alt1 ay kaldı ve bu müddet 
zarfın'!a v kıt ıbuldukça. muahede mese· 
]('fjını takib etti. Bu takibler neticesinde 
hiıklımetle nUınyet arılaştı; muahedenin 
S~r yeve tanımış olduğu haklardan bazı
lan üzerinde b"r takım fedakiırllı.klar d'a 
k bul ('tt.ktPn sonra muahedenin tn~tiki
nı tHnirı ('tlı~ı kanaatincre bulunarak 
~mı~ .... 'kM.ne av~et etti. 

Fak t. o rnmlrk!'tine dönerken aııka

sındarı Fransanın müstemlekeci muhiti, 
bciJı ba~lı empt>ryal'stleri rnı.ihim bir ba
rrhte g· ıi m!şlerdi. Suriye ile aktedilen 
muahEdcnin p3rl;n.entoca tastikine şid
detle> mu.h:ılir olan bu ztimre. her iki 
mE'cliste di:' kuvvetlı bir varlığa s:ıhlib bu
lundu~·ı.ı .çın şhndi muahed'enin. yakasl· 
nı ik; mPcbs:n el:nden kurtara-bilmesi 
çok .;nıphc!i 1-ıir vaziyete cHişmüştür. Eğer 
hükumet, Surıy .. ye vermi~ olduğu son sö
zü tutro k ıçin parlamentoda ısrar ede
rek muaı,edt-yi tııst k ettirebilirse ede
cek, aksi t....rti;rde Suri enin ıstik.Hil mu
a'ht-desi bu dPfa kat'i surette suya düş
mü!: ~>!acaJrtır. Yi!ni tayin edilen Komf-
Pr Pu~uv. ycırın dn t~it etm~ oldu~: 

" rt kr•: bilnmüddet tehir f'tmi~ olduğu-ı 
nA rt-re rnu:ırede~ suva dUşmü~ farze-ı 
l!Fb lirız. F'lk!t. suva rlüşmf>Sc, hükumet 
bunu rııeclic;Len kurtarabilse dahi tatbi
kalla.. bugü!Wii va7ivett' ~re delttşmi.§ 

pek nz b"r ~~ olacmkt:w. Hük\tmel mec
tisin bari ·ıve rncümenlerlne bu taahhü
dü yapmadık~s. van; tııtb·kat esnasında 
muaheden·n :tıUk:nünü sıfıra iooirrnetP 
• ~ahhüd etmedik çe onu geçirme ge mu
Yaffıt k olııwıya('aktv. 

* fran nların iıuvu ma"fun: "enneğıi sev
me,lt>r 'Bu·ıun ;çin. halk cephesi flükit
me•inin Surıyeye nıs:lsa vermek istf'd ği 
ıs!\kHHi. yeniden işUhası kabarmış olan 
"a~ cenah ekseriyet· geri alınaya karar 
vermi"?t'r Zaten halk cephesi hükümeti 
de bu ı'lcaredevi ·apmakla beraber son
radon Di5:rnan nlmuş ve bunun hükümle
rinı k•vmetten düşürecek bir takım ila
velrr yapmayı unutmamıştı. Halk cephe
si lıı!kürrıetinin •bir elile \'!'np öbür elile 
alma taPında yaptl'ğı bıı bovardalık bir 
Anılık Surryelileri bih>iik ümidiere dü
şü ~en In<' rı c:(lrra. m h ayPl son haftalarda 
bi.ıvük ~ir -ıı-skınlıık ic:'·:nf' sevket.mişti. 
Sö .. ~t:' b"r sr"tdlı.l vert'r<'-k olan bu mua
hedE.'nil' ~ast•kı eTP !:ırnd; suya düşecE-k 

olur~:ı şa<:-kınlı'k azımi haddini bulacak-
hr. 

ASK YOLLJ 

A~k 
dır. 

e.kseriya insanı aldatan bir ser ab- Sonsuz yolda yolda§ın vnrdır sanırsın, yanındaki Aendi 
gölgendir. 

Babeşli Allrobat/ar 
Ve Londranın 
.. ')o(jui)u 

Londraya gelerek meşhur Bertrnm 
M:Us sirkinde ayıuyacak olacak Ha -
beş1i akrobatlar şu soğuk günlerde, 
memleketlerinden hattaniyelerini de 
ber<Jber getirdiklerinden dolayı Tamı
larına teşekkür ederek, soğukta zangır 
zangır titrernekten kurtulmuşlardır. 

Çocuk azmanı !. 

.r·---················· ... ····· .. ·--···· .. ·· .. ---" 
Hergün bir f1 ra 

On beş gün sonra 
Aktör Vasfinin tanıdıklan arasın

da çok müz'iç biri vardır. Vasfi nere
de ona rastla.sa hemen kaçmak ister; 
geçen gün provadan çıkarken tiyatro 
kapısınc.Uı gene bu müz'iç tanıdığına 
rastlam:ştı. Vasfi rewm verip geçmek 
isterken öteki kolundan yakaladı: c 

- Bttgün sizi öğle yemeğine davet 
ctmetJe gelmi§tim. 

V asfi bir bahane buldu: 
- Eı,-velden bir arkadaşıma söz 

ı•ermi§tim, bugün imkanı yok gele
mem. 

- Öyle ise yarın beklerim. 

- Yann da bir düğüne davetliyim. 
- tJbürgün! 
- C5büTgiln bir arkada§ın ni§anı 

var. 
- Peki öyle ise siz ne vakit derse

niz? .. Mesela on be§ gün sonra bir pa-
zar. 

Vasfi gene bir mazeret uydurdu: 
- lmkdnı yok, o gün biT cenazeye 

gideceğim! 

~ ................................................ ___ ./ 
Canı sıktldtğı için 
Aleşçilik eden zengin 

(Manilya) divarıjnda Jo!lo a<tısında Bu zat bir İn _ 
bir ailenin çocuğu dünyada rökor kır- gilizd'ir. Cenub~ 
m·ştır. i'\frikada ve A • 

Henüz 7 aylık bulunan bu çocuk v.ustralyada ken· 
tam iO kilo sıkletindedir. Müthiş bir disine binleree li
iştihaya mnliktir. Hemen her yemeğin· ra getiren mey • 
de S kiloya yakın pirinç yemektedir. va bahçeleri var· 
G~rck sofrasır.a, gerekse beşiğine onu dır. Buna rağ • 

Amerikada 
Bu mevsimde plaj 
Safası uapılıgor 

Soğuklarda donan donana, ölen öle
ne .. Hal böyl(' iken Amerika plaJ1ann
da sıcaktan buraın burarn teriiyenler 
ve hararet!erini denizin ılık sulannda 
S·5ndürenler var. inanmazsanız, şu res
mc bakınız .. 

Hind şairi Tagore ne/is 
renkli resimler yapıyor 
Büyük Hind şaiıi Tagore, 80 yaşın -

da olmasma rağmen, Hindistanda ken
di kurduğu Santiniketan üniversite -

sinde hayatın her sahasında fıhenk 

ancak iki güçlü kuvvetli adam taşı - _j, 
Ec;<ısf'n, Suniye'de ş.ışkınhitın azami ımen, işsixıiktc.n 

maktadırlar. 

prensipleri mevzuu üzerine dersler ver 

mP.kte, felsefe, zirant kurlan okut -

makta, şiir yaymaktadır. haddini bul'Tlc>sı icin rnnahedı>nin 1 astik ve can sıkıntısın· 

) Enfluenza, grip .. 
\., E. Talu 

ün ~abah uykudan göz açt1m .. 

başımda bir aljırlık, düğümleri 

ı 
tam şakaklaı.ma isabet eden demir bir 
çemberle alnıını sıkıyorlar gibi. Vücu "' 

1 düm, uzun süren çetin bir müsarnadım 

1 

bcnüz çıkmı~ bir boksörün yadırgnmıya
r.ağı kadar bitkin. Diliın, kırk ısotiz saat 

1 tutkal yalamış gibi. a~alı ve aeı. Sır -
tınu, görünmiyen b!r el muttasıJ gıdık -

!lıyor. Durmadan ürperiyon:m. 

l Uyandı~mı. benden en·el, ev halkı
( na aksırıldarım hııber ver•n·iş. El"nde 
kahve tepsisi ilc içeriye giren ihtıyar 
hizmet-çim. çakmak çakmak gözlerimi 
görür !!Örmez. kendine mahsus §ivesile: 

- A, viuy! dedi. Paçavra hast:ısısın 

elinlem Kııyvene tohanma da. ıana ıh • 
lamur hazır edeyi-m. 

O, ıhlamuru getiredursun, daba ya • 

km çağların cvlfıdı oran çocuğumun da -

dısı, dışanda, baktun, refikamin konu -
şuyor: 

- Bey, enfluenza olmuş .. diyor. Çocu

ltu. yanma sokmıyalım, bulaşır. 

Denken, içeri giren eşim en:!işeli na -
zarlanm üzerimde gezdirerek, soruyor: 

- Neyin var? Grip mi oldun? 

Hepsi birden, elbirliğile ilk tedab'ri tr 

lırlarken. hafif hafif yükselrneğe başh· 

yan dereeel hararetin tesiri ile gevş yo

rum. Göz kapakhırım ağırlaşıyor •. kapn

nıyor .. yarım bir uykuya, hani kudema· 

nın cBeyn~nnevim vdyaıkaza• dedikleri 
hale dalıyorum. 

Yanın asırda, üç. hatta cdanh ı d 1 sa

yarsak. dört defa ad değiştiren şu adi, 

pespaye, murdar !hastalığı düşünüyorum. 
O da mı, haline bakmadan, tokamü na· 
zariyesinin hükümlerine uydu? 

Benim çocukluğumda, her balde ~~.ıfif~ 

ti.. hafif geçer .. bu derece sarsma7.. va -

him neticelere sürüldeiil<'zdi. İki, Üt' gün 
yatırır, yatırrnazdı. Solfato, portaka ~~ 

beti, c saray dnrmız:t '1. ah, ne güzn] şeydi 
o! -ı· .lamur. Pek pek, omuz başuıdan be· 

le kadar bir kaç tane kuru boynuz. hnr ~ 

dallı, sıcak bir ayak banyosu, bol tPrle • 

me.. bir şeyciğiniz kalmazdı. 

Viıkıu o taıihtc, bugıinkü hekim Mtlu

ğu. :müstahzarat yağmuru dh yoktu :En 
kabadayı eczacı. ıeamekanının boşlui{unu 

mavi, kırmızı su oolu kavanozlarlıı dol .. 

dururdu. 
Adı büsbütün değişip te grip olalıdan· 

beri. kafir. amma da sarsıyor! Zorluğll· 

nu teyid için bir aralık ona bir de !span· 
yol tabi"yeti uydurdular. Her halde meV· 

edilmem .. ~· ne tit. ıht" ,·aç yoktur. Çünkü. sey:rci olarak ve Suriyelileri n hürriyet dan şikayet et -
Fransa 6.'t"rC'k Diinilt·ri, li!'Crek Alevil~ri ve ıstiklallerine ıkavuşmalarını temenni mektetlir. Başka 
ve geıek l':'cez·reyi Sur:veden ayırmak ederek. yakın zamanlarda bu memleket- ç:ııkar yol olma • 

sim şıddetini göstrdi mi idi, o da yaka r 

mıza yapışıyore. Maazallah. girdiği f!V • 

Şairin yeui bir hüneri daha meyda - de, her.kesi birer defa yatırıyor. 
na çıkmıştır. Tagore, ipek ve kağıd ü- Hekimler: 

fçin it'ab eden bütün tedbırleri almış gö- te !nkişaf edecek hadiseleri bekliyPbiliriz. dığıru görünce, 
riinüvor. Bugünkü radikal sosyahst hü- Arada en .. iyade d:ıkkat edeceğimiz şey. hemen bahriye 

zerine mürekkeble harikulfıde güzel ve - Aman! diyorlar .. d:kkat! T--lılıkc • 
renkli resimler yapmaktadır. Bu re - lidir! 

kıimrt'. bu s!yaset; istemiyerek vapsa bi- y~ni ve mü9ıakil hayatı içinde yavaş ya- .ıeı.areUne rnüra
le. n-fuz w tesiri altında bulundu;tu sa~ va~ inkişaf eden Hatay hayatının, T"ran- caat ederek, bah· 
CC''f1ah E'l·.- riv .. ti, k!'nd"ôini bn ~Y"..s<'te sada barekE.'te gelen emperyalist ve müs- rir...ye ya~ırı 
icb r edC'c~tir. Suriye bunn pelkala hiı:- lernlekeci CE"rcyandan müteessir olmama- ve büyük bir ge-

simler, şairin sa'l'at ve güzellik telak - Yalan de~:ı: Tahribatını biz de duyıt· 

kilerini göstemıek bakımından çok mü yoruz. Biz!m mnhud, mendebur. suncpe 

hJrıdir. Tamamile mahalli ve orijinal pacavra hastalığ.na bald.ndı hele' O dıt 

sediyC'r ve hatt.1 yakmen bil:yor. sına dikkat etmdktir. Hatay davasınm mide ateşçilik ct- o!an bu resim1er, Londranın Colmnnn adam olmuş ta, korkutuyor. vuruyor. }tl." 

* mutlaka hallini istemekte Türkiyenin ne me[te ba.ş)amış ~ galerisjnde gösterilmektedir. 

Fr.n.•rodn yen.den harcJ:.a+e gı-len vo kadar haKlı olduğunu vukuat çok iyi gös- tır. . Tagore'un, Yurd ve Dünya, Büyü -
faa.livctP geÇ('n emperyalist ve müs1em- terdi. Eğer biz 'bu meselcyi vaktile hal- İşmden çok ı- İb h" H . t f d d 
Jel{~ 7Ü1l"re, iJ>öivük bir h!lta içinde bu- letm,.ın~ oh-aycbk. b. gün Hatay Ttirk- .n:znnundur. Al- • yen ~y, v_ .. ra. ım 0~ ~~ ~n sm a 
Junduğunun farkında değih:lir. Arabhk 

1 
leri çok mii~ktil bir mevki~e .bul,:ııı-c.ak· dıgı maaşı her ay arkadaşıanna dagıt-j ~:ıh~ıvan ısımlı eserlen dıhrnıze çev -

alemi h;,.. olmazsa k,..nd·s· . · lardı Muhıttın Bırgen maktadrr. rı!rnış bulunmaktadır. · . ...,. . ı ı ı<:ın ana va-
tam tesk•] eden sahada derin bir uyan
ma iç;ndedir. Nasıl İngiltere Filistinde 
aldanınışsa Fransa da Suriyede aldana

caktır Halk cephesi yıkıldığı gündenbe
ri PBri.c:otr k barmaya başlamış olan müs
temlek('ci ic; "h:t~ Suriycyi yul.ırmk ister
ken Fransanın A~t"rl(>n"?d ... nP kadıır !!'iiş
km bir mevkide bulun.:uf.unu bilmivor. 

Alman V"' İtalyan propag;ındası Fransa 
ale bine yaptıltı hamlelerde .Ie,.kezi Av. 
rupada ve Balkanlar muh: ·nr.e !'\iındi~ 
kadar n" derece muvaffak nl~u ~n bun
da!l En""ra ve avni dcre-cece Süriyede de 
muvaHıık oluyor. 

Fak;t. ıbfrtün burJar Frnnsayı alaka
lu edon meselelel'd)r. Komc:umuz o1an 
&rab ~leıınbUn iyıce uy .. nması için Fran
sanın ,u kadıır hatalı bir siyaset takib 
etmesi .Wzmı gt:liyorsa onu bundan me
ne<recek herhalde ibiz dekillz. U.uı.k.tan 

1 ::=:........_, 

Trarnvayla 

1an~ca:cl:m:n biL~ g~yo~~ Gö!. Sis: le; B~arke :.~.k~ç ~ :::b~mek azami Iki ı 
müze bu caddPyc nmud Q}&.rak yeni açılmış bir sokak ilişti. üç bin liranın işidir. Yekunu 10 apartımana taksim etseniz 

Avdette yaya .geliyurcuk. bu sokağın başında durarak bnk- lbf>herine '.isabet edecek miktar iki üç )"ÜZ liranan ibarettir, 
tık. Sokağın dümdüz belki 100 metre, be kı daha da fazla bir apartırnan için 50, yahud 100 bin lira earfedenler için ko
uzunluğu vardır ve her !ki tarafına dokıız on tane apartı- laylrkla verilebilir, verilmesi semtlerinin §ereflenmesi bakı
rnan yapılmıştır. bir ttıraftan da yenileri yapıhnaktadır. Hal- ınından menfaatleri iktizasındandır da. 
bulri fstanbulun en güzel semtlerıncen birini teşkil eden bu Soka!tı yapmak, ıtımbasını takmak. temiz tutmak Beledi-

kak kaldırıms1z. çukurlarla dolu, çamur deryası halindedir. 
~!ecl"yeyi muahaze etmek hatınrnızdan geçmedi. Bilfıkis .. 
Küç!.ik bir hesab yaptık. Bu Eokağı süsliyen yepyeni apar-

timanlar•n en ddiçüğü 50 bin lirsya çıkmaz. içlerinde 'kıymeti 
100 bini ,gf"Çenler de vardlr. 

Bu kAdar rhühim bırer serveti rgetirip buraya yatıranlar 
elbette sokaklarının tertemiz. sıhhi ve aydınlık olmasını da 

lS TER IN AN, 
• 

yenin vazifcsidir, biliyoruz. Fakat munsıf olalım: Belediye-

nin her işi birden yapacak kedar paraSl olmadığını da görü-

yoruz. gördüğümüz için de böyle yeni açılan, apartıman1arla 

bezenen zengin sokakJnrJ yaptırmanm o sokaklarda mülkü 

olanlar için bir vazife te§kil etti~me inanıyoruz. fakat ey 
okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 

rıp geçiriyor .. 

Anlaym beşeriyetin zaf\llı! Bu ne in f 

hitattır, Yara'bbim! Yazık..ı8ı olsun bizel. 

............................................................. 
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25 Birincitmnun 

Almanya-Ameri ay 
mukabele edecek 

Son vaziyet karşısında alınması icab eden tedbirler 
Almanya hariciyesi tarafından tetkik ediliyor 

. I:<> nd ra 24 (Hususi) - .Aınerika Da-ı man ve Amerikan milletleri arasında 
~~lıyc Nazırı İckes'in, Almanya aley - hiç bir ihtilM yoktur. İki memleket a-
1.ınde. söylediği n u tkundan mütevel - rasının açılması daha ziyade Amerika-
11d vaziyet ve bu vaziyet karşısında a· nın aleyhine oiacaktır. 
:n~ı icab eden tedbirler, Alman ha- Anıcrikad:ın yükselen sesler 
ticıycsi tarafından dikkatle tetkik edil- Vaşington. 24 (AA.) - Parlamento 
lllektE>dir. hariciye cncümeni a.zasından Fisch. Al-
Almanvanın Noelden evvel muka - man teşebbüsüne karşı Wells taranndan 

'be!e ede~e~i 7.annedilmemektedir. Mat- verilen cevabm üstünde durarak Roose
bunt, vaziyeti umumi şekilde tefsire de- velt kabinesi azasının ecne:bi hükUmetle
vaın etmektc ve Almanyanın protesto- rini tahkir ederek sulhü tehlikeye düşür
su i1<' bu protestoya Amerika tarafm - düklerini söylemiş ve totaliter rnemlc
dan V<'rilen cc>vab hakkında sükCitu ketlerinin dahili rejimlerine Amerikn
rnuhııfa7.a etmektedir. nın karışması doğru olmıyacn~mı ilave 

Almanların tcnkidleri 

'Bı:>rlin 24 (A.A) -Alman matbuatı 
Amerika D:ıhiliye Nazınnın ve ayan 
a~sından P!tman'ın Ahnanya aley -
:~ndeki son beyanatlannı şiddetle ten· 
ıd etmektedir. 

Gazetelerin ittifaken seraettikleri 
lnütalcalara göre, Amerikanın bazı 
harb taraftarları Amerika ile Alman -
Ya aı-::ısında siyasi rnünasebetlerin ke -
SUrnesi için ç~lı~ıyorlar. Halbuki Al -

etmiştir. Amerikan vatandaşlan fikirle
r;ni söylemekte selibest iseler de hükU
met erkanının daha ihtiyatlı davranması 
ltt%ımdır. 

Fisch. netice olarak\.Arnerika halkının 
yeni Avrupa barbierinin dşnda kalmak 
istediğini söylemiştir. Bir Amerikan ga
zetesi de Avrupada, Asyada ve Afrikada 
hasıl olar. ber karışık vaziyete müdahale 
etmenin Amerikada bir hastalık şekline 
gırdiğini kaydederek. bu tarzı hareketi 
tenkid etmektedir. 

Çekoslovakyada kalan Polonyalllar 
hudud harici ediliyorlarmiş 

Pat ajansına göre memleketlerinden koğulanlar eşya
lannı, hatta ~lbiselerini yanianna alamamaktadırlar 

SON POSTA 

İngiliz - Fransız 
işbirliği 

Hor Be!işa, Fransız huaudu 
Taymis kıyısındadır, diyor 

Amerika 13 bin 
tayyara y pt·nyor 
Vaşington, 24 (A.A.) - Temin edildi

ğine göre Roosevelt. parlamcntoya tcv
dı edece~i hava ve deniz müdnfaa prog
ramını tamamlamıştır. Bu programda 
10.000 i kara ordusuna ve 3000 i donan-
maya tahsis edilmek üzere 13,000 tayya
renin inşası. ordu tec.hizatının modern 

Sayfa 3 

e Doktor Şahat İngi/tereye 
ne teklif etti? 

YanıT' SeJim Raınp Emeç 

Paris 24 (Husus\) - İngiliz Harbiye bır hale ifrağı, hava müdafaa rnalzeme
Nazın Hor BeJişa, Nool yort.usunu sinin müh!m miktarda artınlması, harb 
Fransada geçirmektedir. Nazır, bu ak- zamanındn endüstri seferberliğinin taei
şarn Al~asa hareket etmiştir. lı ve ihtiyat kuvvetlerinin esaslı bir şe-

Hor Behşa hareketinden evvel gaze- kilde talim ettirilmesi derpiş edildiği söy-

~ ski Alman iktısad nazırı ve 

~ Rayşbank müdürü doktor 

Şaht bundan birkaç gün C\•vel Londraya 
g tti. İngiliz bankası direktörü meşhuı· 
Sir Montagü Normanla görüştü vesair 
İngiliz devlet adamlarile temas etti. Bu 
seyahatin mevzuunun ne olabileceği bir 
havli merak uyandırmaktan hali kalma
mıştı. Fakat ilk günler ıbir şeyler smna
dı. Bir ara bir sır perdesilc örtülü kalan 
hu had·sc, aradan zaman geçince meyda
na çıktı. Doktor Saht. İngiltereye. Muse
vilcrle nH'ikadar bir fktısad1 ve mali tek
lif için gitmi~tir. Mahiyeti efe şudur: 

tecilere şu beyanatta bulunmuştur: lenme.ktedir. 
cİngiliz teslihat programının tatbiki Programda bundan maada silahların 

memnuniyetbahş bir surette inki!laf et- çoğaltılması ve ezcümle hali hazırda in
mektedir. şa edilmektc olan 35,000 t<ınluk gemilere 

Eski İngiliz Başvekili Baldvin, İn - iHiveterı 45,000 tonluk iki hattı har'b ge
giltere hududunun Ren'de olduğunu misinin inşası derp~ edilmektedir. 

söylemişti. Ben de, Fransa hududunun 
Taymis nehri kıyısında <ılduğunu ila • 
ve ediyorum.• 

Japonlar Çinde yeniden 
taarruza geçtiler 

Londra, 24 (A.A.) - Daily Herald ga
zetesinin Hong-Kong'dan öğrendi~ine gö
re Japonlar Cenubi Çinde yeni bir taar
ruza geçmişlerdir. J aponlar bu rnünase-
betle Bakhoi limanına birkaç saat süren 
şiddetli bir bombardımandan sonra as
ker çıkarmışlardır. 

---------------------
İngilterede işsizler 

Kraldan yardım 
istediler 

Macaristanda iki 
Yahudi intihar etti 

Almanyayı terketmek mecburiyetinde 
kalan Museviler paralarını beraberleri
nP alıp dışan çıkaramamaktadırlar. Bu 
paralar Almanyada bloke edilmekted:r. 

Budapeşte, 24 (A.A.) - lmredi hükı1- Almanya. bu vaziyette Ingiltereye şu 
metinin Yahudi aleyhtan kanun proje- tE.'kJifi yapıyor: 
sini neşretmesinden sonra geçen 24 saat Biz, sizinle ticari muamele yapıyoruz. 
içinde, profesör Libermanın intiharını, Bu muamelenin muavyen bir hacmi var
ikinci bir intihar daha takib etmiştir Bu- dır. Bu hacmi muayyen bir miktar artı
dap~te Yahudi cemanti hukuk mü~viri ralım. Fakat size yollıyaca~ımız bu fazla 
64 ya~ında doktor Geza Donbovari kalbi- eşyadan para almıyalım. Bu eşyanın pa
ne bir kurşun sıkarak intihar etmiştir. rasını Almanyada 'kalan Musevilere aid 
Bıraktığı mektubda, kimseye borcu ol- e§ya ıle rnahsub edelim. Siz de, parasız 
marlığını ve Yahudi kanunu dolnyısile olarak f\ize vereceğimiz bu mallan satı
hayatı terketmekte olduğunu bildirmiş- nız ve bunların parasını Musevilere ve-
tir. riniz 

Zeytin yağiarına 
makina yaijı 
kar1şl1r1hyor 

Diin vi!ciyete mühim tm- ihbarefa 
bulunuldu 

k ntoviç, 24 (A.A.) - Pat ajansı bildi
tiyor: Cieszyn Silezyasınm Çekoslovak-

l'ada kalan kısmında Polonyalılarn karşı 
~1tndiye kadar görülmemiş şekilde yeni 

Londra. 24 - Birkaç gündenberi Lım
drada gürültülü nümayişler tertib eden 
tahminen 50 işsizden mürekkeb ayni 
grup dün de kralın sarayı önünde Noel 
bayramına mahsus lıususi yardım tale
binde bulunmuştur. Grupun lbir rnüme!
sili saray:: kabul edilerek krala hitaben 

Bu gibilere Çekoslovakya topraklarını yazılı bir istidayı kralın kfi.tili1erinden 
terket.mek içi~ ancak birkaç saat ınü.saa- birine tevdi etmiştir. 
de edılme'ktedır.. . . .. . Bu istidnda bütün Londra ve İngiltere 

Dün şehrimizde gıda maddelerinin ge
niş mikyasta ta~şiş edildi~ine dair bir 
ihbar yapılmıştır. Alakadarlarea ihbarı:ı 
mahiyeti halkın sıhhatile yakından alii -

kadar görülerek derhal faaliyete geçilmiş 
Balıkpazarı. Tahtakale ve Asmaaltında 
bir kaç müessesede araştırma yapılmış

tır. 

İnqilterenin bu t~lifi nasıl karşıladlğı 
henüz malum değildir. Fakat iş·n şekline 
bakılacak olursa, bunun, nasyonalist SQ3oo 

yalist Almanyanın bugünkü malt ve ik
ttsadi vaziyetini idare etmek için kurdu
l{u sistemin tam bir icabı oldu~ görü
lür. Amıruı İngiltere. böyle b1r muame
leyi kabul etmekle Musevilere yapılan 

muameleyi hem te~ hem teshil etmiş 
olurmuş; orası başkad·ır. Almanyanın bu 
talebi kı:ıobul edilinediği takdirde Musevi· 
lere aid malların veva nakidlerin kendi
leı-ine verilmesi mevzuu bahsolmadığına 
f!Öre tarafların menfaati narnma bu i.şin. 
mutlak bu şekilde olmasa bile pratik bir 
surette halledilmesi muvafık olur. Görü
lüyor ki Alman sanayii mütemadi bir 
faaliyet içindedir. Bu sanayiin mPyd'ana 
getirdiği mamul eşya için bir mahreç la
zımdır. Gene aynen Almanyanın dövize 
ihtiyacı vardır. Eğer teklifi kabul edilir
se, o, bu sıkıntılardan kurtulacak, Mu
scv;Jer de esasen alamamakta oldukları 
mallarının karşılığı olarak mamul eşya 

alacak ve bunlan satıp para yapacaklar. 
Bu teklif vP bunun zmmında mündemiq 
bulunan muamele biraz karışık amma 
nihayet hiç yoktan iyiye benzer. Bu sa· 
yede. ıbelki biçare Musevilerin de eline 
birkaç ıkuruç geçmiş olur. 

~Ir .şiddet ve mukabelebilmisil politikası 
flkıb edilmeğe başlanmıştır. Hududu ge-

~~!\ tardedi1miş Polonyalıların miktarı 
gun geçtikçe artmaktadır. Hüküm süren 

liddetıı soğuklara rağmen memelketle-
r· 'nden ko~lanlar, eşyalannı, hattfi el-
b• ISelerini ynnlanna alamamaktadırlar. 

Polonya ekallıyetının muesseselenne işsizleri namına, işsiziere ve ailelerine No
ve lid.erlerine ~arşı birçok t~thiş har.e- elden evvel hususi bir para yardımında 
ketlen yapıldıgı ba'ber verilmektedır. bulunmaları için kralın nazıriarına emir 
Çek tethi.şçi çeteleri ıbomba ve tüfek lml- vermesi taleb edilmekte idi. İstidada ay
lanmaktadırlar. . . ni zamanda bugün Bulringham sarayına 

Ç:k matbuatı. Polonya Sılezyasındnki müracaat eden murahhas heyetin ~comü
vazıyet ~a~kmd~ yanlış baberler neşre- nist partisinin hhnayesi altında son gün
derek tıuküm suren heyecanlı havayı lerde leşekkül etmiş olan işsiz nmeleler 
kasten idame etmek istemektedir. grupuna mensu'b 100.000 kişiyi temsil et-

B 
----------------------- tiği kaydedilmiştir. lstidayı tcvdi ettik-

eyşehir mintakasinda ikinci fotog~ raf sergisi ten sonra arneleler hiçbir hiidiseye mey-
dan vermeden uzaklaşmışlardır. 

rnaden kömürü bulundu dün açıldl 
Konya, 24 (A.A.) - Vilayetin Bey- Ankara, 24 (A.A.) - Mat.buat Umum 

Ebedi Şe/in 
Anıt- kabri 

İhbar, zeytinyağıarına virol yağı ka
nştırılarak satılmakta olduğu §eklinde
dir ve bu sebeble arama yapıJan yerler -
den alınan nümuneler tahlil edilerek ih
bann mahiyeti ortaya çıkarılacak ve gı

dn maddelerinin kar~tırılması ve bin -
netice halkın sıhhati bakırnındım chem
rniyeti haiz olan bu mcsele hakkında tah
kikat derinleştirileoektir. 1 

Söylenildiğine göre ekserisi Y ab u di o
lan bir takım kimseler, dı§ piyasalar -
dan idhal ve ince makine ya~ olarak 
kullanılan virolün renksiz ve kokusuz ol
masından ve kesafet itibarile de zeytin -

Selim Rapı.p Emeç 
lehir nuntakasında maden kömürü ara- Müdürlüğü tarafından Ankara Sergie
ltıaları rnüsbet netice vermiş ve ~rmişer vinde tcrtib edilen cTürkiye, tarih gü. 
kiloluk kayalar halinde kömür çıkmağa zelJik ve İ§ memleketiıt adlı ikinci fotog-
b.ıı .. ı raf se · · b ·· t 15 30 d Dah ı· ""~~ <Unıştır. Jeoloğlar ibu kömür h avza- .. rgısı ugun saa • a i ıye 
:nın çok geniş olduğu hususunda mütte- ~ekılı Parti Genel Sekreteri Doktor Re-

ı\.nkara 24 (A.A.) - İcra Vekilieri yağma yakın ıbulunmasından istifade et
Heyeti, Ebedi Şe! Atatürkün anıt-kabii mişler ve yarı nisbette zeytinyağına ka
hakkmda komisyonca hazırlanan rapor- nştırarak piyasaya sürmüşlerdir. 
lan tetkik ve müzakereleri için C. H. Bu suretle ta,ğ.şiş edilen ve sıhhate mu
Partisi grupuna tevdıine karar ver _ zır oldu~u. muhakkak görülen ya~lann 
miştir. ~ilhassa ihtiyaçlarını münakasa ile te _ 

Gi'zel san'aflar akademi'ii 
profesörlerinden T avt öldü 

Ankara, 24 (Hususi) - Anıt-Kabir 

projesi hazırlıklarile meşgul olan lromi,s. 
yona iştirak için şehrimize gelen Güzel 
San'atlar Akademlc;i profesörlerinden 
Tnvt dün gece saat yirmi birde misafi r 
bulunduğu yerde kalb scktcsinden vefat 
etmiştir. Cenazesi yarın kaldırılacaktır. 

ıktirler. Halk. büyük bir sevinç için- fık Saydam tarafından açılmıştır. 
<iedir. Açılı§ merasiminde vekiJler, mabuslar, 

Asılsız bir 
Haber 

t ~nkara, 24 (A.A.) - 21 BirinciMnun 
at-ıhli Haber gazetesinin üçüncü sayfa
~lrıda ve ikinci sütununda Ankaradan te
(?nla verildiği kaydile ve Nevyork ser
~·~ıne gidecek bir memur başlı!Ple neşre
b 1 en haberin külliyen asılsız oldu~unu 
E-~ :ı.na Anadolu ajansı mezundur. 

~}rdll hayvanları 
Için yaş tahdidi 

1 . \nkara 24 (Hususi) - Büvük Mil • 
be Meclisi Milli Müdafaa Encümeni 
• 

1 <YÜnkü toplantısında ordu havvan • 
'lı . • .l 

tı ıçın yaş tahdidini kabul eden ka -

vekaletler ileri gelenleri ile bir kısım el
çilikler erkanı da hazır bulunımu§lardır. 

İki sene evvel açılmış olan fotoğraf 
sergisinin devamı olan bu yeni serginin 
arkeoloji, Hatay, tipler, yurd güzelliği, 
i!'lsan ve ınkılab seksiyonlarında teşhir 
edilmekte olan resimler, ıbilhassa dikkatı 
çekmekte idi. 

Filistinde yeni 
Çarpışmalar 
Kahire, 24 (A.A.) - Ehram gazetesi

nin Filistinden aldığı bir habere göre ev
velki akşam İngiliz kuvvetlerile Asiler a
rasında bir çarpışma olmuştur. 

Asilerden 15 ki§i ölmüş. bir çokları da 
yaralan mıştır. 
A~i kuvv~tleri ık<ımandanlığı. halkı u

mumi grev ılan elmeğe davet etmiştır. t ':n Proje~i üzerinde görüşmel ıni tn
I' l tnlamıştır. Encümende layihaya ve
İ· nsonşeklegörekatıriçin t6veat f(ahirede 3 s ilah 
lıı.' 12 yaş azami had olarak kabul o- Fabrikası inşa 
\ı<ı muştur. Bu hayvanlar bu yaşlara 
fi l'dıktan sonra halka taksitle ve ucuz Edilipor 
v~ tla satılacak ve yerlerine genç hay- Kahire, 24 (A.A.) - Har'lıiye nezare
l 'n alınacaktır. B u hayvanlan taksit- tin:n, müdafaa meclisince tastik edilmi§ 
~ s~tın alanlar bunlardan tay yetişti- olan beş senelik silBhlı kuvvetleri arttır
Np ıki yaşına getirdikleri zaman ge - ma programının ta1Jbikine başladığt bll
~e kalan t.Altsit borçlan tecile tabi dirilmektedir. Yakında Kahirede üç si-

tuiaca.khr. lMı fabrikasının inşasına baı;;Ianacaktır. 

Sabiha Gökçen/n 
T eşekh liril 
Ankara, 24 (A.A.) - Sa'bıha Gökçen, 

bütün Türkliiğü en büyük acı ile saran 
A+ amızuı ebediyete intikalinden duydu
ğ:.ı sonsuz ızlırabdan ötürü İstanbulda ve 
bilahare tedavi altına alındı~ı Ankara 
Nümune hastanesinde gerek bizzat gel
mek v~ gerek telgraf. telefon ve rnektub
la hatır sormak lutfunda bulunanlara, 
sonsuz §Ükranlarının sunulmasını Ana
dolu ajansından rica etmiştir. 

Ankarada bir otomobil 
kazası 

Ankara. 24 (Hususi) - Bugün stadyo
mun önünde bir otomobil kazası olmuş 

ve 2468 numaralı kamyonu idare eden 
şoför Hüseyir. bir çocuğa çarpmıştır. Ço
cuk basından ağır yaralı olarak hastane
ye kaldırılmış ise de az zaman sonra öl
müştür. 

Çocuğun hüviyeti henüz tesbit edile
memiştir. 

Menemencioğlu Beriinde 
Berlin, 24 (A.A.) - Nurnan Mene -

mencioğlu'nun riyasetindeki Türk ye -
yeti buraya vannJştır. 

min eden ınüe~esat ve teşekküllere fazla 
mikdard~ verilmekte olduğu tahmin e
dilmektedir 
·························································································································•••at 

Sabahta~ sabaha : ________________ ___, 

Medeni suçlar1nızz 
· Kı lı ğı kıyafeti rn::ikemmel oturak lı, :b.'ibar yapılı insanlar görüyoruz. Ede
biyattan, siyasetten adeta vakıfane bahsederler, ilk ·bakışta mühim bir içti
mai mevki sahibi olduklarından şüphe etmezsiniz. Fakat kanaaliniz bir andı 
yıkılır. Çü~ bu ipek kravatlı, kelli felli zat kalkaleli bir öksürükle bcrabe~ 

kaldırırnlara okkalı bir tükrük savurmuştur. 
Boynunda Arjante tilkisi. elinde herhangi bir dostun Avrupa seyahatinde 

hediye getirdiği yılan d'erisi çanta. ayaklarmda itina ile yapıldığı belli şık 
bir iskarpin vardır. İlk bakışta bu zarif ıhan1llUn iyi teııbiye görmüş mü· 
kemmellbir cemiyet kadını olduğuna inanırsınız. Fakat karannn: bir anda 
sıfıra ıner. Çünkü bu süründüğü nefis mvanta ile hem zengin, hem zevk sa, 
hibi olduğu hissini veren hanımefendi tiyatroda, konserde çıtır çıtır fıstıl; 
kemirir ve kabuklannı ôa yere atar. 

Belediyeden İstanbulun temiz olmasını istiyen İstanbulluların vani kendi. 
rnizin medeni şehir istemiye hak kazanmış birer vatandaş olduğumuzu nnsıJ 
iddh• edebiliriz. 

Bana kalırsa dükkanının pi9liğini sokağa atan esnafla gırtlağınm pisliğınJ 
kaldırırnlara sıvayan şehirli arasında fark yoktur. 

Bclediyeyi yalnız bir noktada itharn edebilinz. Bu medeni suçlan işliyen• 
leri •kim olursa olsun cezaya çarpmı yor. Elindeki ıtalimatnameler medeni 
şehre layık olmıyan vatandaşlara cemiyı:>t ve sokak terbtyesini ökretecek sa. 
lRhiyeti ona veriyor. 

Şehir için titiz olmak §Chirli için bir haktıi". Fa'kat bu titizli~i bizzat şah 
sında gösteMnek şartile! Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

Sinema ve tiyatrolar 
yeniden ucuzlatılacak 

T etkikat neticesinde bu gibi yerlerin fiatlannda 
devletçe yapılan fedakarlık nisbetinde tenzilat 

İcra edilmediği anlaşıldı 

Bir müddet evvel sinema ve tiyatro fi-ı yete tebliğ etmiştir. Vilayet yaptığı ince
atlarında yeniden tenzilat yapılacağını lcmE'ler netıcesinde sinema ve tiyatro !i
yazmıştık. Halkın eğlence ihtiyacını u- 1 atlarının yüksek olduğunu tesbit etmiş
cuzca karşılaması için devlet ve beledi- tr. Sinernacılara tebligat yapılarak, ye
yelerce fedakarlık yapılmış, biletlerden niden fiatlarda beklenen şekilde tenzi1fıt 
alınan rüsum ehemmiyetli miktarda ten- icrası istenecektir. 
zil edilmişti. Buna mukabil sinemaların Diğer taraftan halkın şikayetini mucib 
fıatlarıooa yaptıkları tenzilat az görül- olan bir mesele d~ha vardır: Eskiden si
müş. bu da umumi şikayeti mucib ol- ncınalarda ucuz fiatlı ırnevkUere daha ge
rnuştu. n "ş bir yer ayrıhnakta idi. Şimdi lbazı si-

Bu vaziyet Maliye Vekilietinin <!e na- nemalarda dühuliye ve birinci rnevkie 
zarı dikkatini celbetrnekten hali ;kalma- birkaç .sıra tahsis edilmekte, bu yerler 
rnış, yapılan tetkikat neticesinde devle- dolunca, tıalka: cDülıuliye ve !birinci 
tin ve belediyelerin fedakarlığına muka· mevkiefe yer yok!» cevabı verilerek müş
bil eğlE;n<:e yerleri sah"blerinin fiatlarda teriler koltuk, lbalıkon bileti alınağa mec

bur ed;lmektedir. Bu halin önlenmesi i-
yaptıkları indimneler rnatlu.b derecede 
görülmemiştir. Bunun üzerine Maliye 

VekAleti keyfiyeti Da.hiliye Vekaletine 
bildirmiş '\'e Da'hiliye Veknleti de vila-

Poll.~te: 

Zehirlenen 6 kadın tedavi altına 
alındı 

Haydarpaşa gArında tren vagonları
nın terniz!iğini yapan Nezire, Gülizar, 
Fikriye, Hatice, Emine ve İkbal adın
daki kadınlar, evvelki gün muzır başe
ratı öldürmek için kullanılan zehirli 
gazden bir kısmının vagonda kalma -
sından dolayı zehirlenme alaimi gös -
termişlerdir. İşçi kadınlar Nürnune 
tanesine kaldırılarak tedavilerine baş· 
lanmıştır. 

çirc9e aynca tedbirler alınacak, bu ara
da salonlarını havalantiırmağı ihmal e
den sinemalar hakkında da takibat yapı
lacaktır. 

S ehir işlPrl: 

Cat'de'erin yıkırnt1'ası kaNI 
olamıy·cak 

Vali VP Belediye Reisi, geceleri ana 
caddeleri itf~iye vesaitile yıkamak için 
tE>!kikatta bıtlunmuşsa da, buna imkan 
olmadığı gtirülmüştür. Bu imkfmsızlığı 
da şehrin .suyunun az oluşli tevlid et· 
miştir. 

Evvela şnhrin su işinin halli düsü • 
nülmüş ise de yapılan tetkikat rnebzul 
su elde edilmesi için 6 milyon liraya 
Hı~iyaç olduğunu göstenniştir. 

SON POSTA 

Eski beş· kuruşluk 
ve kuru.şluklar 

Eski bronz beı kuruıluklar
la, eıki yüz paralıklar ve nikel 
kuru~lar yeni •ene baıından 
itibaren kaldırılacaklardır. 
Yalnız 1939 yılı içinde mal • 
sandıkları ile Cümhuriyet 
Merkez ve Ziraat Bankaları 
taralından 1940 yılı baıına ka
dar değiflirilecek, /akat teda
rıülde kullanılamıyacaklardır. 
Olıuyucularımızın ona göre 
tedbir almalarını kaydediyo • 

iht}kir"a 
mücadele 

Eski komisyon takviye 
edilerek faaliyete geçirildi 

Belediye ihtikarla bu defa kat'i ve ra
dikal bir ~ekildE mücadeleye karar ver
mi§tir. Bunun için rnevcud olan komis
yon birkaç aza ilavesile faaliyete geçmiş
tir. Gıda maddelerini ucuzlatmak kin de 
bir komisyon teşkil edilmiş, bu komis
yon da tetkikata başlamıştır. 

Su~uz süt, temiz ve 
hilesiz yağ 

Birincikanun 26 

Birinci köy ve z · raat 
kongresi açılıyor 

Salı günü toplanacak olan kongrede 219 sessi' 
ve 49 sesli zirai film gösterlleceh 

Birinci köy ve ziraat kalkınması kon-I vazi daimi bir fikir cereyanı vücude ge
gresi önümüzdeki Salı günü saat ll de i tirrnek ve bunu ayakta tutabiirnek içiıı 
Ankar~. ~alk:vi ıbim~sında aç~l~c~ktır. j bir neşriyat kolleksiyonu vücude getir' 
Jrçış gunu Yuksek Zıraat Enstıtusu ta- miştir. Kongre azalarına ayrıca 219 sel' 
lebesi tarafından okunacak İstiklal mar- siz ve 49 sesli zirai film gösterilccektif' 

şını .rnüteaki~ açış n.utku irad. ~d~.lecek. Tiftik ve yapak kursuna 
bunu gene Yuksek Zıraat Enstıtusu tale-
besi tarafından okunacak Ziraat marşı nUmuneler gönderildi 
takib edecektir. Bundan sonra umumi re- Bir müddettenberi Bursada de\"am et-
is, umumi reis vekili ve fahri reislerle rnekte olan tiitik ve yapak kursunda te~ 
on bir komisYQn iç!n birer reis ve maz- kik edihnek üzere şehrimizden tbazı til
hata muharriri intihab edilecektir. tik ve yapak nümuneleri isteniJın~tit· 

Kongrenin i.kinci, üçüncü günleri tali Bu nümuneler hazırlanarak kursa göıJ· 
komisyonlar toplanacaklar ve raporları derilmiştir. 
t~tkik edeceklerdir. Kongrenin dördüncü • • • • H 

günü saat 9,30 da Halkevi konferans sa- Nevyork sergısmde yerh ve mıiP 
lonu~da umumi toplantı yapılacak ve san'at eserleri teşhir edileesk 
komısyonlarca ittihaz edilen kararlar mü.l 
zakere olunacak, öğleden sonra da ayni Şehrimizdeki bazı tüccarlar ve kÜÇ{lJ 
mesaiye devam edilecektir. san'atkarlar beynelmilel Nevyork setF 

Bunu kapanış nutku ve Yü!ltsek Ziraat sine iştirak etmeğe karar vermişler ~ 
Enstitüsü talebeleri tarafından Ziraat bu hususta alakadariara müracaatta b\J 
marşlarının okunması takib edecektir. lunmuşlardır. Bu müracaatlar tetkik t' 

Kongreye ayrılacak on bir komisyon teş- dilrnek:edir. ~e.vyor~ sergisin~e. bilh~ 
kilat, bağ ve lbahçe ziraati, tarla ziraati. sa yerlı ve mıllı san at eserlerının te~ 
hayvan yemi, hayvanat, ziraat san'atları, rine tbüyük bir yer verilecektir. 

tcarisat. ormancııık, mevzuat .layihaıar. Noksan iplik çileleri hakkanda 
temenniler, zirai kredi ve sigorta. ko- f tk"k l Id 
misyonları olacaktır. e ı a yapı 1 

Kongrenin resmi üyeleri Büyük Millet Ticaret ve Sanayi Odası ·bir müddtt· 
Meclisi azalan, Cümhuriyet Halk Parti- tenberi piyasada noksan iplik çileleri <If 
si umumi idare heyeti, Veıkaletler ve iplik buhranı hakkında yapmakta old'll" 

İstanbul Belediyesi süt ve yağ mesele- rnüstakil umum müdürlükler rnümessil- ~u tetkiklcrini bitirmiş ve bunları bir tJ' 

silc r:saslı surette meşgul olmak kararını leri, İstanbul Üniversitesi rnürnessilleri, por halinde İktısad Vekftlctine gön~e; 
vermiş ve İktısad Müdürlüğü, Vali ve Ankaradaki yüksek mektebler rnümes- mişt ir. Bu hususta İktısad Vekaletitl 
Belediye Reısi Lutfi Kırdarın emrile der- silleri, Matbuat ve Anadolu ajansı mü- icab eden tedbirler ittihaz olunacak~ 
hal tetkikata geçmiştir. messilleri, milli bankalar milınessilleri, .......................................................... . 

Bir sabıkalı fşkembeclnln 
paıoaaınt çzldı 

Hatırıardadar ki, Doktor Lutfi Kırdar vilayetler rnümea<>illeri, ziraat ve zirai 
Temizlik vesaiti ıslah edilecek .tstnnbula geldiği gün, kendis'ni Pendik- sanayi maddeleri ü:zoerine çalışan koope· 

Belediye ternizlik işlerine azami e · ten karşılıyan bir muharririmize, c!bil- ratifler, müesseseler ve firmaların kon
hemmiyet vermekte, tanzifat faaliyeti hassa süt ve yağ meselesile meşgul ola- greye gönderecekleri mümessillerdir. 
gece yarJsındstn başlamaktadır. Temiz- cağım!» demişti. Kongre ruznamesine dahil her madde 
lik işinin başarılması için vesaitin te • Vali L\ıtfi Kırdar .işe başladığı günden- için Ziraat Vekilietince düşünülen şeyle
kernmül ettifilmesine karar verilmiş· beri yaptığı incelemeler arasında, süt ve ri ve taki-b edilecek politikayı Vek.Alet ay
tir. yağ işile de meşgul olmuş. ötedenberi rı ayrı tesbit etmiştir. Kongre azalarının 

Dllnya muharrirlerinden tE>rcnınelel' 
serisi: 28 

KasırnpaşAda Atiktersane caddesin -
de işkembeci Tahsinin dükkanına ev -
ve!ki gitn işkernbe almak bahanesile 
gi'"en sabıkalı İsmail, Tahsinin, dükkA
nın duvarında asılı duran ceketinin ce
binden 20 lirru:ını çalarak kaçrnıştır. 
Suçlu biraz S('lnr2. zabıta tarafından ya· 
kalanmış Vf> hakkında takibata başlan
mıştır. 

Btr tayfa vapurtfan sandala dDtDP 
yıralandt 

Be~iktaşta Çırağan sarayı önlerinde 
~..mlrli bulunan petrol vapurunda 
tayfa Salih, vapurun vincinde çalış • 
makta ikP.n halatın kopması yüzünden 
vapurun yanında bulunan bir sandaim 
thecine düşf>rek yaralanmıştır. Yaralı, 
berayi tedavi Beyoğlu hastanesine kal· 
dınlmıştır. 

Bir otomobil bir eve çarptı 

Evvelki gün Saraçhane caddesinde 
861 numaralı kamyon, arkadan gel· 
mekte olan imdadı sıhht otornoli.line 
yol vennek maksadile yolun sağına çe· 
kilrnek için manavra yaprnuı ve bu es· 
ıısda emekli !Übaylardan Tahsinin evi· 
ne çarprnı~tır. Kamyon w fJV hasara 
uğramışlardır. 

Toplsntılar: 
halkın şiUyetini çekmekte bulunan şeh- fikir ve rnütaleaları da nazarı dikkate a· 
rin bu iki derdinin süratle halli icab e- lınarak bu politika kat'i şeklini alacak 
den meselelerden ibiri oldu~u neticesine ve netice Ziraat Vek9.J.etinin 'bu işlere aid 

YOksek ıktısad ve ticarft mekteb1 vararak katıksız süt, terniz ve hilesiz ya~ beş senelik planını teşkil edecektir. Ve-

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscadan çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fi: 50 Kr. 

REMZI KITABEVi 
mezunlırınan kon{ resi temini yollarını araştırmak üzere Bele- k~let, memlekette kongre rnevzuuna mÜ· 

n~h~d~~~~~~-~~~~~ürlli~e~r~~·----------------------------~ 
zunları Cemiyetl dün saat 15 te Beyo~lunda tir. Belediye Reisi, sütlerin mat1ub ev- 111111111111111 ŞEHIR TIYATROSU ERTUÖRUL SADi 
senelik kongresini yapmıştır. Kongreye Os· safta satılınasını temin için sağılır sa~l· Tepebatı Dram Gündiıı s. ıs. JO TIYATROSU 
man Flkret riyaset etmiştir. Ruzname mu - rnaz kaplara konularak mühürlenınesi ~~~~~~~ Goee S. :..:o.Jo Tabimde bu,.,.~ 
cl bl nce enell Idare heyeti tarafından sene- fikrindedir. A S M O O E 1). P. Y(aÖn çır(f~1 L •E ~) 
lik rapor okunmuş, bundan sonra lntihaba- latildal eadde•• Komedi . ..ıl 
ta geçlleret reısııge Tahsin Harndi Yazıcı - Iliiitiiiiii Gündüz S. 1~.30 ırecıe S. 20. 30 Vodvil 3 perde '-

ok d d ··ıd •• ··ı M U M S 0 N D Q Yakıada hüyülc bir .~ıJ.tt 
oğıu, azalıklara. Cel'-1. 8amlye, Pertev. tnvi mey anın a 0 UrU en hadiani \naan~ S tablo 
yedek azalıklara da İ.smail Vedad, Nedbn lhsaDID elbisesi _.ıf 
aeçllmlf}erdir. H A L K O P ER ET 1 TURAN TIYATRlJr' 

tntlhabdan eonra muhtelif takrlrler o - bulunamadı 
kunmu,, tktı.ııadl bir mecmua çıkanna tek
lifi hararetle ltal'fılanmış, kütübhane, mu -
hıuıebe blrUtı kurulmaaı alkışlarla kabul 

edilml~tir. 

Çocuk esirgeme kurumu kongresi 
Çocuk :&:slrgcme Kurumu Kasımpa§a na ~ 

hlye kolunun Jlllık kongresi 1-1·938 pazar 
günü saat 10 da C. H. Partı.sl binasındaki 
Kurum ltura~uıda yapılacaktır. 

Okmeydanı cinayetinin faillerinden 
Arab Murad, dün .geç vakte kadar .za.bıta 
tarafından isticvabına devam edilmiş ise 
de, maktul İhsanın elbiselerini saklamış 
oldu~u yer hakkında rnüsbet bir itirafta 

Hu aktam aaat 9 d• 
RAHMET EFENDI 

Büyük operet Pazar 
ınatiue S. lS de 

BDyOk Macar Balesi 

Şelızadebafl s.ıı" 
Na1id ve Cemal 

birl .. iti . 
Meze:r varyetdl'.ıı~ 

Gündüı Dütünde ırı 

nıiy~t geC"' "' 
Fakir ÇamattrC1 

bu~~=~~::~~ndan bu hususta yapı ı- P I ER RE RI C HAR D W IL L M 
makta olan tahkikattan da bir netice el- T A R A K A N o w A 
de edilerniyerek maktulün elbisesi bulu-

Dün sabah istanbul sis tabakastna büründü 
namamıştır. Tahkikata ehemrniyetle de- ~ 

vam;u;;:~· K Müthiş p Muazzam ve son derecede heye:j 

Dün sabah ~ehrirnizi kaplıyan kesif sis tabakası yiizünden limanda vapurlar 
seferlerint rnü~ülMla yapmışlar<Ur. Yuk ar~ J"esiaı f8birde .S. iG1D4e ileriiyen 
bir arabayi gootermektedir. 

Sinemasmda canlı bir film görmek İstiyenler . 
Amerikan halk dü§manlannın korkunç maceralarile ibretle seyredilecek hayatl&rını göstereiJ 

( Fransızca saziD ) 

so GANGSTER 
Şaheserler taheserini görmolidirler. 

Fılıne ilAve olarRk FOKS dtlnya haberleri V.) Walt l>ı sııey'ııı renkli Miki Mavs filmi 
Bugün saat 11 - ve 1 de ucuz matineler vürdır. 

DİKKAT EDINIZ! 
W ALT DISNEY' nin 10 kısımlık tamamen renkli ve FRANSlZCA Rözln ve Şarkılı yegane 

· ol~ j 
şaheserı 1 

Pamuk Pre ses ve Yedi CücBI 
Sinema Harikasını gösteren y~g!lne sinemalar 

TAKSiM ve SUMER 
Sinemalarıdır. 8 gUnden beri binlerce eeyirci tarafından takdirle alkışlannıaı,tadır. 

ÇOCUKLAR IÇIN TENZh.ATLI FIATLAR. BugOn aat 11 ve 1 de tenzillth matineler ... -~ 

... 
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C Antebin 17 inci kurtulıış ---ı 
yıldönümü mü1ıasebeiile ___J 

, ........................................................................................................................... \ 
ı 
i \1 aziyet vahimd~. Şahin beygirinden inerck §Oseye geldi. Ve hemıe-

l
! ~~lerine r~erdiği sözü ~tarak bir orduya ... harfı durdu. Şose üzerinde 

:»nline geleni tepelemıf, lahat sol kulagı arkasından ve karnından 
yediği riingülerin tesirile §ehid düfmÜftÜ. _ •.• 

-························································································································-~ 
Clazı .. ntep tliu!msi> _ 25 Blrlnclkl\nun J A1tında takatsız bir cephane beyglrl vardı. 

G'l.z! yurdun dU.oımımdıın kurtuldu~u muUu O de~lrmene vannadan sol cenah slperlerl 
g~ne ıe nd(ıf eGtı~. or bir ay düşman muha- düşmn.n tarafından tutulmuştu. 
tara.cıı altındo.. k:ı.lan vlt;it §ehrin bin bir mnh Vazlyet vahlmdl. Şahin, beygirinden ine • 
ttunıyet tçcrislr.Je yarattı~ı zafer destanı rek şoseye geldi. Ve hemşerDerine verdiği: 
ınıııı tarlhlmizın e:ı parlak bA.dlsclerlnden •Düşman arabalan cesedlml çlıtnemedlkçe 
bıtısını teşkU eder. bir tek Fransız askeri Antebe glremlyeeek-
Gazıanteb mürtnfaası yalnız Türklerin de- tl: .• sözünü tutarak bir orduyıı karşı geldi. 

in. bUtün medeniyet dünyasının ve hasım - Şose üzerinde önüne geleni tepelemlş ve fa
b.tJtnızın hayrd takdir ve hürmeUerlnt ka- kat, sol kuıneı arkasından ve karnından ye
~nnncıtır. Biz b~ sütunlarda kahraman yur dl~l sUngülerin tesir'.lt' şehld düşmüştür. 
clıın 17 ınci kurtuluoı yıldönümü münasebe - . Onunla blr aro.dn çalışmış olan .All Nadl 
tUc V'lsıynn ımıterden birisine ald htı.tırla - Ünler Şahinin ~o.hndetini şöyle anlattı: 
clıkl:ırımızı nakledee€1tfz: uGallp V:! ma~ur bir düşman ordusunu 

AntPbll ol:ın Şahin, Yemen kıt'nsındakl ya n.y!nrcn An~p ve Klllste mahsur bıraktın 
~thkları nettersi zablt olmuş ve Büyük kahrıunan ŞahJn, üç gün süren bir savaştan 
h <l.tbte Çanakkale, Romanya ve Flllstln cep· ı so:ıra KJllsten Antebe gelmek Isteyen üç sı

Ellerinde çalıştıktan sonra bozgun dolayı - nıfto.n mürekkeb bir alay düşmanı Elmalı 
&Uc P81.r düşmüştü. / sırUarında knrşılaşmıstı. Hava. slsll, etraf 
!lı 336 Iklnclkt\nununda Antebe döndü~ü zn- gamll ldl. Da~lar, ovalar, yer ve gök, bi\tün 

"n !lehrl Fra'1sız l'.i~~'nll altında buldu. se- tnblat sanki birkaç saat sonra vukun gele -
~t-'erce o cepheden bu ceph~ye koşarak va- cek çok feci bl: hlıdlsenln, feci oldu~u ka -
tı~nı ul'{runda çırpınıp çn.rpı~m~ olnn S:ı.hl - d:ı.:- ulvi bir levhanın ~imdiden yasını tutu -

n Yiireıtı DU lşı;rnl tesirlle sızladı O, yıır - yordu. 
d'lra v d . d d lgnlanır sandıı;t şanlı 1 b e yur un n R Düşmanın çok ve bol imha sll~hlarınn kar 
i\yraııı.ı k alt Için ne arzular besle-

"'' "na avuşm 1 ~ı vatan sevgisi Türk azım ve lmanından "' ~. ıtyumada•ı yol almı• ve nihayet bu va- .. · tt .. başka mudnfatsı olmıyan blr avuç fedak6.r 
Yttıe kar ı k:ırşıy'\ gelmişti ' \' ş · t •- kı.cmıen şehid ve kısmen çekilmeye mecbur Urd t~evglshtl h!lvatından fıstün u ..... n • _ 

Gtıı"k b d• B bll!Ul lsbat etti. ol1uk,:ın sonra Sahln, o yi(;it Türk çocu~. 
LtlJva: Ir knhrsmnn ·· _ ~nu ki daha cocuk-ı ge:-1 çekllmevı benli~lne sı~dıramamı.ş, efsa
la ııalatının ll~lrır! f!'\ln 1 - • •• n"vl kahramanları gölgede bırakan ina ml -
ıın, bir ev"' yerleoıtl"ememl!!tl- Mudafaal 

lı:.ıkuk w b _ K!Us yolu kuv- mıı.z bir fertıgatl nr.fi<~le ller! atılmış ve tek 
't• C:emlyetlnre Ante b:ırma kocıı bir cırduva karşı durarok aslan-
-.-vı nı.ıııı k •mıındanlıfl:ına tayin edlldl. ı · ,. ye ı. Jıır gibi <:arpııımış~ı. Nihayet, zalim bir en -

1 li he k bir h~ tl b muktecllr bir zn bit ve fe- _ .. 
da.k... • · : 0 d ki hlt"'bet kud-, nnvarın taşıdı~ı hain blr sungu bu eşsiz y\ -

QP bir kah,..,mnncn. n B ... 
~'' k 1 k li 1 ümle lle bu" 

1 

~W arka..c;ından vurmus ve _şehid etmişti» t 'l co derin d!. B ,. aç g ı .. e c -
~ bir köv hnl!<ını aynklıındırdı~ı J::ec;retle Sl:izlerlmizl, Şahinin şahadetı üzerine blr 

'alttııır . Nitekim, cive.r kövlfi.ler, daha z1vnde Türk köylüs:i tarafından kaleme alınan şu 
Otı.un ıızım ve ıradesine güvenerek arkasıncı tü .. küdeıı bir parcavı vermelde blt.ırellm: 
«ii·~fi•lrrdl. Rnhlnl <>ora~an otuz yaşında., 
lt ~hlnln Kilis ynlunda gö~terdl~i harlkıı - SiingÜ)Ie delindi Köprüba.'flnda; 

•, ınahles ol:ırnk ald ~ı nda ne derece iii.- Çf'teler toplanma'} a~ar başında; 
~~ buıuncıu;:tur..:ı hlr kere daha tsb:ı.t evle -
lt 'r..,nladıl\ı b':- 1\VllC mlllt k~vvetıe. ~\lls -
l't n Antebe gertl"!'1t l~tlvcn düşman ktt ala - Uynn Şııhln U) an yııran ~ok mudur! 
la nı kaç vol plhkfirtiln ~eri O('Vİ"~1 8 ı:ı•ıh'lt- nu nınııdnn lnıiknm alan yok mudur! 
ttı Ohn Ilk muhnrebeyt' yirmi .~ı~tıhh ne ka- Sllıılaııan bntruıa yoksa ok mudur! 
' dı Dü~man kııvvetıeri ikl bolı..ık pivade. 
C~t takım si\v:ı.:-l ve Iki da~ topu hlmavesın -
tı b!r nakl!•ıe koltından mürekk.ebt1. Bunln
'ttı. b. I<Uise rlc'at ('tmelerl Için ik! sııııtlik blr 

!l.sactPme k!ifl geleli. 

Orharıgazide 3 yaşmda bir 
çocuk diri d"ri yandı 

nu Tnlkdardrn va biraz fazla. ynhud ek • 
aı~ tl · 1 A te Orhaneli ~Hususi) - Kazarnıza 1 O 
~ \fekll ıle bo~arlnn tut.an Şah n, n -
~ hiç blr dil<ımnn knfllt'.sl geçlrmlyordu. An saat Kepekicr köyünden Meryem üç 
.: ıtarntzonu. üç nvdanbert erzak t.emin c- yaşındaki kınnı odada yalnız bıraka -
~ lrıedtklerlnden bahlsle Katmadaki fırkn rak ekmek yapmağn aynlrnıştır. Ocak 
~tıtanlı!;ındr..n yprdım istiyorlardı başında ısınmakta olan yavru etekle -

11 
5 Mart 920 6e kolonel Anderva kumıında- . 

~"'d, :ı,.. t b , , b'r bölük süvari bir r:nden tutuşarak yanmıstır. Feryadına 
cı ~ u, a ur r>.vn "· · k • · 
~ hatnryn.oı. bir ıstıhkl'ım takımı ve 400 

1 
·c-şuşanlar yavruyu çenesıne kadar 

d~ltllye araba.'l•nrtan mürekkP-b büyük bir l yanmış bulmuslardır. Çocuk birkaç sa· 
ee~ıtıan kolu KliLcıten Ana7. tı:öyü önünde ce- at sonra ölmüştü!'. 
hacr d! Ve ertesı ~ün. be kilometrelik bir sa-ı .Kazamız müddeiurnumisi Tevfik 

SON POSTA 

Posta idaresinden 
dileklerimiz 

Bürhan!ye elvarında Avcılar 'köyü 
Soıı Postanın abonesldlr. Fakat bu 
yeni köy halkı gazetelerini intlzamla 
nlmadıkl:mndnn şlklıyetcldlrler. Biz 
bunun sebebini tnhk!k ve kusurun 
bizde olmadııtını tesbit ettik. Fakat 
fu'ıznnın önüne geçemedlk.Bu, bir, 
Diğer taraftnn Kaştnn aldığımız bir 

mcktub, blr senedenberi mczkür ka -
znyn giden gazetelerde eksikilk mü -
şahede edlldiit!ni iddia etmektedir. O 
havaliye giden çanta, ya Antnlyada, 
ya Kaşda açılG". Bu iki merkezde ya
pılacak kontrol, vazlyeU dcrhal ay -
dınlntablllr. Bu da iki. 
Di~er taraftan bazı mtınferld abo

nelerden de b~ hususta şikayetler a -
lınnııyor dc~il. Fakat daha seyrek. 
Şimd1llk bu Iki noktayı posta Idare -
sinin nanırı dikkatine koyuyoruz. 

Samsunda yerlimallar 
ve tasarruf haftasi 

Sayfa 8 

C Yurddan Resimli Haberler =ı 

Burdur (Hususi) - Geçen Cuınarte- rcr.diğirne göre cezaevınae .tu aoKurna 
si günü saa~ 13,30 da Burdur cezaevin- tezgahı, iki çorap v~ fanila makinesi, 
de yeniden tesis olunan mahkfunlara bir marangoz ve iki kunduracılık atöl· 
mahsus dershanenin açılış resmi yapı!- yesi vardır. Ayrıca boncukla el işleri i
mıştır. Bu dershanede 34 rnahkfun o • le hayvan kolan ve eğer takımları da 

Samsun (Hususi) _ 9 uncu ulusal kuma ve y-azma öğrenecek, çiftçi mah- yapılmaktadır. 
e~mnomi ve yerlimal haftası açıl~ tö _ kumlc:z-a ziraat usu_lleri, . ?iğ:r. bütün Cezaevinde senede 99.500 metre do-
renj, Halkevi sa • rnahkurnla;a da saghk bılgılen ıle me- kuma alaca, 9000 fanila, 3800 çift ço-
lonunda parlak deni bilgilPr aHikadarlar tarafından öğ rap ve 800 çift kundura yapılmıştır. 
bir şekilde yapıl- retilccektir. Bütün bu işler şehrimizde ve civar ıs~ 
mıştır. Başvekil Sıra ve dolahları He kara tahtalan hirlere bağl· kazalarda büyük bir rağ-
Celal Bayarın san'atkar mahkfırnlar tarafından yapı- bct kazanmakta ve tutulmaktadır. Di -
Ankarada veri • la:-ak hazır-lanan dershanenin içi bü - ğer '!1 işlerine aid mikdar belli değil -
Ien nutku hopar- yüklerimizin r~sim~.eri, harit~lar ve dir. 
lörler vasıta5ife sıhlıat levhaları!~ suslenerek bır okul Hapishan<>nin bütün tesisatı yenileş-
Halkevi tarafın dershanesi haline getirilmiştir. tirilrniş ve bina ıslah olunmuştur. 
dan şehrin rnuh _ Tören münasebetile hapishanede bir Resimde Cezaevi rnektebile kundu -
telif yerlerine ya- de sergi açılm~tı. Burada rnahkılrn1a - racı mahkumlar ve cezaevi müdürü 
yılmış ve saat rm bütün t>l emekleri görülüyor. Öğ - g~rülrnektedir. 
18 buçuktabüyük Vedad Urfi Sandargıda parti kaza kongresi 
konferans salonunda tören başlamıştır. 
Ş·~hir handosunun çaldığı istiklal rnar
şı"lı müteaki~ Vilayet gazetesi başrnu
harriri VedaCI Ürfi kürsüye çıkmış selis 
bir ifade ile bir konferans vermiştir.' 
Konferanst:l ulusal ekonominin mana
S'nı muhtelif bakırnlardan güzel bir 
etüt ile telhis eııniş, milli iktısad ve 
yeı-l=rnalı sivasetinin saıfuatını uz.un 
boylu anlatmış ve çok alkışlanmıştır. 
Konferans ~alonunda başta vali ve C. 
H. P. ilyönkurul başkanı Fuad Tuksal 
o!mak üzerP vali muavini, resmi devair 
rnüdürleri, partı ilyönkurul üyeleri, 
belediye erkanı, vilayet umum! meclisi 
ve belediye nıeclisi ü~leri, banka di -
rcktörleri, li~e. orta ve ilk mekteb mü
dü .. leri, muAllimlt>r, şehrin yerli ve ec-
ncbi en mümtaz simaları, bavan ve bay S . . . . . . 

.. • ı ınaırgı (Hususı) - Halk Partısı kaza kongresı vapılmış, netıcede Ali 
vuzlcrce vatımdaş bulunU\·ordu. Vedad Rcc:ad a··kc: d H·ı · H tt t ·ı I'b h' n~d b • M h d ş· i A. . . . .. . . .. İ " o • ey an, ı mı a a og u, ra ırn ~ e aş, e me ın as ga-
Ürfının soylt>.~'ı~ı .~uteakıb s bankası oğlu ve m:\arif memuru başöğretmen AU Kadri Balkan kaza hey'eti idaresi
muhasebe rrıudu-:-u, tasarruf hakkında ne seçilmişlerdir. Resimde kongrede hazır bulunanlar görülmektedir. 
hir e~üt okuP1u~ ve ziraat bankasından 
Ahmed O'ıur verJimalı adlı bir siir in
sa ' etmiştir. Konferans salonunda bulu 

nanlnra verli meyvalar ikram edilmiş 
ve törende ~öy1enen sözlt>r, hoparlör -
ler vac:ıta.;i1P &chre yavılmı!';~ Park. Su
baı::ı rribi kalabalık mahallerde de ayn
en halk taı~f:ndPn dinlenilmiştir. 

c Küçük Memleket Haberleri ) 
Aks:ıray Kavmakamı mezun ı Umurbey köyü ve Armudlu köy ebelikleri 

.-.ksaray kaymukarnı Asım Tekin hastalı- Balıkesir köy ebe mektebi mezunlanndan 
~ı~dan dolavı lki ay mezuniyet alarak te - Emine Özmen Umurbey köyü ve Emine Yıl • 
da'll edllmeıı: üzere Ankaraya gitmlştJr maz da Armudln ~"ahlyesl ebellklerlııe tayin 
Kaymaknınlık lşl tahrlrat kfı.tlbi Tahsin Ulu- f'd!'erek i~e baslatılmışlardır. 
ç:ly tarafından vp~·!Ueten Un edllecektlr. ~ a tnUdafaa tertlbatı 'lllmış olan ş:ıhln D' 

ııı:ı"vetıerlne tnnrruz:ı ır:ectl . Cesur Şahin. ınce! vak'A mahalline giderek tahki - Trak 'ada köv evferi kiremitleri 
ta B.lYetıncıekl lk! yUz silahlı u~ bu taarruza katta bulunmuştur. Vak'a eseri ka7..a 

1\lenifonda sinema 
Husus! muh:ıs:~beye ald olan Merzi!on Bi -

neması .~atılmıoıtır. Yeni sahibi sinemayı asrl 
bir !]ekilde tadll edert'k memlekeUn bu bü -
yü!( ihtiyacını karşılayacaktır. 

Gemlik Halkevinde srnema 

Gemllkte mtvslmin ba~laması üzerine ls -
tanbuldan temin edilen sinema gelmlş ve 
Halkevi salonnn~a. Atntürkün ütulü dola -
yıslle yapılan mn ter.1 ve mt'ra.slmde çekilen 
fılml ve bu mevnnda bazı ahlaki ve hlssl 
fllmleri de gö.~tc-nıe~f' bnşlamı.ştır. 

an': altı saat mu'kabele etti. Ak~am üzeri o!duğu zannedilmektedir. 
ııı lllanın bir havll telefat verdi~! anlaşıt - ----·-
~~tı. Ertesı gün .ve gece tekrar hücuma ge-,U·fada bir ktz lfaç-rma vak'as· 
ll•ıı düşman, ı.ınktul vermekten başka bir 
~ti e: elde edemedi. Urfa, (Hususi) - Urfanın Peyarn!ı 

L... Çuncu güııdfi. Güne.şle beraber kuvvetli nahiyc~ınin İncir!i kövünden Ömer kı

Edirne (Husuc;i) - Umumi Miifet -

tiş1i,ğin 3 seneden beri devam eden sıkı 

çalışma ve t~vakkuzları sonunda köy 

evlerinin yü7.de otu7.U kiremitlenrniş • 
-voçu te d" · · V tir lli)acı a Şl altında taarruza ~eçen uşman zı Isiimi Ikiağız kövünden Mustafa · 
lb8J elerııe dö;t snııt mfı!!ademe yapıldı . El- oğıu Hüsev; t f w _ Bu iş P-ene köv!ünün imece sure -
, ... ı sırtıarındaki sol cenahımıı;ın şldc'etll · - · .n ara .ndan kaçırıldıgını . _ . . 
~~::Jj~ kar~ısı!lc.;ıı. hoı:ulduıtunu gören Şahin, haber alan Peyamlı karakolu jandar _ tı1e yantı~ı or.aklardan ternın edılmek-
lttııı:vvetıeı·ı yprlnde tu mak ıcın kararr.ı\h maları üc saat gibi kısa bir zamanda tcdir. Kircmitlemc işlerine sıkı bir su-

ı edııen oo:.:ıren dE'!Hrmenlne koştu. kııı ve kaçH·rnı yakalamışlardır. j rette devam olunmaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

~:.l<'iziyoloji alimleri insan 
~o..ıd" 

'~•ta ~nUn muhtaç olduğu 
trııni,, 

... insanların elma. arımud, 
ayva gibi mcyvaların .. 

... kabuklarını yerneden de 
temin etmeleri mümkün ol
duğunu &:eşfetmişler ... 

Hasan B~y - Aşkolsun o 
Alirnlere, karpuz kabuğu ye
meye başlamadan bizi bu 
derdden balas ettiler 

Şlle 1\1 umumi muavinli~l 
Şile - Bir müddettenberi Sll!vrt hAkim 

mnavlnllltfnde bıılunnn ŞUe C. Müddelumu
mi muavini Tevf!l( Akın gelerek buradaki va
zlfı>slne b:ışl:ımı'Jhr. 

Sl1cde aran tabrlr Işi 

~lle muhasebesinde arazı tah,.lr l.şlerhıi 

teftlse gelen Mııllyc Vekfllell müfettişierin -
den Şnb:ın tahrlr !~lerini gözden geçirdik -
te"l sonra buradan ayrılmı~tır. 

Gemll!;te ı:eytln mahsulü 

Birada yeni Pıı"tl Idare heyeti seçildi 
Geçen hafta yapıinn toplantıda Blga Par

tl Idare hey ~tt baskanlı~ınıı belediye re1s1 
R~şld, azailkiara da ııvuknt İsmail Hakkı, 
D1metokalı Ahmed Uygur, Hasan Bakırcı. 
Ahmed C:ıricrı. Bekl:- Zahirecl, Ahmed Pa -
puççu seçilmişlerdir. .............................................................• 

lzmir turistik yollari 
OE-mllglıı geı;en seneki zeytın mnhsulü 

yüıde yüz i!cen bu seneki nisbet yüzde onu 
geçmemekt('d!r. 

Gemlllıte ıt"rlp yok 

İzmir (Hususi) - İzmirde inşa olu
nı:ıca'ç: turistik yollar için Nafia Vcka -
ıetince hususi bir teşkilat meydana ge

Gemllk civarında grlp hııstnlı~ı bulunma - tirilmi~tir. 1eşkihit şefliğine tayin o .. 
.s-ınr rn~meıı kaznda hiç bir grlpllye tesadüf lunan vekiı!ct şoseler ve köprüler reis 
ed\lmemlştlr. muavini Emin Dizgin yakında İzrnire 

Gemlik helediye doktorlulu gPiecektir. 
Geml!k beledlyeslnin faal doktoru Hikmet İzmır turistik yollannı inşaya talib 

ÖAmen Samandere dispanserine nakledile - -
rek kasabamızdan ayrılmıştır. Yerine gene ol:uı bir frıv,iliz grupunun salah1yettar 
faal ve enerjik bir doktorun gelmesi bekle - üç mühenr!isi şehrimize gelmiş ve yol• 
niyor. ları tetkike başlamıştır. İngiliz grupu 

Bursa hayvatılannda Şap hastahtı tetkiklerini rnüteakib teklifini Nafia 
Bursa vil~yet\ elvarındaki hayvanlardıı Vekiiletine yapacaktır. İngiliz grupu 

Şap hastalı,ı buhındu~u hnber alınarak .. ·d 'tl 1· · · ıA ı· · b" 
Gemlik hayvanıarına da sırayet etmemesi ı-ı ı~ usa ı şeraı e ~mır vı aye ını~ u · 
c:ln baytarlık dalrestnce lAzım gelen tedhlr - tun yollar·nı asfa.t olarak yapmaga ta· 
ler alınmıştır. libdir. 
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KORKU 
K arak6yde duran otdlüsün kon.- mııda ancak dört paımak yer vardı! 

dükt<Srü otobüsün açık kapı. - Şimdi sfirtfuıecek. ıve bu cam ..• 

aından aarltnnf bir halde §Oiôre: 

- A~ır ml 
Kumandaıımı verirken, bana daı 
- Acele edellm. yer ıvar. 
D:ye ba~ı.rıyordu. Onun davetine Ica

bet •tmiş olmak için değil. tramvayd'an 
çmr.ık beni evime götüreceğine azıcık 

tnanım <>ldulu için .otObüse girdim: 
- İleri a,aymı. 

Sol ıtaraftRkİ kanapelerden biri b~ 
Oturdukum ~aman solurodaki camı gör-
4ü:n. Dağıhnaz cam olduğu için kın1mış. 

fakat d3~ılmam~ Çok otobüste, ço'k o
tomdb!lde datJ.lmaımş krrık cam Lgqr-
mü~tO.m amma, bu derece kırıldı~ı hiç 
~rnı-!'miştiın. Ortadaki ufak bir deli~ 

etrafındaki ince ve sivri cam parça~ 
nın ayısı belki yililer thanesine giren ra
bmla,.la ifade ed"lmiyecek kadar fazla 
Jı!i. EvvelA peru:erenin önüne oturmuşken 
8bD.r y1na ~kilmiştlm. Benden sonra o

tob&e giren btT yolcu: 

- AUecier.tnia. Gtenara geçaeni~ de beıı 
de ctuıııam! 

Demez :mn 
- Hayır onda ölüm tehlikesi nr, m 

buyurun! 

Dlyemezdim. Çamaçar camın yanma 
yaklqtun. 

Otclrlls hareket .tti. Cam parçalan b
brd..dılar. 

- Ha fimdi parçalanıp başıma düşe
ral 

Diye !be~. Otobllil bir tramva
Jm yanındaa gıeçiyordu. Tramvayla ara-

Elimi yüzOme kapamışt.ım. Fakat bu 
da neye yarardı. Parçalardan ense kakü
me saplanacak lbfr tanesi beni öbür dün
yaya göndenndk içUı k!fi de~il miydi? 
Etrafıma ibakt.ım. Kucağındnki çocu

Junu :Ikide bir azarhyan orta yaşlı !kadın 
benim geçirdi~ tetıllkeden b!haibndd. 

Sa~ımdait papyon ~a~lı genç ben
den sonnı otdbüse binmiş old~ ve beni 
eamın yanınd;ı oturma~a teşvik ~ 

Için, benim ölümüme sebe'biyet verece-

fin biı:zat kendisi oldu~nu hiç dilşft:n
müyor gRrl lAkayıd oturuyordu. Şo!anln 
yanındaki polis aııkuında biraz sorıra 

vukua gelecek büyük tehlikeden lıaber
sizdi. 

OtobO!ıfin tekeriefi bir taşa çarp~ o
lacak ki Bir anda maltas çatırdadı. 00.-

tün yolcular lbir ileri. lbir geri harekete 
geldiler. Cam 'bu sefer daha korkunç bir 
takırtı ile takırdacb. Başımın ucunda 
bekliyen AzraiHn ~ nefesini bQtün 

vücudllmde hi.sse'Wm. bübün vücudilm 

b:rden Utredi. ~r. gülerek tofö

re -ba~yordu: 

- Ne oldu be alabey? 
İ§aret ettim: 

- Burada dur? 
Kontmktör yiizO.me !baktı: 

- Hasta mısın a#albeyl 
Yüzüman de~ rengini farket~: 
-Evet hastalandmı. 
Otabft.ten indiJim zaman ancak rahat 

bir nefes ala.bilın~: 
- Çok filkür ;bayattayım! 

1!met Huhbi 

C Bunlan biliyor mu Idiniz? =t 
Hem karada, hem denizde 

yUrUyen otobüs 
lncil mısralarmdan vucude 

getirilen ilAhi 
Çarı. Vczley 

ismindeki bu şair 
razdıb meşhur 
cRuhumun işi • 

lı• isimli ilAhi.IJl
ni İncilden seçtt-

:b,nterede yapılan bu otobüs, hem ti mı:sralarla vü-
brada, hem denizde ~ler. aıde getimıişt'!r. 

lçeriaınde •rahat eden yolcular o ~ Bu ilAhi cid -
dar rahat ediyorlar ki yolcularm bir çe- dtm harfkulade 
In bo. otobUMleri tercih ediyorlar. güzel ve canlıdır. 
._...... ................................................... ·--·· ....... ·-·················--...... ·························· 

Aşk meselesinde 
Telepatl 
Okuyucularundan bir genç kız, 

Bayan I... D. beni pek anlamadığım 
blr mevzu ile karşı k~ıya bırakı -
'J'OY· Anlatt,lı hikAye şöyle hüHisa 
ec!Oebillr. 

- Ni!Mlandık, nikahlandık. Fa -
bt dQğihı yapmağa vakit bulama • 
daa sevdi~ Erzurwna gitti, iş ica· 
ı. a11.l ay oradl\ kalması lazım. 
J:nunım keltmesi dile kolay, fa .. 

bt deınir)'Olu henüz. yapılmadığı i· 
~ bana dtınyanın öbür ucu gibi ge
tıyor. Belld mübalAga ediyorum, fa· 
bt ne <>luna olsun bir mektubun gi
c!tp cevabının gelmesi 25 günü bu .. 
luyor. Fakat asıl söylemek istediğim 
py bu de#fl. Nişanlımın, yahud ni
kihlımın g1tti~i gündenberi hemen 
her gece onu rüyamda görüyorum. 
Bazan şen. bar.an kederlidir. Der -
ken mektub geliyor, balayorum bi • 
rinde işinin iyi gitti~ni, diğerinde 
mfiJkülAtla :karfll~tığı yazılı. Der • 
ken m~rak ederek rüyalarımın ta -
rihlerinJ. tutup mektublann tarihle
rile k~ılaştırmaya başladım, gör • 
d\1~ rllyalann hakikatierin birer 
ffadesidir. 

Blr arkadaşıma söylemiştim: Te • 
leplıt1 hadiscsldir, yekdiğerini Ç<>k 
sevenler araıtında ruhiann uzaktan 

konuşmalandır, dedi. 
Gerçekten b!z birbirimizi bu ka -

dar seviyor muyuz! Gerçekten böy· 
lle bir kuvvet mevcud mudur? 

* Okuyucumu, evet veya hayır ce -
vabile tatmin edemi~ce~, yalnız 
başımdan geçen bir hAdiseyi anlata
yım: 

On yıl kadar ~ı Beyoğlunda 
Fransız tiyatrosuna bir Fransız man 
yatizmacı gelmişti. İnsanı hayrette 
bırakabı:ı.cek tecrübeler yaptığı söy
leniyordu. Merak ederek bir gün 
gittim. Sahnede bir kızı manyatize 
edip uyuttu, sonra halk arasına ine
:rek: 

- Benim kulalıma istediğinizi 
söyleyini7 .. sah~de uyuyan kız ay • 
nen tekra.r edecektir, dedi. Merak et 
tim. Bir ~ey sordum, adam dinledi. 
&ınra sahnedeki kadına hitab ede -
re k: 

- Bayan ne diyorT diye sordu. 
El'an hayret ederim: Kadın be -

nim cfunlemi aynen tekrar etti. 
Sahne fle aramızda en aşa~ 20 

metre vardı ve tabtı adam kadına 
telefonla ba~lı de~Ildi. 

Evet kızım, ruhlar arasmda uzak
'tan anlatma. konuşma, demiyeyim, 
bir mün~cıebet var amma mahiyeti 

nedir? Cevab veremiyeoe~. 
TEYZE 
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Ydd1zlar1n ziyas1 
sese kalbedilirse 
netice ne olur ? 

"Hi sar, vapuru kurbanlannm aileleri 
yeni iki dava açtiiar 

Davacılar ( Hisar) vapuru sahiblerile Denizbanktan 
260 bin lira tazminat istediler 

Bundan biT müddet evvel İrvada d'irmeğe teşebbüs davasının duruştnl. 
Mcrkeb adası açıklarında vukua gelen sma başlanınıştır. 
VP birçok insanın lHümü, birçok ocak- Suçlu, Şişlide Meşrutiyet mahallesi 
larm sönmesi~ netioelenen Hlsar va - bekçisi Hacı Durbay, bir mezuniyet giY 
punı faciacıı, Adl~ yeni davaların nünde, bir hayli xakı içtikten sonıst 
açılmasına sebeb olmuştur. Gnlatada Melımedin kahveSine git:ınif' 

Facinya kurban gidenlerin aileleri tir. 
tarafından evvelce a.sllye 4 üncü hukuk Hacı Durbay, bir müdd otuı-dılk • 
mahkemesine btr müracaat yapılarak tan sonra, kalıveci Mehıneo aramald' 
kaza mahallinde w batan vapurun en- olduğu bir maznuna benzeterek, Emi" 
kazı üzerinde bir tesbiti delAll keşfi nönU merkezine götünnek i~temiştifo 
yapılması istenmişti Öteki razı olmayınca aralannda knvg' 

Ehli vulruf., vapurun kayalara çarpa çıkmış, Hacı Durbay tabancasını çc1t ~ 
çarpa parçalanarak battığı.nı tesbit et- tiği gibi kabvec~nin göğsüne dayanııf' 
miı,ti. tır. Bekçi biT aralık tetiği dahl çCkıni' 
Şimdi :ka.uzedelerin aileleri efradı, se de, tabanca ateş almamış, Meıını' 

JlUI.hkemeye ikinci bir istida vererek, din hayatı h."l.ırtulmuştur. 
. .. .. .. Hic::ar vapll!Unun sahib.leri buluna~ Dün yapılan sorgusunda, suçlu: 

Gökyuzundm bir g6Tunil~ Kalkavanzadeler ve Denızbank al~yhı- _ o gee~ çok sarh<>~ olmuşum, ~ 
Yıldızlardan int~ar eden ziya, elek· ne iki ta~at dava~ ikame etmişler- yaptığımı hatıTlıyarnıym-uın, d~ 

trik vasıtasile sese kalbedilirse netice dir. Denızbank aleyhıne açılan da?: Mahkemede dinleni~en şahidler, hft~ tr 
1 

? nın mevzuunu aşağıda yazdı~ız. ıd seyi yukarıda vazdıgımız şekilde anl• 
ne 0 ur · dialar teşkil etmektedir: · ı d w 

Çekoslovakyada Strao Dala mıntaka· . . . mış ar ır. c.l' 
smda büyük bir rasadhane mevcud - 1 - H~r ~apunı. ~nesının uzun Muhakeme. diğer bazı şahidierin 

B dh d b 1 n n bUyük çalışma netıoesınde fızıki mukaveme • h' icin talik edilmiştir. 
dur. u rasa ane e u u 8 • tirJ kaybetmiş olması dalayısile vapu- • d"ldJ 
bir teleskop ile Vega yıldızı .. te_tkik •. e- run seferden evvel kalafnta çeJdlerek Baronun toplantiSI tehlr e 1 
dilmiştir Esasen bu ylldızı goz ıle gor· . . . b ed k h .. ..rlt ~ 

k d . k b"ld" Yılchz bu teleskop bir tamır görmesı ıca er en avuz~ İstanbul barosu tarafınd'a.n dun J-

~c. ·C: t:ık~k ı:dildikten sonra profe- çeYilmemem 'Y'e esaslı bir tamtre tabı pı1acak olan toplantı, ckseriyet bul~ 
~:r ı~\erneberg tarafından icad edilen tutuıman:ası. . . . ma dığından gelecek haftaya tehir 

n-+ 
1 

2 - Lunan ıdaresinın bu ı,artlar ıçe- miştir 
ihususi aletler ile de şualan za.t'.o un - ri sinde bulunan vapunın setere çık- _· ----------
muştur. . . masına miist~adc etmiş olması. ı. 1 i 

Bu şu alar elektnk \' asıtasıle sese 3 - Fenerler ve tahllsiye idareleri - A s.k erliH. iş er : 
kalbolunarak Bratislava ra~yo merke- : .kazazedelere kAti yardım etmemiş 
zine verllrniş, gramofon plaklan dol - ~ . Maıı$ yoklamasını yaptırmıyan 
duruldu~ gibi bu ses davetlilere radyo B~~ddialua ka~ mukabil taraf ve- emekli aubaylara 
ile dinletilmiştir. . . . . kUleri

1 cevablRnnı bfldirecekler ~ h5.- Usküdnr Askerlik Şubestnden: ... 
Aşağı yukan seı;li fılınlerdekı gıbi. d" m hkemf> Qafhasına intikal ede _ iisküdar kazası emvaUnden maaş a.ıın 4 

Bundan bir müddet evvel de kilre - ıske. a ~ ta bulunan cmc.kli sUbaylardan 938 İltiXl~ 
. . d d.. k e çıkardığı ses ce tır. te~in maaş yoklamnlarını şu bemize yaP~ 

mızın sema a oner n • 20 ld~iden :tbaret olan davacılar, ge- mamış bulunan emckll sUbayların ma~~-M 
dahi zaptedilmişti! Bu ses kuvvetli b:r rek Kalkavanzadeler gerekse Deniz _ mı senedierne blrllkte blr hafta zıı.rıo. 
madenf düdüğü andınyordu. Keskin banktan. ,ahıslan 'namına ayn ayrı şubemlze behemehal mUrncaat etmeleri 1 
ve tiz çıkıyor idi... 13 er bin nra tazminat ısternektedir • zumu e hemmlyetle 11A.n olunur. 

Bugün Vega yıldızı ile yapılmış ve ıJt 
yapılmakta olan mühtm tecrübe yann lerBu suretle her iki taraftan iste'llen Bir kahveci şakalB$ırken y21ra1"" • 
diğer yı1dıziarla yapılacaktı~: umumi: tazminatm yekOnu, 260 bm li- Andon isminde biri, Şişhane ~~lclJ e'~ 

Profesör Sterneberg ve rufekasının rııvı bulmaktadır. şunda kahveci İsakın kahvesi önüil'!,. 
beyanatıanna nazaran yakında muh· · h . t h k gPÇmekte f\ı::en elindeki bıçakla kab ı' 
telif yıldızl&rdan çıkan seslerden kon- Bir ka vecıye a anca çe en ci ile J;akalaşmağa başlamıştır. BU di 
ser bile tcrtib eylemek imkan dahiline bekçi muhakeme edildi nada tsak ayağından yaralanmış; s 
g\Tecektir. Amma fa rdası ne diyecek - Dün, A~a mahkıemesinde bir öl· lu yakalanrnıştır. ~ 
ırlniz? Bunu Çek a1imlerioo soralım. ~ * Matbuat Umum Müdürlüğünün fotoğraf sergısı 

Kış saa'i ve ikizler ... 
Geçen Teşrinievvelin ikinci günü ge

cesi Londra hastanelerinden birinde 
gnrib bir vak'a obnuştur. İngiliz Adet
leri mucibince o gece saat 2 den itiba· 
P.n kış saati tatbik edilir. İkiye çeyrek 
kala kadının biri ikiz doğurur. İlk ço
cuk saat biri kırk beş geçc dünyaya 
gelir. İkincic;i yarım snat sonra! Bu a
rada saatler bir saat geri alınır. Saat 
1,15 i gösterir! Doktorlarla nüfus dair
resi arasındıı bir ihtiltıf başgösterlr. 
Çocuklardan hangisinin daha evvel 
diinyaya geldiği hususunda bir türlü 
anlaşarnazJar. 

Bunda şaşırncak bir şey yok zanne
denler aldanırlar!.. Çünkü nüfus daire
si çocuklarnan büyüğünün saat birl 
kırk beş geçe doğduğunu, küçüğünün 
iBe yanm saat evvel, yani saat biri 
çeyrek ge çe doğduğunu iddia eder!. .. 
Şimdi iş mahkemeye düşmek üzere • 
dir! 

Ankarada )r{atibuat Umw:n JıımdilrlüA'Q tarafından bir fotograf seı:tıfıd aÇ~ 
tır. Yurdtm birçok gQ.zel klıfeler1nl canlandıran bu fotogra!:.ır ciciden g{1%el ' 
ler. Resim Bergide Hatay köşeaini gösteriyor. ~ 

SacakSIZin maskaralıklara: Bilmece zor gelince J 
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Beşici Mehmedle ikinci mülikat 
tadişah pencerede idi, bütün saray bahçesi halk ile dolmuştu. En önde bir bayrak' 
ayrağın iki tarafında Talat Bey ( Paşa ) ile Hallaçyan Efendi görülüyordu. Ikide 

bir " Harb isteriz , avazeleri yükseliyordu 
~ Cernn Topuzlu notlarına baktı. Sonra bo~a gitti, diye sözOntl tamamladı. Son-
\'Qın etti: ra ağır ağır ilave etti: 
~ ~Ulnartesi günü tıaber verdiler. !~~n- - Keşk.i biz, yani gerek ben ve gerek 
4e • oğleden evvel nezdine gelmenu ıra- ı Abdullah Paşa. hanbin neticesine dair 

etnıi§! yaptığ.ımı.z tahminde yanılmış olsaydık! 
~ir saat sonra buzurda idim. Mehmed Kısa bir zaman içinde Sırb, Karada~. 
d • ad V beni görür görmez, mutadı ol - Bulgar ve Yunan ordulan ilerlemeğe 
Ugu VeçhHe: başladılar. Arnavudların efa ihaneti ta -

1)1; Paşa, sizi nfiyette gördüm. malmız hakkuk etti. Daha dün. haritada, hakJ • 
A.Urr.ı. iltüatım tekrarladı. miyetimiz altında gözüken koca koca vi-

tkadan da: Hiyetler artık elimizden gidiyordu. 
~ ....... M~rak etme, dedi. Nfızım PS§a. ba- Fakat, kanaatimce gene lıanbi durdur -

'tenıınat vcrid. lmak. czararm neresinden dönülse kardır• 
~ ....... liarbiu olıruyacağma dair mi efen • deyip mütareke akdetmek imkanı vardl. 
"lll\? 

Bu suretle Rumeliyi hüs'bütün kaybet -
; liayır! Galib geleceğimize _dair! _ rnemiş olacak idik. 
~ ~~. bunu, noktai nazarıma gore, mus- Düşünüyordınn ki, harbin önünü al -
t~ bır cevab tlakki etmediğim için iti- rnağa muvaffak olamadık. Hiç değil ise, 
~ edecek oldum. Meluned Reşad V dü- muharebenin devam etmemesine bir ça-

lle dü~• .. e cevab verdi·. ,.. .... , re bulalım. 
ııı~ liarb vukua gelirse. inşaallahı taali - Harbl nasıl durduracak idiniz? Bu-
~ Zafter oluruz. Lfıkin. elimden geldi~ Tcıldt PCftl na imkaıı var mı idi? 
fııtıdar harbin önünü alınağa 93lışaca - - MağlUbiye't'imizin fiilen /Wıanclnık 
~ÜSterih ol.... etmesi ilc umuyurdum ki evvelce yük -

l'e gerek padişahın bu teminatından sektcn atanlar artık susacaklardır. Çün-
~d:erek kayınpcdcrim şeyhislam Cema- J...'ii, ortada, gözle görülür, elle tutulur aaı 
~eıı ın Efenqinin sözlerinden, vadierin • bir hakikat vardır. Bu vaziyet karşısındla. 
~ır ;arhin önüne geç!leccğine inandım. harbetmenin gafil nild>inliğine kcndile -
~ aç gün kadar bu bahs'i. kurcalama- rini kaptıranlar susacaklardı. 

llır .. 
llı.~ gün, gene saraya gitmiş, padişahı 
~ ~ene ediyordum. İşiın bittikten son

eluned Reşad V: 

~;~ liaydi. paşa alt kata inelim. dedi 
Uk bahçeye bakan odaya geçellın. 

~.13urada rahatsız mı oluyorsunuz e -
llı'ıiz? 

~ liaYlrJ Tdbaai şahanem, muharebe 
'-l'ıı tezahürat yapacakmış! Bunun için 
~ ~n bahçesine girecekler. Ben de hal. 
)(Cotüncceğim. 

% e~d Reşad V in bu sözirini isti~-
~ et~klı? beraber, tabii arkasına düş- Hallaçyan. efendi 

~ l3uyük giriş merdivenin.in solunda yerek çekildi. Nümayişçilerin göndermek 
1._ ~ tıan salona girdik. Hemen pencere-
~ a istedikleri heyeti kabul etmedi. 
·~ rtılnr: Ortadakinin önüne bünkar Odadan çıkarken, ıbana: 
)ı... SOldakine de benimle beralber cmai-

~:"tl ~ - Sen d~l paşa, dedi. ane. de bulunan di~r zatlar yak-
ar Ardısıra yürüdüm. Bera4berce kabul o-

~· . 
ı_~ (İe ne görcyim? Tekmil bahçe halk- :~~ı~aa;~r:~~· g~~:~;~~~t~~!:~ : 
~. I:nuş. Herkes birbiri üstüne yığıl - yeyi işaret etti. Fakat hiç bir şey söyle
~. Stınenler çiğneruniş. tarhlar bozul • medi. Halinden, tavrından düsünceli ol -
~ liatta bir çoklan ağaçların üstüne duğu anlaşılıyordu. Az sonra başını sağa 
~s· lar! Bir kalabalılk ki sormayın... doğru eğdi... Ellerini. içierini yukanya 
~~d~ padi.şahı be-kliyormuş. Meh - doğru çevirm(_4k suretile açtı ve omuzlan 
~~ b·eŞad V, pencerede görünür görün- arasına gömdüğü başı gene sağa meyilli 
~ Ce~r «lkıştır. ko~u .. Ifün'kar. elile hal- bulunduğu ~alde, dudaklannı büzdü. Fa
' rnladı. Bır ikıncı alkış daha. On • kat. gene bU' şey söylemedi! Yalnız bu 
~ sonra, başladılar nümayişe... halile, bu haJinin beli~ lisanile şunu de-
~~arada iki kişi gözüme çarptı. Ta - rnek is~e~iği pekala anl~lıyordu: 
~ltı 'Y, (daha paşa ve nazır olmamıştı) - Goruyorsun ya paşa, ham istiyor -
'~Us Hallaçyan Efendi. Her ikisinin lar! Benim eü:mden ne gelir? 
~~a. uzun bir direğe takılmış Os - Cemil Topuzlu, h1i1fi 0 günleri yaşıyor
' baYrağı vardı. Bayra~n sağ tara - muş gtbi. adeta heyecanla sözlerine de • 
~Uran Talat Paşa sol elile; sol ta- vam etti: 

liiı- .. duran Hallaçyan Eff.>ndi sağ eli- - Padisahın mu'hteriz silkutundan da 
~~~ egi tutuyorlardı. İkide birde bay - pek güzel anlası'la<Cağı veç'h;Je. bu nü ~ 
~ Sallıyorlar ve avazları çıktığı ka - mayiş onun üzerinde büyihk bir tesir 

ı...~ l{ yapmıştı! Fakat, hadisenin şümulü bu 
~! at"b isteriz. hartb, diye ba~ırıyor • kadarla da kalmı~rdu. Zannedersem, 

~~ R.. Vükela Meclisinde bıraktı~ intıba daha 
~ ~ OıJerin arlkasından da sanki kıya- derin idi. hatta bir konku tevlid edecek 
~: 0PUyonnuşçasına bir vaveyla baş - kada'l" ... 
... ·111u llleydan, halkın sesile çın çın ötü- Nitekim, nümayiŞten bir gün sonra 
~i· 'lialkın arasında bulunan o za • sadrazam Gazi Ahmed Muhter Paşayı 
~gd cl>arü~fünunu Osınaniı. talebeleri görmüştü m. Kendisiıre, gene harbin aley
i::: id~nerın en ateşli ve en heyecan- hinde olmak üzere bir kaç söz söylemek 
~· ıler. Talat Paşa ile Hallaçyan E- isted'im. Sadrazam paşa. bana hak ver • 
C.ltıaı n cliarb isteriz, hal'b!ı. diye ba - mekle beraber. bir yolunu bulup, sözün 
' :~nı :nıüteakiib, onlar da yumruk- mecrasını değiştirdi. Hatta diyebHir'm 
"- .... JtıYorlar· ı~ ~ i IAfl ~ b bı."" "'''lib · ki ma ayı.ın a arıa ahsi kapattı. Her 
~ Sor eye hücurn, Sofyaya hücum. Fi- zaman cesur ve açılt açrk hareket etmek 

Clt-Icı~Ya, FiHbe, Sofya ... feryadını ba- mutadı olan Gazi Ahmed Mubtar Paşa _ 
~ '\ll! 

ı,:ıı lı'' nın. şu veya bu tarzda. ımüsbet veya men-
~~rnaYiş epeyce devam etti. Zavallı fi bir söz söyleıneyişi, <ınun da bu husus
.~ d· Reşad V, hayret ve sükCınetle tnki ihtirazının bariz bir delilidir kanaa
~t i lllle.ınek medburiyetinde kaldı. tindeyim. 
).~\,iş bununla da bitmiyordu. Nüma- Hülasa, gerek padŞ!hın. gerek vüke _ 
~t ~ b~şlannda bulunanlar, bilhassa lii.nın yılgınlıklan neticesinde, nümay~n 
~ Utı ıle Hallaçyan Efendi ve diğer tesiri, yapılan propagandaların da inzı r 
~ ~tkadaşlan cHuzuru şahane. ye mamile daha genişliyor. adeta umumt 
~ lı lınelerini istediler. Bu suretle. bir mahiyet ahyordu. 
~~~tbi .arzuladıklanrun sebeblerini Kanaatimce, nümayiş. 5yle bir hareket 
~ 'lerıni bildirdiler. Fakat. Meh- noktası oldu Jd müntehasını Balkan harbi 
~ll~ d 'V. gene mutadı oldu~ veçhi- te~kil etti. 
'lt teden: Cemil Topuzlu yavaş ıbir sesle: 
~un olidum, mahzuz oldum. di- - Ve maalesef. bütün emeklerim de 

Düşüncemi gene Mcihmed Reşad V c 
açtım. Artik, varid görülmiyen ihtimal 
ve faraziyelere müsteniden konuşmadı ı

ğımı. felaketin imparatorluğun mukad • 
deratı üzerinde rol oynıyacağını uzun 
boylu anlattım. Mehımed Reşad V in en 
büyük korkusu, tahttan indirilmek idi. 
c!rnparatorluğun mıikadderatııt sözü ile 
kendisine bu noktayı telmih edince. za
vallı cldden teliişlandı. Çaresiz kalmış 

bir insan ıztıra'bile sordu: 
- Peki paşa. ne yapalım? 
Kendisine: 
- O çok kolay efendimiz, cevabını ver

dim. 
- Nasıl .kolay Paşa Rumeli elden gi

diyor. 
- Mani olun efendimiz! 
- Ne suretle? 
- Ştırayı saltanat içtimaını irade bu

yurunuz. Böylece, 1'ıar'bi durdurmak ve 
mütarekc aktedilanek kararı verilsin. 

Mehmed Reşad V, derin bir yeis için -
de: 

- Olur Paşa. çalı~ım, dedi! 

Yazan: Sabih Alaçam 

Bir hafta içinde A1manyaya 
yapılan ihracat 

Son bir hafta içinde Almanyaya 19,000 
lira kıymetinde 55,000 kilo eski yün par. 
çalan, 1000 lirahk 110 kilo ham ipek 
mensucat, 9450 lira kıymetinde 18,000 ki
lo ceviz. 3915 liralık 6000 kilo tuzlu bar
sak, 48,593 liralık 48863 kilo tiftik, 1309 
liralık 2788 kilo· iç fındık, 6600 liralık 
20.000 kilo Jıam keten, 4838 liralık 125 ki
lo yün halı. 4384 liralık 697 kllo tuzlu ko
yun. 10,050 liralık 1380 kilo koyun bar
sağı, Rusyaya <la 85,499 liralık 133,496 
kilo yapak ihraç olunmU§tur. 

Oöretmen kadrosu tamamlandı 
İstanbul VE' civanndaki ilk ve orta 

mektE•blerde münhal öğretmenlik kal
rnam~tır. Gerek asaleten, gerekse yar
dımcı öğretmen olarak bütün açık yer
ler doldurulmuş ve kadrolar son şekli
ni almıştır. Kültür Müdürlüğü boş yer 
olmadığı cihetle bu kabil müracaatle
rin beyhudP. yere yapılmamasını tebliğ 
etmiştir. 

Bir otomobil bir kıu!ına çarptı 

Bedrinin idaresindeki hususi otomo· 
bil, Kuşdilinrlen geçm~kte iken, Meli
h::ı isminde bir kadına çarparak yarala
mıştır. 

Yaralı berayi tedav! Haydbrpaşa 
Nümune hastanesine kaldınlmış, suç
lu hakkında takibata başlanmıştır. 

Aşçı Ali sıvacı Aliyi yııralııdı 

Şişlide Babarh sokakta San Ali ile 
kızı Şengül, ayni sokakta oturan sıva
cı Ali, Musa ve KAzım ile bir hastayı 
o!omobilden indinnek meselesinden 
kavgaya tutuşmuşlardır. 

Bu sıradı:ı rıhçı Ali, sıvacı Aliyt bıçak
la yaralallllftır. Suçlu yakal~tır, 

·~' ___ _..Tarihi Tetkikler ~--· 

istanbul şehri·nin 
eski meydanlari 

Yazan: Kadlrcan Raflı..----

Atmeydanı.nın. bu günkü hall 
Modern ve büyt1k eşini ve es-

lbir ş~de meyt- Ama&triyanom meydanının or- ki Yunanlılarm cA
danlarm oynadıkla- tannda timdi Kutafı denilen gora, sını andırıyor
n roller çok mü- Mar•iyan •ütunu bulunuyordu. du. 
himdir: Ana cadde- Fakat a&ıl Katafl daha ileri- Kostanıinin ve Te
ler buradan ayrılır- dedir. Bunun üstünde bir Al· odos kale duvarları
lar; şehrin kan da- rodit heykeli varmı§ ve ger- nın dışarısında ya
marları olan yollarını çekten bakire olmıyan kızlar pılmış olan evleri de 
tayin ile buralara bu heykelin önünden geçerken içeri aldılar, böyle
doğru olan halk ya- gizli eller taralından çırçıplak ce bugün yıkıntılan 
yılışını kolaylaştırır- •oyulurlarmı1t mevcud surlar mey-
Iar; toplantılar. ge- dana geldi. Şclıir 

çit! resimleri buralarda yapılır; iş ha- ancak o zaman en büyük şeklini alm~
yah içinde birbirini pek az gören, toplu tı. Bugün başlıbaşına bir şehir olan 
yaşnmanın manasını kuvvetle hissede- Beyoğlu tarafmda yalnız bir mahalle 
miyenlerin eksikliklerini bazan tıklım vardı, Üskiidarda ise pek az ev bulu -
tıklım dolan bu meydanlar tamamlar- nuyordu. Bunun için İstanbulun mey
l:ır; yurda VE? millete büyük hizmetler danları şimdiki Eyüble Sarayburnu ve 
yapan kahraman adamlar buraya diki- Yedikule müsellesinin içinde toplan • 
len abideleric ebedileştirilir; milli ül- mıştı. 
külcrin, atlıtılan büyük felaketierin ve Bugünkü F...minönü ve Balıkpazan -
irişilen büyük saadetlerin hatıraları o- nm o zamanki adı Tögmadır. Burası 
ralarda tunç veya mermer üzerine iş • pek kalabalıktı; ~imdi Beyoğlu tarafın
lenerek umumun ~ükran hisleri ifade da bulunan eglence ve sefahat yerleri 
olunur; vakit vakit hatırlanır. ve evleri burada toplanmıştı. Daha ile-
Kısaca şöy1e diyebiliriz: Geniş ve ri ~e ve Mahmudpaşada Fararn Teodo~ 

muhteşem bir meydan onun bulundu- vardı. Ayni bükfundann rnezan bura
ğu şehir için bir ka!b gibidir. Büyük bir ya yapılmı~tı. Bugünkü c Meydan -
şehrin heyecan ve haraketini tanzim cık-ın yerinde veya o·civarda bulundu
için bir çok meydanlara lüzürn vardır. ğu muhakkak gibidir. Çünkü o zaman· 

Paris, Lonnra, Berlin, Roma, Anka- danberi İstal"bulun ana caddeleri ve a· 
ra, Viyana. 1\"evyork gibi şehirlerin ha- na planı pek az değişmiştir. 
k:kl portrelerini. keskin şahsiyetlerini Ogüsteon mcydanı diğerlerine göre 
ancak onlann meydanlannda görebili· en ~büyük olan değildi; fakat mühimdi. 
riz. Ayasafyanın önündeki boşluktan iba"" 

Büyük bir kısmı bir orta çağ rnanza· retti. Karşıda Hipodrom, solda impara· 
ra~ı gösteren İstanbulda, meydan ola· tor sarayı ve senato binası görülüyol" 
rak iki yer gösterebiliyonız: Cümhi - du. Bazı tarih!erd~> bu meydanın çevre
riyet ve Bayazid meydanlan. Bunlan sinin direkler üstüne konmuş olan sa -
bile modern bır ~hircilik noktasından çaklar altındaki bir çok dükkfmlarla 
talılil ve tenkid edersek sanmam ki bi- dolu olduğu yazılıdır. Orta yerde ufak 
rer karikatö1r olmadıklannı yüzde yüz kiliseleı-in gösterildiği planlara da rast
ispat etmek kabil olsun! lanır; fakat hakikate uygunluklan çok 

Hükfunet ve İstanbul belediyesi bu şüphelidir. Muhakkak olan bir şey var
nokta üzerinde ehemrniyetle durmak sa imparator Kostantin bu meydanda 
lüzumunu h;ssetmi~, ilk iş olarak E - iki sıra direkli ve örtülü yollar yaptır
minönü ve Sirkeci meydanlannın açıl- rnış, Büyük Yustınyanos da tamir ettir 
masına başlı:ınmıştır. Köprünün İstan- miştir. Bunlar halkın yağmur ve gü -
bııl tarafma birer .. Yol kesen• gibi da- neşten korunmasına yarardı. Orta yer
yan m ıs olan salaş ve herbad hanlarm de sütunlar ve heykeller dikilmişti. 
ve dükkanl;:mn yıkılınası epeyce ilerle- Bugün Ayasofyadan Edirnekapıya, 
di. Onlann artık bir daha kalkınıyasıca Topkapı Ve Yedikuleye doğru uzayan 
boyları dev..jJincc o güzel Yenicami iı- a::ıa caddeler pek küçük farklarla o za· 
b:~esi bütiin ihtişam, vakar, san'at ve man da ayni veziyette idiler ve ayni 
asalef:R1e meydana çıloyur. Köprüden rolü yapıyorlardı. Diğer meydanlar da 
İs~anbula geçenleri, şirndf üstler!nin bu iki uzul) yol üzerinde bulunuyorla
başlannın iğrencliğini örtrnek için e • dı. Bu yola Mese caddesi deniliyordu. 
teklerine sahte inciler ve pullar dizmiş .. Ç~berlitaşın bulunduğu .yer de b?.· 
gibi duran iğrenç binalann yerine; be- y~ık bır meydandı .. Kos~antın Fo~~ ~ 
yaz sakallı, ağır başlı, muhterem bir d;~e ~.:Iıyordu. Atık Ali paşa c~.ıs~~ 
ihtiyarı andlran Yenicami karşılayor. Koprulu matbaasına kadar olan buyu~ 

Acaba !stanbul eSkiden de böy~e salıayı ve hemen hemen Nuruosmanı
meydansız mıydı? o zamanki meydan- yeye kadar uz~.ya~. kısmı içi~e alıyor
lar nerelerde bulunuyordu? Bu soru dıı. Ort~da bugunku Çem~erlıtaş vardı. 
üzerinde biraz duralım. Bu taş ılk ısımanlarda ellı metre kadar 

* 
İstanbulu Megarab Vizas kurdu; fa

kat Roma imparatoru Septim Sever, 
b!r şehir haline getirdi. Asıl büyük şeh
ri yapan da gene Roma imparatoru 
Kostantindir. 

hk şehir bugünkü Sarayburnunda, 
Topknpısarayınm yerinde bulunuyor • 
du. Yunan ve Roma ~hirlerinde <ıldu
ğu gibi burayo bir Akropol, bir stad -; 
yom tiyatro, mabedler yapılmıştı. Hal
km reyine mü!'acaat için toplanmak ü
zere bir de Forarn açı~tı. Burası Ro· 

ylil~sokmiş. Romadan getirilmiş, orada 
iken tepesine Apolion heykeli konul • 
muş; İstanbula geldikten sonra muhte
lif imparatorların heykellerinl taşımış; 
bir aralık bir kısmı yıkılmış; yangınlar 
içinde kalmış, biisbütün yıkılmak teh
likesine karşı, l 70 i senesinde dip ta -
raftaki taş duva'!' örülrnüş. 

Forom Tavri denilen bugünkü Baya
z:d meydaN üniversite bahçesi1e bina· 
sını ve kule civannı da kaplıyordu. 
'I.'avri öküz demektir. Şehrin bütün yol
la.r.ı. buradan ayrlhrdı: çek kalabalılk 

fDevcımı 10 uncu sayfada) 
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us 
Harbolursa Fransa nasıl ve ne 
kuvvetle bir ordu çıkarabi[i,.? 

Yazan : General H. Emir Erkilel 
li\. vrupada askeri emniyet cihetile, 
~ Fransa kadar tabiatın yardımına 
mazhar olmuş memleket azdır; coğrafi 
topluluğu ve kara bududiarının da~lar -
la çevrilmiş bulunması müdafaa işini 
son derece kolaylaştırır, geniş batı, At -
las sahilleri ona deniz aşırı yolların açık 
olmasını ternin eder. 

Fransa. Büyük Hanbde bu sahiller sa
yesinde, bilhassa Amerikadan her türlü 
noksanlarını tmnamlayabilmiş idi. Ak -
deniz kıyılan da, Anavatsnın bilhassa 
Şimali Afrika Fransasıle muvasala pey
da etmesine yarar. 

Tunus, Cezayir ve Fastan, topu, yuvar
lak hesab, 16 milyon nüfustan mürekkeb 
olan bu Şimali Afrika Fransası ile 50 
milyon nüfus yayan di~er Afrika Asya 
müstemlekeleri hep birden Fransız müs
tcmleke imparatorluğunu vücude getirir. 
Bu imparatorluk, yalnız Anavatan en -
düstrisinin muhtaç olduğu ham madde -
lerle madenieri vermek ve bu endüstri 
inamulatının büyük bir kısmına müşteri 
olmakla kalmaz, nüfusu gittıkçe azalan 
Fransa için, ayni zamanda, çok kıymet
li bir ınsan deposu teşkil eder. Bu müs
temlekelerin bir çdk iktısadi fayda ve 
hizmetlerinden başka müstakbel bir 
harbte Fransanın emrine takriba bir 
milyonluk cengaver bir ordu çıkarıp ve
recekleri düşünülürse, bunların Fransa 
için, neden hayati ehemmiyetleri olduğu 
kolay anlaşılır: gar.fudir ki müstemleke, 
nüfusları kalabalık olan devletlere nüfus 
~azlalarını almak için yaradı~ı gibi, nü
~usları az ıolan memlelketlere de adam ek
sikliğini telfıfiye hizmet edebiliyorlar. 

Evet nüfus meselesi, Fransanın bu en 
mühim derdi hakkında Kl.e.ınanso (Cle-

• 
Fransız harb gemiler,inden birinin 

ön toplan 

menceau) nun, ll Birinciteşrin 1919 da, 
Fransız ayanında, Versay muahedesi mü. 
nasebetile söyledi~ nutukta, dediklerini 
okuyan her insan derin derin düşüneeye 
vanr. Fransanın ihtiyar kaplanı şöyle 

diyordu: cMua!hede metninde Fransanın 

çok çocuk sahibi olmakla mükellef ol -
du~u yazılı değildir. Filvaki, buraya ya-

zılması icab eden ilk şart bu idi. Çün • 
kü, Fransa çok çocUklu aileler kurama
dıktan sonra, muahedeye düşünebildiği

niz en güzel şartları istediğ.iniz kadar 
koyunuz. Almanyanın bütün toplarını e
linden alınız ve daha ne yapmak isterse-

Fransız 

sadt, siyasi ve askeri çok a!ır şartlardan 
ba§ka galibierin kontrol komisyonlarının 
gözleri önünde, ona bizzat kendi elile 
59,897 top ve namlusu, 130.558 malöneli 
tüfek, 31,470 bomba topu ve namlusu, 
6,007,000 tüfek ve filinta, 212,000 telefon 
makinesi, 8,982 telsiz istasyonu, 2,500 
har b sanayii maki-nesi, 15,714 bomıbacı ve 
av cı uçak, 27,757 uçak rnotörü, 26 büyük 
hl!rb gemisi, 4 sahil zmhlısı, 19 küçük 
kruvazör, 21 rnekte'b vesair gemi, 83 
torpi1dbot. 315 denizaltı ve bir çok u ~ 

çak ve balon hali ilh ... ilh .. tahrib ett~r -
mişlcrdi. Fakat her ~eye rağmen, Kle -

mansonun dedi~ g~bi bugün velud Al
manya tekrar dirilmiş ve kısır Fransa ge
ne alt duruma düşmüştür. 

Filvaki Fransa bu harbin neticesindeki 
emsalsiz galfbiyeti ancak Rusya. İngiMe
re ve İtalyanın, ve bilhassa yarı dünvayı 
Almanya üzerine harbe sürüJdiyen İn -
giliz siyasi faaliyetinin yardımile kaza -
na bilmiş idi. Bu harbde Almanya ilc müt
tefiklerinin yani 4 devletin 25 milvon 
aske:rııne karşı Frama ile müttefiklerinin, 
yani 29 devle-tin 44 milyon askeri dünva
nın hemen ~er yerinde dövüsmü~lcrdt 
Bu büyük şavaş derinden derine incele
nirse, onu yapan ve kazanan mühim un
surlann başıooa, bütün dünya denizle • 
rine hakim İngiliz arnıadasının geldiği 
görülür: çünkü. ancak bu donanma save
sinde, FI'ansa ve İngiltere, ham müdde
tince, deniz ~ırı yerlerden yalnız yive
cek ve ~ivecek de~il. Amerikadan da her 
türlü s.ilah ve haııb malzemesi tedariık e
debilmişler ve nihavet şimali Amerika 
devletler birli~ini de kendi saflarında 
hnrbe ::ok.arak Atlas Okvanuc;unun öte 
tarafından Fransaya 40 fırkalı!k taze bır 
ordu eelbine muvaffak olmuşlardı. Şüp

hesiz, bu Amerikan ordusu gelmese idi, 
harbin İtilaf devletlerince kazanılması 
pek şiipheli olurdu. Çünkü her şeyden 
evvel. Fransa ile müttefiıklerinin tükencn 
nınnevi kuvvetlerini yerine getiren ve 
Almanlarla müttefklerinc, artık bu 

niz yapınız. hepsi nafiledir: Fransa bir harbde galib gelmek ümidlerini kaybet
gün artık Fransız kalmıyacağı için ba- tiren Amerikanın Fransa tarafında harbc 
Uıcaktır.:. girmesi olmuştu. 

F·ıhakrka, Büyük Harbin mütareke - Büvük Harb neticesi Fransanın zaferi 
sinde, .galiblcr tarafından Almanyaya, iş.. ve h~rb kazançlan ne kadar büyük ol _ 
gali altında bulunan Belçika ile Fransız. duysa, Almanyanın yediği dal'be de 0 ka
topraklarını ve Alsas Loreni 15 günde dar şiddetli ve adeta bir ölüm darbesi ol
tahliyeden baŞka. 500 top, 25,000 rnaki - muştu. Bununla beraber Fr.ansa. harb
neli tüfek, 1700 uçak, 5000 lokomotif ve den az sonra, emniyeti için yeniden en • 
l!'iO,OOO vagonu teslim etmesi şart koşul- dişe duymıya başlamı§ ve mağllıb Al -
muş ve Versay barışı neticesinde bu mağ- mnnya henÜ7. yerde yaralı yatarken bile. 
l ılb devlete· yiiıkletilen mülki, mali, iktı - kendine bir taıkrm müttefrkler temin et-

askerleri 
mekle beraber teslihatı da elden bırak
mamıştı. Bu ~uretle Fransız ordusu, harb 
den sonraki ilk on sene zarfında harbiye 
nazırlarının sık sık değişmesi ve iç iç -
timni durumundaki i'htilaf ve istikrarsız
lıklar sebebile, bir tereddüd ve intikal 
devresi geçirdikten sonra, harb tecrü -
belerine göre yeni ve kat'i teşkilatını 

1927/28 senelerinde tesbit etmişti. 

Bu yeni teşkilatın mühim bir esası or
dunun barış zamanı ıbir talim ve terıbiye 
ve seferberlik çerçevesi, yani bir kadro 
halinde olması ıVe bir harhde milletin bü
tün eli silah tutarlannın bu kadro içine 
en seri surette girerek milli bir ordu vü
cude getirilmesidir. Bu esasın tabii bir 

neticesi olarak banş zamanı ordunun va
sati kuvvetini ve rnuvazzaf askeri hizmet 
müddetlerini makul asgari hadiere in -
dirrnek daima kaıbil olur. Bu suretle mes
lek ordusuna nihayet verıilerek yerine 
silahlanmış millet dkarne olunuyordu. 

Yeni teşkilata göre kara, hava ve de
niz kuvvetleri, kendi dahili ve husust 
teknik işleri dolayısile ayrı ayrı bir neza
rete, harb, hava ve deniz nezaretlerine 

bağlı ve bu suretle müstakildirler. İçin
deki kıt'nlar harb nezaretine bağlı bulu
nan şimali Afrika FransaS1, yani Tunus, 
Cezayir ve Fas rnüstesna, diğer ıkoloni ve 
manda memleketlerindeki askeri kıt'a -
lar da mi.ist emleke nezaretine taıbidirler. 

Fakat harbiye nazırı olan zat ayni za -
manda milli müdafaa nazırı sıfat ve sa
la·hiyetini de haiz bulunduğu için, milli 
müdafaa işlerinde hava ve deniz nazır • 

larının üstü sayılıyor ve bu sayede ayrı 
ayrı müstakil olan kara, hava ve deniz 
kuvvetlerinin teşkilat, teslihat ve işbir

liği temin edilmiş bulunuyor. 

Fransada mecburi askeri hi7.met 21 in
ri yaştan 48 inci yaşa kadardır. Bunun, 
barış zamanı 2 senesi muvazzaf hizmet, 
2 senesi hazır ihtiyat, 16 senesi birinci ve 
8 senesi ıkinci ihtiyattır ki bu suretle 
mecmu!l 28 yıldır. 

Şimali Afrika ile kolonilerde askerlik 
hizmeti her tarafta ayni usul ve şekil 

altında tanzim edilmiş değildir. Maama
fıh buralarda umumiyetle 15 senelik bir 

askerlik medburiyeti vardır ve bunun 
3 senesi muvazzaf hizmet içindir. Şimdi
lik bunların yalnız bir kısmı silah altına 
celbolunuyıorsa da bu mikdar sene-hesene 

artmakta ve anav.atandaki şimali Afrika 
''e müstemle'ke .kıt'aları o nisbette fazla • 
lnşmaktadır. 

• (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Danyel Daryönün 
baş1na gelneler 

Parisiiierin besledikleri sevgi ve takdir güzel yıldı.ıJ11 

az kalsın ölümüne sebeb olacakb 

Danyel DaTYÖ yeni filminde 

Güzel sinema san'atkAn Danyel Daryö dada çığarmak ihtiyacı hfısrl olın11~ 
geçenlerde Pariste Ob.opin salonunda bir Polisler 'hemen gelm~ler ve intiz~ ~ 
toplantıya r iyaset etmiştir. Toplantı ıro- min eylemişlerdir. Fakat güzel 5~ ,., 

nunda bin~ yakın sinema meraklısı gü- yıldızı ıbu sefer de polislerin resı~ ~§1 
imza talc'bi ile karı:ıla!:.mıştır. san ııt !1, zel yıldızın etrafını sarmış ve kendiisin- lı' :r·· )"" 
kendisini izdiharndan kurtarmış olnil _,J 

den fotograf ve imza almak için ısrarlar- f to'" 
ze yakın polis ve komisere birer 0 ;ıır 

aa bulunm~lardır. Bir aralık Danyel hediye eylemek mecburiyetinde ltB 
Daryö o kadar .srkışmıştır ki polisi im- tır! ,,,. 
::;; .......................................... ············································································ 
Prens Starhemberg'in 

kar1s1 bir film 
çevirecek 

Bir vakitler Avusturya siyasi haya -
tında büyük bir rol oyna olan Prens 
Stnrhembe:-g Nora Gregor adında bir 
aktris ve dansöz ile evlenmişti. Avus • 
turyanın Almanyaya ilhakından sonra 
Viyanayı terkeylcyen Prens ve karısı 
şimdilik Fransacia yerleşmişlerdir. A • 
lman son haberlere göre Prenses Star
h<>mberg pek yakında Pariste çevril • 
rneğe başlanacak olan büyük bir film· 
de ba~ rolü alacaktır. 

Filmin §imdiki ismi (Rappel 1mme
diat) dır. Mevzuu geÇ€n Eylulde Pa -
riste cereyan eden hadiselere temas ey
lernektedir . 

Prenses bu f ilrnde b ir Amerikan yıl· 
dızını t emsil eyliyecektir. 

Filmde rol alncak erkek san'atkA.rlar 
~unlardır: 

Erich von Stroheirn, Bemard La .. 
ucret. 

Eski bir san'atkar ve çok güzel bir 
kcırhn olan Nora Gregor'u n bu filmde 
büyük bir muvnffakiyet göstereceği 
tar.min edilmektedir. 

Françiska Gaal Avrupaya 
dönüyor ... 

Bir müddettenberi Hollywoodda bu
lunmakta olan ve son olarak meşhur 

san'atkar Franchot ile ibirlikte cK athe
rine the lasb adında bir film çevinniş o-

lan güzel Macar sinema yıldızı Françiska 
Gaal Noel yortularını geçirmek Ü·zere 

Avrupaya gelmektedJr. Françieka Maca

rİstanda bulunan ailesi nezdine gidecek

t ir. Söylenciiğine göre de bir müddet son

ra büsbütün yerleşmek üzere Hollywoo
da dönecektir. 

Mikinin yeni bir kardeşi oldu 
Walt Disney'in kurnnuş oldu~ (Miki) 

ailesi yeni bir aza kazanmıştır. Yeni do-

~an •bu azanın ismi (Boğa Ferdinand) dır. 
(Bo~a Ferdinand) ın provalannda pek 

büyük muvaffakiyetler elde edilmiştir. 

(Bo~a) nın yeni filmleri gelecek Şubat
tan itibaren piyasaya çıkacaktır. 

isa Miranda, Marlene 
Dietrich'in " resmi 

rakibesi , ~~--
Bir müddettenberi Hollywoodda. rP' 

met etmekte olan büyük İtalyan sıJl or 
yıldızı İsa l\firanda cgünün yıldıZ!'!)# 
mak üzeredir. Son alınan rnevsuk ttapııP' 
!ere nazaran Paramount filr:n k\l~c}l'ııı 
yası İsa Mirandayı Mnrlene Dietrı 
yerine koyrnağa karar vermiştir jııı 

İsa Miranda pek yakında (Hot~l#~' 
perial) adında rbüyük .bir film çcvır e~ 
başlıyacaktır. Bu film vaktile Polıı JIT 09fl 
sonra da Marlene Dietrich tarııfıtl 
çevrılmi§ti. ·JtBıl' 

Bu film İtalyan yıldızının Anıreıfj~ 
çevireeek olduğu ilk cAmcrikant 
olacaktır. ~ar 

Hotel İmperial muvaffakiyet !(taı dBf' 
ğı takd·irde kumpanya İsa :Mir~fl ıcc9' 
(Yanık K albler) filminin yeni bır 
yasını çevirtecektir. ıtlen 
Malılm olduğu üzere (Yanık .J{aıdıl 

Marlene'nin Amerikada çevirJ]'liŞ 0
/ 

ilk filmdir. .. •• ................................................... 

~- ıdı.t' 
Cotumbiyanın yeni ve güzel '!11 

Rita Hayworth 



----=----·- -- . . -- . ··-· - - - .. - _,.,.. ~ _ ... - ... -
- ------ - -- ----- -- -

25 Uirincildinu-. SON POSTA 

s uvaleti 
Bütün saç t valetleri güzeldir. Fakat 
her saç tuvaleti her kadına yaraşmaz 

ALMAN 
Şık ve gft%el kadın herşeyden evveı 

saçlarms. dikkat etmeğe mecbUTdur. 
Saçları derll toplu ve güzel görünen 
bir kadm, kendisi çi.rtdn olsa bile gü
zel görünebUh-. Fakat saçlan dağııÜk 
ve bakumı:ı bir kadın ne kadar güzel 
olcoa ne knd.8r güzel makyaj yapsa ve 
nP kadar güzel giyiruıe nnfiledir. Saç 
bakımı ve kadının saçıarına gösterdi~ 
itina onun yalnız güzelUk bakımından 
dPğil, ayni zamanda Mvk, incelik ba • 
kırnından dA. bir ölç6.sü olur. Yüzünün 
Şekline uynuyan btr saç tuvaletini mo
d<:ıdır diye kendi ıaçlarına uydunnak 
ist;yen kadınlardan bir kısmı hakika
ten iyi saç tuvaletl yapmış olurlar arn· 
rna bir kısmı da sadece gülünç olur -
lar. Çünkü her saç tu:valeti her 
Yüze uymaz. Uzun yüzlü bir kadını çok 
giizel gt5steren bir ııaç tuvaleti, topa:r
lak yüzlO. bir kadını güzelleştirmek 
§Öyle dursun, güzel1e4t1.rmedlği gibi 
çirkinl~tirlr de ... Bunun akSi toparlak 
Yüzlü kadırıa iyi giden bir saç tuvaleU 
~ uzun yilzlnye hiç yaraşnaz. 

Saç tuvaletleri, yalnız yüzün şeklile 
değil, ytlrlln rengi, saçm rengile de 
Çol~ altıkadnciır. S&nşın için güzel o -
lan tuvaJet esmer için çinkin olabilir. 
Siyah saçlıya yaraşan, kumrala yaraş

ınıyabilir. 

İşte bütün bunlann örneklerini mil· 
ie~erin, kavimlerin, ll"klann değişik 
saç tarayış, saç kıvırma şekillerinde 

bulabiliriz. Bi-r Çinli kadın saçını baş· 
ka türıo., bir İskandinavyalı kadın baş· 
ka türlü tarar ve toplar. 

Bu, onlann birbirlerinden uzak yer
lerde yaşamalanmn, birbirlerini tanı
Yaınamış, birbirlerine sokulamamış ol· 
ınalarının tesirile değil, birine yaraşa
nın di~ne yaraşmaması sebebiledir. 

Değişik yerlerde yaşıyan, birbiline 
~enzemiyen t-u insanlar saçlarını gi1 -
nün modasına uygun ~ekilde düzeltine
sinler miT Bu meselenin de halli güç 
değildir. 

RUS İSPANYOL 

İSKANDİNA V FRANSIZ 

Saçların renkleri, taranış ve kıvnn141 modasile uğraşanlar öyle saç modelleri 
şekilleri her millet kadınma göre deki· bulmuşlardır ki, saçların tuvaletini mo· 
şen, ve o millet kadının hüviyetini bel- daya uygun şekle soktuklan halde o • 
li eden bir şeydi, Alman kadınının alnı nun esas vech~ini değişt1rmemişttr. 

açık tuvalcti, Rus kadınının ortadan 
ayrık yüzün iki yanma inen saçlan 
İspanyol kadının alnında bir istifham 
işareti yapan saç şekli İskandinav ka
dının başını ipek bir taç gibi süsliyen 
başının üstünde sanlı örgüsü, Fransız 
kadının kabartılmış saçlan bugünün 
saç modas_ı değişikliğinde olduklan gi
bi kalamazlardı. Fakat onlann esas şe
klllerini deği§tinnek hiç de güzel bir 
şey olmıyacakUı. Fakatı bugünün saç 

Gene bugün Rwı kadınının sa.ç tuva· 
leti kendine yar~an kendi tuvaletinin 
modaya uydurulmuş bir tarzıdır. İs • 
kandinav kadının da öyle, Alınan ka -
dmının da öyle, velhasil, kadın kendi 
ırkı, kendi milletinin saç tuvaleti esa· 
ımı rnuhafaz.!\ etmekle beraber modaya 
uyrnuştur. 

Resimlerde üsttekiler esas şekiller ve 
alttakiler bunların yeni şekilleri • 
dir. 

Nasıl bir kadın en ziyade 
hoşa gidebilir? 

1 - Giyinişindeki zarafetle ... Haki • 
ki zarafet kendin! apaçık göstennez. 
Göze birdenbire çarpan şıklı:k, bira1 da 
göze batıyor demektir. Yani tam mana
sile hoşa gitmiyordur. 
Şık ve zarif e!bise hiç bir vakit dik· 

ketl kendi üstüne çekmez. Sadece gl • 
yenin vücuöünü güzelleştirlr. Bunun 
içindir ki zarafet denilen -şey. her fey· 
den önce rahat ve sade görünür. E~r 
bir kadın için: «Ne mükemmel elbise -
leri var.» deniyorsa o kadın kelimenin 
bütün kuvvetile «zarif- ~ayılamaz. 

Kimin için: cAnlahlmaz bir şıklı~ 
bir hoşlu~ var.• deniyorsa o, gerçek· 
ten şık ve zariftlr. Çünkü, giydiği şe~ 
lerden o «Anlatılmaz şıklık» ı yarat -
mıştır da hiç ktmsc onun zariflJ~ntn 
giyindi~ elbiselerden geldiğini farke -
aememektedir. 

* 2 - Duruşunda, kunıldanışında, söz 
söyleyişindE>ki ahenk ve tatlılıkla ... Bti 
tün bunlann tatlılığı, inceliği rnuhite 
ve yaşanılan z manm telakkisine uy -
meya bağlıdır. Çünkü bundan bilmem 
ne kadar sene evvel boşa giden a~r bir 
dunl§, hülyah bir bakış bugün artık 
boşa gidemez. Binaenaleyh bir kadın 
boşa gidebilıne-k için jestleri, bugün se 
vilen ve beğenilen tarzda olmalıdır. 

* 3 - Makyajı V€ kuvaförile ... Bir ka-
dın güzel olma: 'lbilir. Bu, hoşa gitme
sine mAni değildir. Yeter ki, kusursuz 
bir güzel olma~.l üzenmesin .. ve Öyle 
boyansın ki görenler; cBoyanmasını 
bilse belki biraz güzelleşebilirdi arn -
ma ... » demesinler. 

Moda, h~r kadına yalnız bir türlü 
kuvalör ve bir türlti makyaj yapmayı 

• 
Iki güzel 
Şapk" 

IUK.ancıaki ablak yüıH.l1ere gide!'. 
ÇUnkt1: Yüzün yansını kapatınaktadı.r. 
Aynca uzun boylulam da yaraşrr. Çün
kü esasen uzun olan boya ha1dkatte 
bir yükseklik katrnadı~ halde yüksek 
bir şapka tesiri yapmakta ve bu suret· 
le son modanın en bariz tarafını can -
landırmaktadır. 

* Alttaki: Boy wrdiği için ufak tc:fek-
lere uyar yüzü uzun gösterdiği ve bli· 
yüttüğü içjn de küçük yüzlere Yar8F· 

emreder ki o da, kendine en fazla ya ıc 

raşan saç ~ boyanma şeklidir. Hoşa gi• 
den kadın nf' pahasına olursa olsun bu 
ikiden aynlınaz. Mesela: Bu sene en 
çoıt beğenilen ruj, mora kaçan kıTmızı 
renktedir. Öyle iken açığından koyusu
na kadar belki yirmi türlü ruj var. Hoş 
kachn bunlann arasından kendine ya· 
raşan tek ruju arar bulur. Saç da kaş 
da, bütün tuvalet öyledir. 

* 4 - Daima sevimli, güler yüzlü. na· 
zik ve mütf>vazı görünmeklc ... Hoşa gi· 
den kadının içinde büyük bir yeis, bir 
can sıkıntısı, bir heyecan olabilir. Fa " 
kat o bunların hepsini içinde gizleyip 
hoşa gidecC'k şekilde görünmeyi bilir. 
Çok güç, ne yapma!: ki hoş görünmek 
için çok, pek çol<: lazım olan bir şey ... 

Ucıız v e şık 
Geginmek golları 

Geçen seneki tayyörünüzü bu sene • 
nin modasına, en az bir masrafla, u~ 
durabilirslııiz. Bu, 
nem tasarruf o -
fur, hem de mo • 
Janın incelikleri -
ni bildiğınizi gös
terir. 

Geçen yıldan 
kalma muhtelif 
tarz tayyörleri e
le alalım: 

1 -Çoğunun 
beli sentürlü, kı -
sa ceketler pek 
moda idi. Şimdiki 
ceketierin boyu i· 
se kalçalan sara -
cak kadar uzun. 
Eski kısa ceketi 
uzatmak için çi ı .. 
gili kumaş moda
!lndan 1.::. .ifade e -
debilirsinl%. Der • 
hal ceketinizle bir 
renkte Jınce yollu 
bir~nya
nm metre alır, 

göğüsten ~~sı -
na eklernrıiz, reverieri de bu kumaşla 
değiştirirsinh:. Evvelki ceketin etelt 
parçasından iki ayn ccb yapar, çizgi]l 
kumaşın üstOne koyarsınız. Son dere • 
ce şık bir tayyaöriinüz olur. 

2 - E~er tnyyörünüzün kumaşın " 
dan bulabilirseniz, o vakit başka ku • 
maş kar~tırmazsınız. Ayni şekli ken • 
di kumaşından yaparsınız. Yeni par • 
çayı ekledi~niz yer görümnesin içtn 
bu ek yerindr.n itibaren ceketin ete~ 
kadar tıpkı çizgili bir kumaş gibi renlt 
renk, yahud bır renk pikür yaparsınız. 
Dikiş yeri bu pJkürlerin arasında kay
bolur. 

Kostüm her mevsimde giyilen bir 
elbisedir. Yazın ineesi giylldiği gibf 
kışın da kalını giyilir.. Fakat hiç b~ 
zaman modası geçmez. 
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Fransız 
( Baştarafı B inci JGyfadtJ) 

Fransacia bugün rner'i olan ı senelll 
muvazzaf hizmet 1935/36 senesiııdenbe • 
ridir; daha evvel yalnız bir sene idi. Bu
nun arttırılmasi1c beraber 21 yaş yerine 
20 inci yaşa girenierin silih altına çalı -
rıtmasının sebebi bir müddettenberi de -
vam eden (anneescruses) wrlmsiz se .. 
nclcrdir; ~ünkü, harb senelerinin u te
vellüdatı şimdi bu senelere aksetmiş ve 
memleket. barış ordusunun ihtiyacından 
az asker verıniye başlamış ve bırnun için 
silAh altında bir sene yerine iki senelik 
asker bulundurmak lüzumu hasıl olmuş
tur. 

Frans-ada 18 a!ll·eri daire olup 19 uncu
su şimali Afrikadadır. Bugün anavatan
&ki 18 daireye başlıca şu aşağıdaki bU
yük askeri b·rliklcr dağılmış bulunmalt -
tadır: 

20 Beyaz pivade tümeni, 
4 Ş'mali Afrika tümeni, 
1 BC'vaz müstcmleke tüm.etıı. 
2 Senegaili tümen·, 
1 Kanşık rnüstemleke grupu (takrlba 

bir tümen), 
2 Hafif rnakineleştirilrni§ tümen. 
3 Müstakil süvari grupu. 
2 Sipahi tuğu, 
6 Tümer kadar müstabkem mevki 

kıt' aları. 

Müteaddid kolordu ve ordu topçu a _ 
layları. 

Müteaddid zırhlı alay ith . ., ilh ... yani 
cem'an takriba 40 tümenlik bir kuvvet. 

Bunlardan başka şimali Afrika (Tu -
nus, Cezayir ve Fas) ta: 

22 piyade alayı, 
14 süvari alayı. 
6 topçu alııyı vardır. 

DiğE'r kolonilerle manda memlcketle -
tlııe de epeyce askeri kuvvetler dağılı 
bulunmaktadır. 

Bu teşkilatm sayı kuvvetlerille gelince. 
halen Fransız ordu<>uınun malik bulun • 
duğu adam kuvveti şudur: 

Ana yurdda takr. 495,000 adam 
Şim. Afrikada » 172,000 , 
Di~er ikolanilerde :. 68,000 ~ 
Topu • 735,000 adam 
Bu kuvvetlerin banş zamanı ana va • 

tan topraklan üzerindeki konuş ve ya
yılış kesafeti tabiatile en çok do~dadır. 

Bundan başka Fransa bütün do~ bu -
Budlarını b&ftan başa tahkim etmi~ir. 
Bu tahkimatm en kuvveUi klQJlllannı. 

ordusu 
İtal:Y't bududundaW batı Alp geçldleri 
tahkimatı ile Alman hududundaki cMa· 
ginob hattı teşkil eder. 
Fransız ordusunun mubarebe zama -

runda seferber edece~i kuvvete 'bittabi 
r.ıerak edilir; fakat bunu tamamile bil • 
rnek mümkün değildir. Anoak, bugün ana 
vatanda talim görm~ takriba 4,600,000 
beyaz, kolemilerde de bir milyondan fazla 
renkli ihtiyat .bulunduğuna ve bütün huD
lan seferber edebilecek vesaitc maliık bu
lunulduğuna göre seferber Fransız ordu
sunun kuvvetini takrfua 100 iküsur tü ,. 
men veya 4-5 milyon adam olarak tah
min ve kahul etmek !k~ildir. 

Seferber bir Fransn piyade tüm~ni, 

umuımiyetle üçer ta:burlu 3 piyade ala
yile bir hafif ve bir ağır fırka topçu ala
yından ilh.. terekkü.b eder ki bilhassa 
topçu itibarile çok kuvvetlidir; çünkü 9 pi 
yade taburuna karşı 9 hafif (7,5 Sa.) ve 
6 ağır (15,5 Sa. lik obüs) ki cem'an 15 
bataryaya malik bulunmaktadır. 
Fransanın bir seferde .çıkaracağı umum 

zırhlı muhardbe arafba sayısı takriba 4500 
dür. 

Hava kuvvetine gelince bunun terakki 
ve inkişaf hızı bir müddet durakladıysa 
da yeniden canlamnıştır. Maaihtiyat u
mum harb uçağl sayısı halen 5000 olarak 
hesab olunuyarsa da bunun içindeki ta
arruzi hava kuvveti ancak bin küsur uçak 
tır. Bu mlkdarın İngilteredo 1500, İtal
yada 1800 ve Almanyada 3000 e çıkma -
sından Fransa hayli endişeler geçirmiş -
tir. 
Fransız deniz annadasına geli,nce bu -

nun bugün veya pek yakında malik ola
cağı ikisi 26 şar ve en yeni diğer ikisi de 
35 şer bin tonlUk cam'an 9 zırhlı, ı uçak 
gemisi. 7 birınci sınıf. 14 ikinci sınıf kru
vazör, 32 mu'hrip, 53 torpitobotu ve tak
rlba 78 denizaltı gemisi ile Alman ve kıs
men de İtalya donarunasına faik bulun
maktadır. 

Hülasa, bugün Fransa dünyanın en iyi 
ve kuvvetli .kııra ordularından birine ma. 
lik olduktan başka, bununla birlikte 
memlekcti mürlafanda büyük işler göre
bilecek kuvvetli ve iyi birer hava ve de
niz arınadalarına da maliktir. Gelecl'k se
ncll'rde Fransanın ne yapacağına gelin • 
ce bu da 1!139 senesi teslihatı için şimdi
den tahsis eWği 224 milyon İngiliz lira
lık muazzam bütçe ile başvekil Daladye
nin azimkArane çalışmasından az ço.k is
tidlru edile-bilir. 

H. E. Erkilet 

TARİHİ TETKİKLER 
(Baştarafı 7 inci sayfada) Bin_ senesinden sonra Bizans :impara· 

olurdu. Bayazid kulesinin yerinde Teo- torlugu çok fakir düşmüş, İstanbul da 
öosun zafer takının ve üstünde heyke- pek ·baknnsız kahnıştL o kadar ki bu
a:nin buluı'lduğuna dair baıı. ~aret ve rası Türklerin ellerine geçtiği zaman 
kayıdlara rast]anmıştır. o muhteşe.:n Hipodrom biJe taş ve top-

Ana caddenin bir çok kısımlan iki ta· rak yığınındal' başka bir şey değildi. 
nfı direkli o]arak yapılmıştı. Türklerin zamanında İstanbulun bir 

Fo rom Amartriyanom da Baya7$de tek meydanı vardı: Atmeydanı ... 
yakındı ve şimdiki Şehzade camisinin 
l>inasile avlusundar. ibaretti. Bazı plan- Bizans dııvrinde meydanlann bir çok 
~arda bu me) dnn daha ileride, Fatihde kanlı ve miichiş ihtilalllere sahne ol -
olarak göstf'rilm~ştir. Bu takdirde §im· duğunu dkuyoruz. • SUlttmahmed -
Ili Kıztaşı denilen Marsiyan sütunu bu Atmeydanı•nın tarihini yazarsak bizde 
meydanın ortasma düşer. Halbuki asıl Osmanlı imparatorluğundaki zorba ih· 
Kıztaşı bu değiid!r; başkadır ve üzerin- tilalllerinin hem~'l hemen hepsini yaz· 
kle Afroditin heykeli vardı .. Guya kız- mış oluruz. Burada nice vezirlerin ka
lar eğer gerçekten bakire değil iseler falan k:Si~di ve .çıplak vücudlan yol -
bu taşın önünden geçerken mechul e:ı. la~a. Sü:uklendi, yahud parça parça 
ler vasıtasile hemen soyulur, çırçıplak edıld.ı. ~ıee başlar kesildi ve. boylar 
ıolurlnrmış. Hipodrom dansözlüğünden d~vrıldL Fakat yüz on sene kadar önce 
~e fahişelikten imparatoriçeliğe yük - Y~;mi otuz bin yeniçerinin kılıçtan ve 
selen Teorlorarun kızkardeşinin başına gul~eden g"'Çirildiği zamandanberi hep 
böyle hal gelmiş ve Yositinyanos hey· sakın kalmı~: hattA mütareke sırasında 
kelin kırılmasını emretmiş! çok parlak bır vatan toplantısına sahne 

Caddenb bundan sonraki kısmında olmuştur. 
belli başlı bir meydan yoktu. İstanbuh.m dumOra uğrayan kan ve 
Bayazıddan Kocamustafapaşaya do~- hnyat merkezleri cümhuriyetin elile 

ru ayrılan yolda iki meydan vardı: yeniden can1anıyor. 
Porom Bovis, Forom A.rıltadyas... ····----·············-········-··-···················· 

Birineisınin yeri şimdiki Aksaraydır. Akba kı·tab evı· ~ 
'(Likas çayı·Bayrarnpa~a deresi) bura· -~ 
ilan geçer ve o zaman büyük bir liman Her dil~en kitab, gazete. mecmua, 1 
halinde bulunan Langaya dökülürdü. rnekteb kıtablannın ve kırtasiyenin 1 

Fororn Arkadyos daha sonra Avrat Ankara satış yeridir. Undervud ma-
pazarı diye anılıyordu. Şimdiki Davud- kinesinin acentasıdır. 
paşa ve Hasekıyc yakındL L ...1 

Mf'vdanın ortasındaki Arkadya sü • ,••••••••••••• .. 
pnunun üstünde ayni isımdeki impa· 

Göz hakimi 

Dr. Murad Ram i Aydın 
Taksim - 'l'alimbane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aflt. 

Teli 418~3 

ptorun heykeli varmış. Dört metre ge
Iliş ve altı metre yüksek olan kaidesi • 
Din içinden \'e bir rnerdivenle, mina • 
relerde olduğu gibi, tepesine kadar çı· 
kılırmış. Basarnaklann sayısı (233)ın~ 
ye (56) küçük pencereden ~ alıy~ 
muş. ,.. _________ , 
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SOLDA.'l SAGA ve YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Derenlr. sah111. 
2 - Sulb iken mayi hale geçmek. 
3 - İst.ırham - Fnkat. 
4 - işaret - S:ıf. 
5 - Sonunda bir •L•olsa başı saçsız-Rop. 
6 - Yemek - Uza~ı işaret için söylenir. 
'1 - Bir nevi ba.ston - Blr nota. 
8 - Zemin ve zamana uymayan - An -

nın yaptığı. 

9 - Kandırmak - cO• olsun eli ol kAt1b1 
bed tahrlr!n. 
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Evvelki bulmacanın halledthniı fekb 

Dr. IHSAN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Belııotuklup ve ibtilitlanu lc.arwı pek 
tıuirli ve taze qıdır. Divaayola Scdtaa 

Mahmud tiirbea No. 113 

Birilf+llilılnmt • 

Bu hakikati herkes bilmeli 
Grip, nezle, enfioema, 11tma gibi tehlikeli hastalıklara tutnbnamak için, 

sağlıimw daima BİOGENİNE dediğimiz kan ve dennan haplarile sigorta· 
laymız. 

BİOGENİNE; birçok mühim devatann birleıtirilmcsile meydana gethil • 
miş en birinci kan, kuvvet, iştiha yara tau ve mucize gibi tesirini derhal gös
teren bulunmaz bir müstahzardır. 

BİOGENİNE; kandaki Janmzı yuvarlacıklara verdiği yeni yeni büyük 
kuvvetieric bariçten gelecek her türlü miltroblan derhal öldürür. Tatlı bir 
iştilıa temin eder. Sinir ,.c adaJeleri sa ğ1amlaştınr. Zeki ve hafızayı parlabr. 
Bclgevşekli~ ve ademi iktidarda şaya m hayret faydalar temin eder. 

13İOGENİNE; kullananlar kat'iyeıı brdan, kıştan, soğuktan, yağmur • 
dan ve havalann değişmesinden mütee ssir olmazlar. Çiinkü uzviyet, her zao 
man genç ve clinç bulunur. Ve bu sa yede müthiş nkibetlerle neticelenent 
gıip, nezle, enfloenza, sı tma gibi afet lerden emin h ir surette konınmut 

olur. Sılıh:ıt Vckfılctiniıı resmi müsaadesini haizdir. ller eczanede bulunur. 

Yenilik . . . Pannağznızı kalenun dıbındeki. 

kapağa baStnca ka/eminiZ' meydana çıkar ! 

K e n d 1 k e D d 1 D • dolaa yeni 
EVERSHARP kur,uıı kalemi, 
y~ııııız içi~ ilctiu edeıı uzuıılukda 
bır uç venr. 

Bu K1111un kalemleri, eo meşhur 
ve ucu kabıli ayar W AH L 
EVERSHARP mürekkepli kalem
len imal edeıı W AHL COM
PANY, Cbicaıo, U. S. A. fab
rilı:uı mamt11ibdır. 

Denunuada mncut kalemler bir • 
biri erkasi kullanılarek takriben 
al b •J devam eder. 

Kırt .. fyecilerdeD tedarik edebJJ~ 

eetiııia .,alta eaaip n~.zarlf teldJ 
vardır. 

WAHL EVERSHARP Kurtua 

kalemi eri. her: mihaoilri kaleme 

daha UJfUD reJir Ye JUIJI açık, 

ve ayoı tekilde yazar. 

·EVERS11ARP· 
* TOrkiye 

ı 

ŞEKER FABRiKALARI 
Anonim Şirketinden: 

Müesseserniz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri satın alı
nacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Taşhan 42 numaradan istiyenlere verilir. 

12 Sonkanun 1939 perşembe günü saat 1 1 e kadar teklif mektubla.n 

şartname esasıanna göre kabul edilecektir. 

Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Pamuk ipliği sat1ş1 : 
Kayseri Bez Fabrikasi mah 12 No. Paket 415 KUI'Uf 

16 480 
Nazilli Basma F abrikasi " " " , 24 580 

" " " Ereğli Bez Fabrikasi , 24 
" " 

580 " 
Fiatıaris fabriktuia teslim ~artiyle satılmaktadır. tpllk mtlstehlfklerinln 

yul~ard 'l ya:.ı:ılı rubrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ih''Uya9-
lnrı nisbetiııde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numıırııdan ince ve 
muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk lpli~i mnstehliklerinin de Ih
tiyaçlarını yine ııynı şartlıula yalnız Ere~ll Fabrikasına sipariş edebUe
cekleri nan olunur. 

Istanbul Belediyesi Ilanları ] 
Keşif bedeli 2017 lira 56 kuruş olan Tepebaşında Şehir tiyatrosunda yaptırıla· 

cak tamirat açık eksiltme~ konulmuştur. Keşü evrakile şartnamesi Levazıın 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başkA 
Fen İşleri Müdürlükünden alacakları fen ehliyet vesikasile 151 lira 32 kuruşhık 
ilk teminat m*buz veya mektubile beraber 5/1/939 Perşembe 2ÜDÜ saat 14 b&ı-
~ta Daimt Encüımende bulunmalıdıdar. (B.) (9274) 



... 
Fransa ftalyaya cevabını 

dün hazırladı 
(Ba.ıtarafı ı inci sayfad.a) 

llarlciye nazırı Bone, fesh keyfiyetin! 
'bildiren !talyan notasma verilecek ceva
bın .nıOsveddcsini okumuştur. Kabine, bu 
llliisveddeyi aynen tasvib etmiştir. 
:Fransanın cevabı, Salı veya Çarşamba 

«ünü Roma hükQmetine tevdi edilecelt.
ttr. Salalıiy cttar mahfcll~'rde bu cevabın 
lnabiyeti hakkında mutlak bir ketuml
l'et rnuhafaza edilmektedir. 

Maı:unafih şurası muhak'kak addedile
b!Ur ki Fransanın cevabı, son günlerde 
Ptansız diplamatık ma..'lfelkrinde ileri 
aüriilen mütalenttan mülhemd·r. Bu mü
taıeat şöylt> bulasa edilebilir: 1935 anlaş
Inaları, rner'iyet mevkiine girmemiş ol
llıakla heraber İtalya ile Fransa arasın
da ınuallftkta bulunan ibütü11 ihtilafların 
tasfiyesini ihtiva etmektedir. Bugtin 
~ransız hükfunetl, ancak, bundan evvel-

etatükova avdcti tazı:ımmun eden bu 
h!lküınsü.,. • bıı:akma keyfiyetinden kaydı 
lnalftnıat edebilir. 

:Bone, razıılara Çcmberlaynin Ro:mn 
&e3·ahati etrafında İngilterenin Paris bü
~k el~iSile yaptığl görüşmeleri de an
bnıttır. 

Romanın noktai nazan 

d norna, 24 (A.A.) - Steiani ajansı bil-
Iri~: İtalyan hükUrn.eti tarafından 
~an3ız sefirioo 7 İkincikanun 1935 an
h ~larının hükümsüz telfı.kki edildiAi 
~klrıııdn yapılan te'bügat Laval proto
:B Uarının resmen feshi mahiyetindedir. 
'ttı U Protokollar, hukukan tekenunül et
lloedf.kıeri icin bükümsüz kalmıştır. Bu 
~ l'Otokollnn akteden Fransa hükUmeti 
)' n Ozerindeki emniyeti için Almanya
tt; karşı İngiltereden daha geniş garan
ltaer elde etmek maksadile mütevaliyen 
)' lya aleyhine ıbir müzakere meıvzuu 
d 
8Plnıştır. Es:ısen bu gibi müzakereler

'l.e~ sonradır ki, Fransa, İtalyaya kar§l 
ert tC!dbirler tatıbik etmiştir. 
~otQ, İngiltE-re ve Almanyaya tebliğ 

edildi 
~ Itorna, 24 (A.A.) - Faşist büktımetinin 
~nsa hükfunetine 7 İkincikanun 1935 
'-tll JtiJMiann feshedildi~ni bildiren 

notasının birer sureti Almanya ve İngil
tereye tebliğ edilmıştir. 

Almanlar ne diyorlar? 
Berlin 24 (A.A.) - 19H tarihli 

Fransız - İtalyan itilaflannm İtalya ta· 
rafmdan feshi hakkında Alınıln gaze· 
teleri uzun te.fsirlerde bulunmaktadır
lar. Bu tefsirlerin mealiıti Angriff ga
zetesinin şu cümlesile hülasa etmek 
mümkündür: 

c Faşist İtalyan İmparatorluğu, di -
narnizmini bir tabak mercimek için sa
tam-:ız.• 

Köylü İtalyanlar aleyhine mütevec· 
rih olan Tunus havalisindeki hadise • 
lerden bahseden Dr:>utsche Allgcmaine 
Zeitıınct ezcümle şöyle yaz:maktadrr: 

« it~ lya aleyhqıde nümayiş yapan -
lar hemE'n kfunilen nümayişlerl tPrtib 
cd<>nler t:rrafından pıı_ra muka.h'ilinde 
tutulmu~ iş~i.,lerdir. Birkrıç ünifor -
malı Frnnsız askeri de bu nümayişlere 
iş+irak e4miştir. 

Frnnsızlar diyorlar ki: 
Paris 24 (AA.) - 1935 Fransız -

1ta1yan an!a~alarının İtalya tarafın -
d:m den~nse edilmesinden bahseden 
Figaro diyor ki: 

« İtalva ile yeni bir anlaşma neye 
varar? Bunun da akibeti evvelkilere 
benzerniyecek mi? İtalya, bilmesi la -
nm g~len şr>yi bilmektedir: Herhangi 
bir bahane ilc İtalya - Fransı7 arazi -
sıne ka~ı herhantti bir harekette bu
lunu~a bütün Fransa bir tek adam gi
bi karsıc;ına dikilecektir. İtalya o za -
man, Fı<ınsız milletinin birliğinin ne 
demek oldumnu anhyacaktır.• 

«Geç yiğitim, geç!» 

Aube g:ızc'U>si diyor ki: 
c Ha beşistan har bi esnasında Fran -

sız hükUmeti tarafından kurtarılan 
Mussolini, Roma • Berlin miliverinin 
teşkili ile b;ze teşekkür etmiştir. Baş
tan aşağıya İtalyanın lehine olan mu
kaYe1elerin bugün İtalya 'tlarafınd:an 
tek taraflı olarak denonse edilmesin -
den sonra verilecek bir tek cevab var
dır: Gr:>ç yiğitim geç, zırnık dahi ala
mazsın.~ 

Bir Rus - Japon silahlı 
ihtilifından korkuluyor 

(BCJ.§tarafı 1 inci sayfada) 
~ tfaa.baza, gazetelerin verdi!ti bu ha
'dtleri.n .kaydı ihtiyatla karşılanması icab 

er. 

Anlaşamıyorlar 

ıy l.iaskova 24 (A.A.) - Japonyanın 
"9' 

08kova büyük elçisi Top-o, ı 5, 17, 20 
~ 23 Kimunuevvel tarihietinde Lit -
~f'Ia balık avı mukavelesi hakkın-

ll'ltilakatlarda bulunmuştur. 
h lıu ll'lülakatlann ilk gününde Japon 
lı~~k elçisi müsbet hiçbir tekiifte bu· 
~ .. Qltıadığından ve Japonya lehlndeki 
~elki iddialannı tekrarlamakla ik • 
ttı a eylerliğinden müzakereler ilerliye-

l'llılştir. 
~ btın Japon büyük elçisi Litvinof'u 
tı~tinde, ,Taponlar tarafından işl7 ~ 
":-:·~ olan mmtaka1aroan 12 ~nı 
~ya muvafakat ettiğini bildinniş 

--4::::::::: 

ve fakat buna mukabil başka romtaka
lar istemi~tir. Japon büyük elçisi ayni 
ZDmanda bu mıntakaların müznyedc 
suretile ihalesini de reddeylemiştir. 

Litvinof, Japonların bu iddialannı 
kalml eylememiş ve azaınt taviz olarak 
işletilmelden isti~:nası Sovyetler tara
fı"ldan zanıri görülen -40 mıntakadan 
üçünün mü?.ayedeye konulmasına ve 
bundan başkaca da gene 7 mıntaknnın 
müzayedesinE' muvafakat eylemiştir. 

Japon büyük elçisi Sovyetler birliği
nin bu Sl)n teklifini de reddefmiştir. 

Miizakerel('re tekrar başlanacak 

Tokvo 24 (A.A.) - Domei ajansı -
nın bildirdiğıne göre, Litvinof, Togo
ya Sovvet hükümetinin ~nümüzdeki se 
ne zarfında balık avı meseleSi etrafın
da müzakP.relere devama hazır oldu • 
{!unu tPbliP.- etmiştir. 

Gazi Antebin 17 inci kurtuluş yiidönümü 
(13tl§ tarafı 1 inci sayfada) lanmış bir şehre malik olan Türk mlllet1 bu 

~,_'\'"'ıid h hr h ng1 k baya günü co~kun blr sevinç ve ölçtısfiz bir onur-
~tı.tt IL angi şe e, a asa Türk lt>. kutlulamakta haklıdır. Zlra bu sevinç 
~lı.ıi köye .gazb diyemeyiz? .. Her bu eoşma hakkmı hiçbir mlliet, hlçblr şeh ~ 
lö'a.~7rtuluş~ şnnımızm .. bır mıs~aıdır. m rinde blz1m Ant.ebde -.e kend1mlzde gördü -
~ncı Anteb, ylrmlncı yuz yıl duny~m ~iimOz derPcedc göremez. Antebln kahraman 
lt~ ö a, topa, tür~. harb t.eknt~ıne, çıp- ve asli evlMiaı: bayramınız kutlu olsun! '1 ~sn, kırık tüfelt!. yalnız ooşkun yurd- ·· 
-ı:ıı rıı~ne tık d~fa meydan okumnk mucize- Bngiinkü tören 

1., tôstcrmıştır. Kahraman Antebtn kurtuluJU münasebe-
~' 1ıl evve:ı bugün Antebde gene kırmızı tıı~ hL'.r senı:- oldu~u gibi şehrtınbx1etı An -
~ı~ l'enkıer dalgnlanıyordu. Bu seferkt kı- telllller bu m~'ud ~n 1ere!ine bugün Emin
~ luıteb çocuklarının tanı ııe yıtandık- i:i'ıtl Halkevinde .!aat 14 te bir toplantı ya -
~ lonrn, kn.lcnln üstünde kuruyan ezell pt>.catlardır. Şehrlmhıde bulunan bfttftn An
"ıı leeaatının tımsali ldl. Kahraman An- tebillerln ı tlralr: edeceklerf bu törene h -
~ :tıgtın nekadar sevlnse, coşsa yerldlr. tıklft.l marşııc ba§lanaeat, Dr. Oııman Bar
~Ir..~ tı ttıes'ud günün 17 ncl yıldönümünde las'ın açış sözünden sonra Hayrt Aya& An -
~ ~ te!abUr duysak azdır. Çünkü, 17 yıl tcb sava~ını anlato.eat:, '9'e Antebln kurtulU~J 
~~· bugün kutlulanan Mdise, blr şehrin mncadele.!lndckl rolftnft tebartbı ettirecek -
~ btıtun bi: ülkenin gururunu, bu gu - tir. Bayan We Dal, kahraman yurdunun 
~lt~ te"lld cdt.ıı efs:ınev1 kahramanlı~ aem- knrtulu~ glinfinde durdu~ beyeeam, duy -
lt ed<!r. gularını .söylJyecet, otuz, btr 4Hr okuya -

~:;ıu\14 S:ıva.,ımızm en canlı, en gö!ffis caktır. lntabe ve 80ylevler1 tat:ıben KoMer
~~~ Q an ~fllhlrlnden en genlş hlsseyt a- vatuar l5~ret.nıenlertnden hkender Ardan 

azı Anteb ve onun gibi adı tarihe yas- Te artadaf}an bir konser T~erdir. 

IOR POS'A 

Türkiye radyo düüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUGU_

ım m. 183 Kea. !20 Kw. 
.Q. 19,7~ an. 15195 Kes. 20 Kw. 
P. Sl,70 m. 9465 Kea. 20 KW. 

PAZAR 25-1%-38 
12,30 Mürlk (küçük orkestral, 13,00 Sı:ı.at, 

njnns haberleri, meteor - Ankara, 13,10 Mü
zik (küçük orkestranın devamı>, ıs.~ Ko
nuşma (ev kadını saati), 14,00 - 141,30 Türk 
müzi~l. 

17,30 Müzik (cazbabd), 18,00 Konuşma 

(ç..,cuk aaat.!), 18,16 Mfizl.k <cazbandııı de -
vamı), 18,30 Saat, ajans, meteoroloji, ziraat 
bo .. snsı haberleri, 18,45 Türk mnzııtı. 19,15 
Mü7Jk (bir molodl), 20,00 Türk mü~ (kll\
slk program), 21,00 Saat ft sonbahar at 
ya .. ışlarının snn :ünü netteclerl, 21,10 Türk 
müzl~i (incf'sı.z fıuılı - ferahnlik Uç faslı) , 

22,00 Müzik (va~te - Pl), 22,45 - 13 Son 
haberler ve ynnnk:l program. 

* 

Sa:rfa 11 

lspanyada kan 1 muharebeler 
? Battarafı 1 inci sayfada) r men atıl vaziyettedir. Şark sahlli boyun. 

Yüz kilometrelik bir cephe üzerinde ca Barselon da dahil olmak üzere küçtllr, 
yapılan :ıJu taarruza, motörlü kıt'alar büyük bombardımana Hibi tutulmamı~ 
ve tayyareler de iştirak etmektedirler. bir tek liman dahi yoktur. Yapılan 100 
Diğer taraftan hükfunetçiler, bu ta- bombardıman esnasinda 2800 k~i ölmüş

arruzu püskürtmüş olduklannı ve Seg- tür. Katalanyaya atılan bombalarm nde
re nehrine kadar ilerlemiş olan düş • di 16,138 ve obüslerin adedi 450 dir. Bun
manı :ric'ate mecbur ettiklerini bildir- lar şehirlerde 4018 kişiyi öldürmüş ve 
mektedirler Gl74 kişiyi yaraJamıştır. 

Frankistlerin ilk hamlede işgal et • Bu rakamlar 31 Teşrinievvel tarlhine 
tilderi Siera Grosa tekrar geri alm - kadar tesbit edilmiş rakamlardır ve o za. 
m~tır. mandanberi herhalde çok fnz1alnşmış bu.-

ltnlyan fırknlan lunmaktadır. Bundan böyle de herhalde 
Barselon 24 (AA) - Alınan esir- fa:zlalaşacaklardır. Zira sanıldı~na gö

lerin tadad ve tefriki ve daha di~er re. Barselon Noel hediyesi olarak gene 
elde edilen sarih malfunat, Frankist - tayyare bombalan alacaktır. Ölenlerin 
lerin dün taarruza geçtikleri Trem;p ve yaralananların ekserisi sivildir ve 
cephesinde İtalyan :flrkalannın mevcu- bunlann arasında çocuklarla kadınlar 
diyetini teyid etmektedir. Bu İtalyan katb:ırık b!r nisbet teşkil eylemektcdir. 
fırkaları, Seros romtakasında faaliyet- Kata1onyalı1ımn mukavemetleri 
te bulunmaktadır. 

P C ı · T k 1 Esrarengiz valiz badisesi 
mn. .. Ur gec.e~ Burgos 24 (A.A.) - Frankist !span-

Katalonya:iılar hürriyE-tleri için müca• 
dele ediyorlar. Bu hürriyet5n muhafaza
sım ancak cünfuuriyette bulabilirler. 
Çünkü Frankh;t kıt'alannın i1Jt4bahardı 

Katalonya hudud' ına gelmeleri üzerine 
general Frankonun aldı~ı ilk karar, Ka .. 
talonyanın muhtar·yetini lağvetmek o!· 
muştur. Basklar ve şimale doğru kaçıd>l· 
Ien Asturya halkı, şimdi Katalonyahlar
la birlikte harbediyorlar. 

2?.12.938 Salı günu aqamı bizım aaa- ya matbuat servisi, neşrettiği bir teb
thnızl~ 21.~~ da başlıyacak olan Hollan- liğde ezcümle diyor ki: 
dadakı Phılı~ P C. J (metre 31.28) ür İngiliz viskonsolosunun valiıleri çok 
tasyonu neşnyat programmın müntehap zamandanberi vesaik ve para nakli su
parçalardan ibaret ıoldukuJıu ketnail retile Barselon casusluk teşkilMına 
ınemnunivctle haber aldık. yardım etmektedir. Yapılan adll tah -
·····l;n"'g···,;·l·t··e· .. r···a······v···a········F····r··a··~n--s-a·-·· kikat bu faaliyetin, bir İngiliz memu -

nınun haberi ve hatta muvafakati ol • Cümhuriyet.çilerln müdafaa sistemi~ 
ri mühim miktarda takviye görmüştü' 

ve ihtiyatlan ve harb malzemesi stoltıı 

lan fazlalaşmıştır. HükUmet, 1936 Teşf· 
nisanisindekiınden Ç"Ok daha kuvvetlidir 
ve kumanda heyetine layık bir orduya 
sahibdir. 

k b. ( · d t d.fAt maksl7.ın vn.kua gelebilip geıemiyecea Ine erin e a 1 d ğini açıkça gösterecektir. Nasyonalist 

( Baştaratı 1 inci •ayfada) 
Meclis reisi Ilerio ve eski başve1dl 

Blum bu teş®büsün başına geçerek. mU
li kabineyi kurmak için Tardlyoya mOra· 
caat etmişlerdir. Blum. yeni k.-bineye 
gi nneğı kılbul etmiştir. 

Herio ve Blumun bu te§ebbüsü kuvve
den fiile çıktı~ takdirde, Daladye milli 
müdafaa ve Bone de harfciye nazırb~ın
da kalacaklarclır. 
Diğer taraftan İngiliz kabinesinde de 

yapılması derp~ edilen de~lklikler me
selesi gittikçe vuzuh kesbetmektedir. 

cStar, gazetesine göre mevzuubalu de
ğişiklikler, Romada Çemberlayn ile Mus
solini arasında yapılacak olan görüşme
lerin neticesine b~lıdır. 

Bu görüşmeler. Çemlberlaynin gne e
dindiği Avrupa sulhünün tarsinine hft
dim olmadı~ takdılrde, başvekil şimdiye 
kadar takib etmekte oldu~ harict siya
sete yeni bir istikamet vermek mecburi
yetinde !kalacaktır. Bu meo'buriyet ise 
milli müdafaa ve harbiye nazırlannm 
değil, bizzat haridye nazın Lord Hali
faksm de~işın~ni intaç edecektir. 

Bu şartlar altında tadil edilecek olan 
Çemberlayn kabinesine gerek Eden. ge
rek eski ibahriye nazın Dufkuperin tek
ra:::- girecekleri mubak'kak sayılmaktad1r. 
Çünkü her iki nazır da, Çemberiayni n ha
rici siyasetini belfenmedik1erinden dola
yı :stifa etmişlerdir. , 

ı 

Ankara borsas1 -···.,_ 
Açılı;- kapanıJ fiatları 24- 12- 938 

ÇE K I. ER 

Açılı} Kapl ''' 
Lonclra 5,87 .5 87 
Nn-Torlı ı2G 8!'1625 ~6 80626 
Pusa !.3Ui 3,!HG 
Mlllno 6,6176 6,6176 
Cenene r8,406 !8,406 
Anuterdaa 68.S6 ~,3'1 

BerlJn li0,4076 .50,4076 
BrükMI H,m6 il,QS 
Atina 1,07 l,U7 
Sof7a 1.646 J.6-C6 
Prar 4,316 •• 316 
Madrld 15·87 6,87 
Varton 23.786 13.781) 
Bud&pefte ~4.8526 ~ 8623 
Anlm!t (1,90 0,110 
Belıra d ~.80715 2,8075 
Totobama ~· 27 34 27 
Stokholın SO.U76 30.22715 
Ma.kM& 23.swı 23,8126 

E 8 HA M 

Atwt AApUAJ 
Anac!olu tm. •• 
petln 14 60 2-460 
A. em." eo...,. 15150 21158 
A.llau cımen&o 88l'i 881 
Merkn BanU. 112 26 112 M 
t.tsan.ua 990 990 
TelefOil 126 -
İU1ha' " Delil. lluO ıue 

eut Dettnneal 081 -
1'eı'a ' ıo ' lt 

!STİKBA.ZLAB 
Aplal ~ 

Ttıtl Doi'01a ı ,.. 
• • u • 
• • 1 .... 1 

İspanya mathuat servisi şefi Avuraz, 
Lord Halifaks'a hitaben neşrettiği bir 
açık rnektubda, İngiliz hariciye na
zınnı, bu meseleyi örten perdeyi yırt
mayn davet etmektedir. 

Taymis'In mühim bir makalesi 

Londra. 24 (A.A.) - Times gazetesi. 
Barselon muhabirinden aldığl aşağ'ıdaki 
tafsiliitlı telgrafı neşretmektedir: 

Bitmez tükenmez İspanyol trajedmnin 
yeni bir perdesi için sahne hazırlanmış
tır. General Franko, 120 kadar şehir ve 

Cümhuriyet, vadini tutmuştur. Enter
nasyonal barikad efradı, İspanya hududU 
nndan dışarı çıkıyorlar. Cümburiyet. ay-. 
ni zamanda, kini fazlalaştırmamak faka1 
biHikis iki taraf arasında bir uzlaşma im
kanım ıhazırlamak için anukahelebilınisil 
bombardımanlarından vazgeçmiştir~ Cüm 
huriyetçilerin düşündüklerine göre, asi-

köyü bombardırnan etnıeği kararlaştır- ler hariçten yardım görmezlerse vaziyet
mış ve bu şehir ve köylerin tahliyesi için leri çabukça bir surette fenalaşacaktır. 
halkı !haberdar eylemiştir. Bombardıman- Bu sebebden dolayıdır ki cü.mhuriyetçi
lar, !spanyada artık adet hü.kmündedir. ler müracaatlaı da lbulunmaktadır. İngil• 
Şimdiye kadar, hem de haber verilme- tereye. ademi mii:iahale politikasının 

den, bombardıml\ll edilen Katalonya se- tam surette tatbiki i~n verilen son nota. 
hir ve köylerinin adedi bugüne kadar nın sr:>bebi de budur. 
73 ü ~ulmuştur. Söylendi~ine göre, bu- Bugün Barselonda, K.atalonyada ve 
gün, cümhuriyet İspanyasında üç milyon sureti umumiyede bütün hükiımetçi :f.9. 
kişi mülteci vaziyetindedir.Bu o demektir panyada. bir ideal şuuru mevcuddur. Ye. 
ki ~alkın d5rtte birinden fazlası yurtsuz ni bir İspanya yaratmak için çalışanlar 
bır halde bulunmaktadır. bugün mükafatlarmı görüyorlar, zira 

Askerler ve askerl fabrikalar amele- halk kütlesi bunlann arkasındadır. 
sinden gayri herkes açlık kelimesini kul- Cümhuriyetçi İspanyollar, istikbaldekl 
lanmıyalım, faltat büyük bir yoksurluk rejimin. bütün y®ancıların İspanya top. 
içindedir. Madıidin üçte biri harab edil- raklarını terketmelerini müteaki'b yapı
miştir. Alikantenin val'lfyeti, Madr~ lacak bir pleblsitle tayin edilmesini ka
kinden d:ıha iiy değildir. Valensiya li- bule amadedir. Fakat e!ter sulh yotuyba 
manı, halfı kullanılmakta ise de. teM:edll- bir hal çaresi bulunmazsa, bunlar sonu
miş 13 .gr:>min1n burda tekneleıile kıs- na kadar mücadeleye azmetmiştirler. , 

Çıplak kadın resimleri çeken 
bir harnarnci ile bir fotoğ

rafçı yakalandılar 
(Baftarafı 1 inci sayfada) 

şid ahlaka aykırı ifıallerle mücadele edil
mektedir. 

Zabıtanın uzun müddettenberi peşin
de olduğu ve dünden itibaren İstanbul 
adliyesine intikal eden bir hadise, bu fa
aliyetiıt ehemrniyet ve şümulünü göste
rir mahiyeıtedir . 
Zabıtaca Fatilı civarında Moiz isminde 

bir fotografcmui ahlaka aykın rotograf
lar çektiği haber alınmış. bunun arka
sında ~izlenen :fuhuş teşkilatının bir an 
evvel ortayıı çıkarılması için, faaliyete gi
rişilmiştir. Uzun lbir takibden sonra fo
tografcmm icraatında, Karagümrülrte ha. 
mam işleten :tbrahim isminde birinin de 
alAkası oldulu anlaşılarak. bazı delfller 
de elde edilmtştir. Bunun üzerine sulh 
ceza mahkemesinden bir arama karan a
lınmı~ ve yapılan arama neticesinde, ka
dın ve erkek ve genç kızlan bir arada ve 
çıplak bir vaziyette ·gösteren resimler el
de edilmiştir. 

Fotografçı Moiz ile harnarncı İbrahim, 
derhal yakalanarak, dün müddeiumumi
liğe .sevJtedilmftlerdir. 
Müddeiumuınilik, her iki suçluyu da, 

on Posta 
Yerebatu.n. Çatalçe.şme sokak. 25 

YevmJ. sıp.sı, Handla "' Halk razetU 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemizc aiddir, 
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Gelen eVTak geri vmlmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara ll) kuru~luk 

Pul ilavesi lazımdır. 
• ................................................ llırrı. 

f Posta kuıuru : 741 İstanbul ':.l 
i TeZgraj : Son ~sta 
! Telefon ; 20203 S . . ,,, ....................................... ,,_,.,r 

i!tlcvab edilmeleri için, Sultanahmed ••••.. -----~ 
1 inci •ulh eeza hAkiminin huzuruna çı- .ııl Doktor " 
kartmJ§tır. Yapılan bafl sorgulan sonun- ihrahim Zatl Ögel 
da, her Udsi de. tevkif edilmişlerdir. 

Belediye karşısında, Piyerlotl 
Suçluların gfzll :ftıhfa alet ve vasıta ol- caddesinde 21 nurnarada herzUn 

duklan da ~lmaktadır. Bazı fotog-
raflarda açık açık vaziyette görünenler UAledeo sonu hastıılarıaı kabul 
hakkında da. tilıkikat yapılacaktır. eder. 
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Hayvannt bahçesinin bu kaadr fazla ka Baba _ kız. hayvanat bahçesi içinde bir 71 j , ~ .' , , 

lahalık olması, b ·lhassa üç sebebden ileri hayli dolastıktan, v~ bir çok kafeslcrl, j\ \ \ 1 

oluyor .. Bu kağıdın benzerleri kanıilen 
mahzeni evraka verildi. Bu nasılsa be -
ııim elime geçti.. Bugün Muştakov'un a
leyhinde biricik vesika .. 

raftan maymuim tehdid ediyor, diğer ta
raftan da: 

geliyordu: Bırincisi, günlerden bir tatil şövlece. üstünkörü ziyaret ett ikten son- ' 
günü idi; ikincisi, hava her zamandan 1 ra, nihayet en aşağı yirmi kadar rn~Y .. - j 
daha güzeldi; üçü"cüsü. tatil zamanı geç rrunun şnkalaştı~ı. gülüp sıçradığı ~uyu- y 
miş. okuma mevsimi başlayalı b ır hayli cek bir dairenin önünde uzun muddet 
zaman olmuştu; bunun çok tabii bir ne - durdular .. 
ticesi olarak hükumet merkezinin bütün Kızcağız, teker teker, her maymunu 
minimini .sakin leri, sayfiyelerden, kamp- parmnğile işaret ederek mutad sualini 
lardan ve di~cr buna benzer yerlerden sorma~a çalıştı: 
dönmüş bulunuyorlardı .. M:niminiler tek - Baba. şu maymun ısırıyor mu, yok-
başlarına hayvanat bahçesine gelemiye - sa ısırrnıyor mu?. 
cckl('r i ıçin, hepsinin refakatinde, ister Mavınunlar zıplıyor. şakalaşıyor. dö -
istemez büyükler de vardı .. Hatta doğru- vüşüyor ve kcnd;Jedne mahsus dairenın 
sunu söylemek Hizım gelirse, .hava~ın gü ı içinde o kadar süratle yer değiştiriyor -
zelliğ inden, hayvanat bahçcsındekı vah- lardı l<i, kızcağız bütün gayrtine ve arzu
~ hayvanların eğlenceli manzarasından. suna rağmen bunlarm her biri ha'kkm -

'çocaklardan z"yade büyükler istüadc edi da kendi sualini tekrarlamak imkanını 
yorlardı .. Bu gibi vaziyetlerde küçükler, bulamıyarak susrnağa mecbur oldu .. 
ekseriya büyüklerin eğlencesine ~ir vesi- Kızı~ babası da susuyordu .. O. göbeğini 
1~. bir ~asıtadır. A~la~ı~ can.• sınemaya maymunların buhınduğu büyük kafese 
gıtrnek ~ster. e~d:.kı kuçuk!erı bahane e- dayatnış bir halde dalgın dalgın duruyor, 
derek gıder. Buyuk annenın keyfi gez ,. gözlerini kırpıştınyor, dudaklarını ısırı
rnek ster. minimini torunların ha:a al - yordu 
mak :htiyacı buna bir maske teşkıl eder. A k tl . . b . tt du 

Fakııt. havvanat bahçesini ziyaret eden ksı sub:a~ ı bz:yare~ı b~ v~l~ye e zu-
~ .. rur en. ırven ıre a~.r ır e ın omu -

bütiin bu kalnbalık arasında guneşe. ha- d k d x. h ' tt• K ı '-1 es· . ııa o un Uı!unu •sse ı.. ::ı •n ıu r s . 
vanın güzelliğine, hayvanat bahçesınde- V d ' K 

1 
. d k · d 

ıı. - a an a.ş o ogrıvov, erne sız e 
ki vah~ı hayyanıara karşı tamamen ha • b d h ? 

k • b' . "k . ~" k ura asınız. a . .. ayd aavranan ırıcr ınsan. ıotr şap a- n· 
1 

di 
k k ı .. t k ı ve ses en .. sını. kuJa larını ve aş arını or ece şe-

klld(', b"r takke gibi başına geçiren. kırk Asık c;uratlı Koloqrivov basını çevir -
yaşlarındaki ziyaretçi idi .. Paltasunun di. Ve eksi e-kşi sırıttı: Arka-=•nda kısmen 
düR"nwle-rini, baştan sonuna kadar, ilik _ ayni da ·redP çalı-=t ı~ı tanıdıklarından bi
lemiş olan bu, asık suratlı ziyaretçi, beş. risi duruyordu. Kologrivov, kızını gös -
altı yaşlannda tahmin edilen bir kız ço- tererek · 
cu~unu elinden tutmuş götürüyordu .. A- - Ne yapabm iste. <liye izahat verdi, 
ya~ında gri 90raplar ve soboyu andıran bizim k ız ı gezdirmel!e getirdik.. Galiba 
yuvarlak sandallar olan kızcağı'Z, cakalı siz df> kızınızla ~r bersiniz?. 
cakalı yürüyor, kırk yaşlarındaki ada _ K(llo,...r vov'un ahbabı kendi kızına dö-

mın yürüyüşüne ayak uydurma~a çalı - nerck · 
d - Tnsva. dedi, ilkönce amr~na elini şıyor u .. 

Kızrnğız, elinden tutmakta olduğu a - uzat: sonra da şu küçük arkadaşına! 
damın hareketini taklid ederek, ltaatli Takrıben bir da'kika sonra elele veren 
itaatli her bifesin önünde duruyor, ve 
her dPfasmda, !kafesin içinde-ki hayvanı 
göstererek ayni suali soruyor<lu: 

iki küçük kız. birbirlerine maymunlar 
hakkındaki fiklrl('rini an latıvorlardı : On 
lar. bu konuşma esnasında en ço'k hangi 
maymunun hoşlarına gittiğini, en az tıan

gLc;tni be~cndiklerini binbirlerine söyledi -
ler .. 

Maymun, Kologrivova istihfafk4r biT 
naza r <tt tıktan sonra ağacm birpr- dalıa 

ınıkarı..o;ına tırmandı. 

taradım.~ Sonra ne oldu biliyor rnusu -
nuz'?. 

Kologrivov'un rnuhatabı. kelimenin 
tam manasile h iç bir şey bilmiyor, daha 
doğrusu hiç bir şey bilmek istem'iyordu. 
Yüzünün kederli hali. falan veya filiin 
kişinin sizi hiç alikadar etmeyen dediko
dusunu dinlediğiniz zamanki yüzünüzün 
halini andırıyordu. 

Kologrivov. muhatabının bu ruhi ha • 
line hiç dikkat bile etmedi.. Hatta. heye
canından şahadet parmağını havaya kal
dırarak sözüne devam etti: 

- Evet, sonra birdenbire ne oldu. bili
yor musun'!. Ben evraklarımı kanştırır -
ken. kağı:llarımın arasında şu vesikayı, 
§U rnühirn vesikay bulmayayım mı!. 

Kologrlvov, yüzüne hilekar bir ifade 
vererek ilave etti: 

- Fakat bu o kadar cnteresan bir ve -
sika ki... Sorma!. Bu vesikada neler ya -
zılı. biliyor musun? Bak .şu vesikada ne
ler yazıyor ... 

Kologrivov. elindeki vesikayı, bir res
mi veyahud bir fotogra(ı seyreder gibi 
seyretmek için. enerjik bir jestle ileriye 
doğru uzattı .. Bu hareketi neticesinde, 
kağıdı tutan eli, maymun kafesinin par
maklığına dayandı .. 

İşte bu sırl\da, hiç beklenilmiyen bir 
hnd!ise old-u: Kafesin parmaklığı arasın
dan, birdenbire, küçük ve esmer bir el 
belirdi. Kologrivov'un tutmakta olduğu 
kağıdı kaptığı gibi içeri kaçtı. 

Kologrivov kızına dönerek: 

- Rica ederim Olga, şakayı ... 
c Bırak. dernek istediyse de, kAğıdla 

kızı arasında hiç bir münasebet olmadı
~ını, kızının kağıddan bir hayli uzaık bir 
mesafede bulunduğunu farkedince, bunu 
ı::~ylemekten sarfnazar etti: Çünkü elin -
dek: kağıdı bir mayrnunun çaldı~ını ar -
tık o da enlamıştı. 

K(Jlo~rivov, kafesin sakinlerini gözden 
gcçirmeğe başladı.. Ufak bir dikkatten 
sonra hırsızı teşhis ~tmekte gecikmedi: 
Hemen hemen kafesin tam çatı~n altında. 
budanmış bir ağacın en tepesinde, basık 
kulaklı. kurşuni gözlü, sempatik yüzlü 
bir maymun düşüneeli düşüneeli oturu -
yordu. Maymun ön ayaklan arasında ma 
hud kağıdı tutuyor. onu dikkatle tetkilk 
ediyor, adeta, Muştakov'un 1935 yılında
ki hububat suiistimaline dair burada ne
ler bulunduğunu öğrenmek ister gibi bir 
tavır takınıyQrdu .. 

Kologrivov bu manzarayı gördükten 
sonra. iki elini ileri uzatarak maymuna 
doğru hay1kırmağa başladı: 

- Hey, sen, adın ne idi bakayım!. İcl! 
Hey işitiyor musun?. Dcrhal elinde tut -
nıakta olduğun' kağıdı İci ver!. 

Maymun, dedi - koducu Kologrivov'a 
şöylcce istihfafkar bir nazar attıktan son 

- Sen galiba aklını kaçırdın, diye hay 
kmyordu. Şu aşırdığın vesikanın uende 
bir kopyesi bile yok ... Dediklerimi anlı -
yor musun?. Derhal elindeki kağıdı geri 
ver!. Aksi takdirde ben ne yapacağımı 

bilirim .. 

Kologrivov'un bu haykırışianna w so
pa ile bu tehdidierine karşılık, kafesin i· 
çindeki bütün maymunlar, hemen hemen 
hep bir ağızdan, keskin çığlıklada ce -
vab veriyor, hepsi de kafesin, derinlikle-o 
rine çekilrneğe çalışıyorlardı .. 

Kafesin içınde en sakin oturan ve h19 
yerinden kımılıdamıyan maymun, kağıdı 
kapmış olandı .. 

Mayrnunu tehdid etmekten bir fayda 
hasıl olmıyaacğını anlayan KologrivoY. 
tabiyeyi değiştirdi.. Maymunu yalvarma 
ile merhamete getirmek yolunu tecrübe 
etti: 

- Hey maymun kardeş, gözünü seve
yim, ne olursun. şu kağı-dı geri ver! .. Bu 
kilğıd benim için fevkalade ehemmiyeti 
haizdir .. Bu ka.ğ-ıd elimde olmadan Muş
takov aleyhindeki iddialarımı isbat et • 
meme imkan yoktur .. Ne olursun, şu kA
ğıdı geri ver!. Kağıdın bir noktasına ba -
kaca~ım, onu gene sana veririm!. 

Kağıdı aşıran maymun bu ricalara da 
aldırmadı .. Bütün bunlara, arkasını d6n-
mekle cevab verdi. 

Bundan da bir netice hasıl olrnıyaea -
ğını anlıyan Kıologrivov, kafesin etra .. 
fında oldukça kesif bir kalabalık teşkil 
etmiş olan halka dönerek: 

- Buranın arniri kim?. İçinizde bura -
nın amiri yok mu?. diye seslendi. 

Ahalinin arasında bulunmakta olan ol
dukça yakı§ıklı bir adam, Kologrivov'a 
doğru ilerliyerek, nazrk bir tavırla sordu: 

- Vatandaş ne istiyorsunuz?. Arzunuz 
ne<iir?. 

- Şey ... Siz burada vahşi hayvanlar 
mürebbisi misiniz?. 

- Hayır. Ben hayvanlar mürebbisi de 
ğilim .. Ben hayvanat bahçesinin cinsan· 
lara benzer hayvanlar kısmı. nın tefi • 
yi m .. 

- Baba, bu d :ı ısırıyor mu? 
Kafasındaki düsüncelerle meşgul asık 

suratlı bırba, kend'sine gösterilen her hay 
van hnkkında isteksiz bir tavırla ayni ce 
vahı vcrijOrdu: 

Bu arada, kıziann babalan da, işlerin
den bahsPdiyorlardı. Arkadaşını gördüik
ten sonra revkalade canlanan Kologrivov: 

Kologrivov elini koynuna soktu. O>ke
tinin iç cebinden sohm~ ve saramuş bir 
yığın perişan evrak çıkardı. Bunları u -
zun müddet karıştırdı. Nihayet bunların 
içinden. en fazla sararmış, en fazta örse
lenmiş, en fazla kirlenmiş olan bir tane
sini ayırarak, muzaffer bir eda ile mu • 
batabına gösterdi: 

ra, ağacın biraz daha yukarısına tırman- - Bu benim için daha iyi. Şu halde 
- Evet, bu da ısırıyor. dı.. lutfen şu maymuna emrediniz de benden 
O zaman kızcağız mutad ikinci suanne 

geçiyordu: 
- Biliyor musunuz. diyordu. şimdi on

lar, Muştakov'un hububat işindeki yolsuz
luklarımı dair verdiğim istidanın hiç bir 
esasa d:ıyanmadığını iıddia ediyorlar .. Ben 
iddiamın doğruluğunu isbat etmek için 
seksen yere baş vurdum .. Oraya koştum. 
buraya koştum .. orasını aradım. burasını 

Tesadüfen cmayrnunlar ka(esh nin cl- aşırdığı kağıdı geri versin! 
varında bulunanlar arasından bir kahka- Kologrivov'un muhatabı gülümsedf: 

- Peki baba, ya bu hayvana ilişmez -
sek gene ısınr mı? 

- İşte. azizim, okuyunuz ve siz de ka
ni olunur: Tarihi 1935 tir. Bu ka~ıdın be
nim elimde bulunması büyük bir talih 
eseridir. Çünkti bu kağıdı imzalamış o -
lan Savopin, işden ayrılalı epey zaman 

ha yükseldi.. Bu kahkahayı işiten civar - Maalesef, size herhangi bir faydatil 

Baba homurdanır grbi belli belli'Siz ce. 
vab verir, baba - kız. tekrar yollarına de
vam ederlerdi. 

kafeslcrin önündeki halk ta bu tarafa a- dokunabileceğini hiç zannetmi~rum. d* 
kın etmeğe başladı.. di. Maymunun benim sözümü dinleye<:e-

Kologrivov iyice öfkelenmeğe başla • ğinden çok şüpheliyhn .. 
mıştı .. Eline geçirdiği bir sopa ile bir ta- (Devamı 13 ncii sayfadal 

Son Postanın edebi romanı: 6 

$1klar _yolunun 
yolcular• 

Yazan: Halid F ahri O:zan•oy 

mekanı oldu. Bu defa da cNe münase • tün bu küçük öğle kalabalığı vapuru kar 
bet!• Diye düşündüm. Doğrusu gülünç- şılama~a gelmişlerdi. 
tüm! Artık Ömer Seyfeddinin meşhur Garson. liranın üstünü getirinciye ka
hikAycsindcki Cabi efendisi gibi her şe- dar dışardaki bu kaynaşmaya baktım. 
yin münasebetli ve münasebetsiz taraf _ Sonra ben de, bizim kızların p~ine ta -
larını anyordum! Hasılı böyle dalmış - kıldım. 
tım ki, Nezihe birdenbire masayı sarsa- İskeleye girerek ilerledik ve vapurun 
rak dojtruldu ve ellerini çırparak: yanaştığı taraftaki parmaklı~ın önünde 

_ Öğle vapuru geliyor, dedi. H-aydi durduk. Bir müddet sonra vapur yanaş
lskelcye gidelim. Bakabm şık tuvaletler tı ve iskele atılır atılmaz, ö~le ziyaret -
çı'kacak mı? cileri akın akın çıkma~a başladılar. 

Bunu der demez, kolundaki safitiM ba-ı - Neden? Necl§. zaten 0 kadaT lstlj'QI'du ki, hemen Pazar olmad1#ı halde bugün Adaya ne 
karak: - Bu hafta içinde sam rüzgArı eser- Nezihenin arkasından rıhtıma fırladı. kadar da gelen vardı! Bu anda gene ih-

- Sast on iki.. beni yemeğe beklerlerı nı;ş. Gidelim de yüzümüz, sırtunız beyaı Başımı çevirip denize do~ baktım: tirnal manasız d.ü~ncelerimden b~:i~e 
Erken yiyoruz. leke mi olsun? hakikaten vapur, HeYbeliden kalkmış. kapılmaktan kendiını ~-lam~d.ım. Butun 

Drye r;yaja kalktı. Ve Neclimın : - Ya .. öyle ise haklısınız. Bak, bunu güneşten parlayan sulan yararak Büyük- 'bu yolcular, Adanın guzellıtıne, havası-
- A .. bekle biraz .. öıtrle vapuru gelsin bilmiyordum. na manzarasına ıışık olarak mı bu va 6 

• • •• • 1 adaya yaklaşıyordu. Zaten iskele et ra - • ı:a. • -
de! - Bılınıyorsan ogren, ağabev. 1 nd d b" h ...,.... bir lıl k b 1 pura dolrnuşlar, şımdı burade ntıtıma 

ı .. t · ı a a ır are ... -.;-.., can t aş a -
tirazına karşı yumuşamadan ellerimi- Ne <le tahakküm! nsana adeta ders ve- 1 Ön b' k ..uıtA.An ıtr t 

1 
dökülüyorlardı? Yoksa bir kısmı, gün • 

k k · • rd Dolh-.·-· d 1 s··A.. lA- hü mı~tı. ce ır aç uuAA çıra6ı, e -zi sı ara gıttı. rıyo u. !>• ....,... em n uııey cuıın - lall 1 k t 1 ö 1 ri d lerce, davet edildikleri köşklerde pdker 
Arkadaşlan ne düşündüler, bilemem. viyetinden geri aldığım Meryem tasvirl- k" ar, çkçe bsalan ar,itsonkra. n e tn le ,. masasına mı kurulaca'klar, bazılan da, 

. . ı çocu ara a arını ere ve ras ge e -
Fakat ben, ıztırabdan neş'eye ve neş'e- nı, artık, bu pek çetın alaycı halile Nec-

1 
.ıı. -~ ..a..-L 

1 
tlsi kapalı bir otel odasında, ıbelki bir lahze 

. n n aya6ına çarpar- SetıuCIIIı gez n ne den ıztıraba bu kadar süratle geçen kızın lAya da yakL;.cıtıramıyacaktrm. Ne fllll8 - fçin asfalta bile çıkmadan, yalnız, bfr ge 
arkas1ndan sadece bakakaldım. rr'k. fakat ne sevimli kMir! çıkmış yahudi afl~leri, kısa pantalonlu, celik gizli bir aşk mülakatının hazzını 

Bu kız ncAba, aşkta da bir erkeği bu Böyle bir müddet gülümsiyerek dal - ba~ırışarak koşu-şan küçük yararnazlar, mı tadacaklardı? A<layı sadece Ada ola. 
iki kuthün arasında mı sürüklerdi? dı~ırnın farkındayım. Bu esnada Necll, Belediye gazinosundan do~u piposunu rak, yalnız çamları, kıyıları ve ufukta _ * &rkadaşı ilc bir şeyler fısıldaşıyor, Nezi- çekerek yaklaşan kınnızı yüzlü, şişrnan- rmda karşı Adalara ve Anadolu sahfllne 
~ü?cyla gittikten sonra. gazı~od~ bir h.~ ile ikisi, başbaşa, .~~.~ır kıkır gülü - ca, uzaktan tanıdı~ırn Maliye mü te kat- karşı renk .. renk kızaran akşam simasile 

müdaet daha oturduk. Nezihe, şımdı, kuş 1 şuyorlardı . Bu defa gulumsemem geçti, di ırtlarının aşaAısınae kadar vücudle- sevenler butün bu kalaıbalık içinde kaç 
gibi geveze-liktc NeclAdan h iç geri kal- yeniden sinfrlenrneğe başladım. Kim bl- . '.

8 
k b k bl ıııj t 

1 
kişiydi? Hatta. şu yanımızdan geçen za-

d Ö ı ki k d b. ı· l"jd ah d · k led h k 1 nnı açı ıra an mavi r p i:l pan a o- . mıyor u. y e . ço geçme ~'Ji , ır l ır p n n, y u ıs e e er ıza yı ı - . 
1 1 

"rü bi k Ad rıf ve son moda tuvaletli bayanlar bile, 
müd::!rt için Nikoyu da, Süheyl5yı da, bi- şan \'C soğuk nüktelcr savuran hangi bu- nu ıle sa ına sa ına yu yen r. aç a- palmiyeli ve gölgeli bir .dost bahçesinde, 
J'iı:;inın bana verdi[!i hiddeti, ötekin in dala çapkının lMmı ediyorlardı? Ne mü- lı ve cakalı kız. bunların arkasından baş- yeni dedikodulara dalmaktan, karşıla _ 
kalbırnde uyandırdığı tecssür le karışık 1 nasebetsizlik! Diye düşündüm. Fakat kalan, baldırlannın yukarısına kadar rındaki yeşil çamlıklı tcpelerle çarşaf gi 
şüphe. tt>reddüd ve hayranlığı da unut- Necla ile yüz göz olmak istemedi~mden kısa şotlular. başları kırmızı fularlılar, bl dümdüz ve ışıklı sulara bakmaga va-
muş'um. ne 'konuştuklarını, neye güıüştüklcrini bir yandan da yeni usulde iki parmakla- kit bulabilecekler mi .idi? Hakikaten bun 
Bır aralık Neclaya sordum: sormadım ve bu can srkmtısile gözleri • nnı dudaklarına götürüp karşıdan kar - ların ve daha bunlara benzerierin gözle-
- Peki amma. sen bugün nasıl oldu ml pencereden dışarıya, rıhtıma çevir • şıya birbirlerine ıslık öttürenler, bu ara- ri bütün bu ufıık, su ve çamlık cenneti _ 

dr. plnja gitmedin? dim. İlk nazarıma çarpan. iskeledeki tü- da bir iki otel garııonu. sonra gülüşerek ne, yalnız. görmeden. anlamadan ve zev-
- Biz üçümüz bu hafta git.miyece~ız. tO.ncilnün resimli gazeteler ve kftlblar - geçen. henüz yeni kura başlamlf birkaç ldne. derinlJtine varmadan bir Pfl balrı-
Dcdl. la konyak w Uk6r Neleri dtzflt clfte ca- kız daha ve blrkq clel8ranh ... Huıh bfl- tile ml bakacaklardı? 

Vapur hala yolcularını çıkanyord11· 

Necliı ile Nezihe yalnız şık bayanlara ba 
kıyorlar ve bazan takdir, bazan ten~dcl 
fısıltılarile birbirlerinin düşüncelerini 
tamarnlıyorlardı. İ§te bu anda gözleri ' 
me çok sevdiğim iki çehre, çocuklufu • 
mun en güzel iki hatırası ilişti: Babarol.ll 
dadısı yetmiş beşlik Gülşen kalfa ile oJ
lu Hafız Süleyman... Bu hafız. vaktile 
Balıkesire gelin giden kızının b~ yat 
ki.ıçü~... Kır·khk bir adam, fakat btra' 
köse olduğu için ya~ı belirsiz ... 

Dadı, uzaktan bizi görmüş, kalabalı -
~ın içinde, yaşından umulmıyacak bir 
d:nçlikle, yün feraceden bozma ınanto • 
su altında görünen gö~sü açık basma en· 
tarisinin eteklerini de sevinçten havad• 
savura favura geliyordu. 

Neclaya dadıyı göstererek: 
-Bak kim geliyor, dedim, GO.~ d., 

dı .. Oğlu Hafız Süleyman da yanında.· 
Amma sen onları tanımazsın de!fl rni! 
Senelercc Balıkesirde idiler. 

NE-cl lı: 

- A .. hiç tanımaz mıyım? dedi. Bab • 
kesirden çoktan döndüler. Sen Avrupa~ 
da ıken ka\ defa bize gelmişl~rdi! vadi 
bana hep senin çocukluğundan balıst • 
dcr dururdu. 

Tam bu ; sözün üstüne d adı yanırnız• 
sokulmuş. ikimizin de boynumuza sarıl· 
mıştı. Gözlerinden inoi gibi yaşlar akı ~ 

tıyor, bir taraftan da, arkadan gelenle ' 
rin itip kalonasına aldırmadan, eski za ~ 
manlarından daha sürekli bir lAkırdı tU· 

fanile bize şıınlan söylüyordu: 
- Ah yavrum Tuğrulum! Beni gör · 

miyeli maşallah aslan gibi delikanlı ol" 
muşsun. Vallahl, Avrupadan geld!~inl 
duydum duyalı içim tçime sı~yord"-

( A rkan VC'f' J 
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25 BirincikUnun SON POSTA 

·~nn Posııu mn macera romanı: 44 

Türk kadin 

Yuaq: Z17a laklı 

Deniz alt1nda bir seyahat 
Bir anda, irademe hakim olamıya -1 ' 

~k titredim. Sanki, bir çok tüfek nam-
1~1--.rının üzerime çevrildi.ğini zannet • 
tım. Fakat, çarçabuk kendimi toparlı· 
Yarak, metin bir sesle: 

- Kapiten Frayzerl .• 
Dedim. 

. Kapiten Frayzer, k~kin bir el işare
tile sözümü kesti: 

- Müsaa1e ediniz, henüz sözüm bit
tnedi. 

Dedikten sonra, gene o ağır, soğuk, 
Çelik gibi sert iesile devam etti: 

- Evet.. bahusus harb esnasında, e
le geçen casuslar, en yakın askeri mer
kezde teşekkill edecek divanıharb hu· 
ıurunda sl1ratle isticvab edildikten 
lonra, ihaneti tahakkuk ederse, derhal 
idam olunur... Şu anda, askeri merkez 
oiarak, siZi bize teslim ettiler. İsnad o· ~ 
1~nan cürümleri, tamamen itiraf etti • Derhat zarfı aldım, bir hamlede yırtıp açtım. 
tı.z. ~u hsle nazaran, şimdi burada te· ı diğime, ~msalsiz bir göz pekliğı göste·ı Büyük bir ihtiyat.sızlık göstererek, 
ı~kkül eden di.vanıharbımızm verece· rerck keııd:mi bu derin uçuruma dü • hnkkınızda bizzat şüphe husule getir -

hı kararla, güverteye çıkarılarak, der· şürecek derecede ileri crittig· ime son de dikten sonra hakiki hüviyetinizi anla-
aı . . -..l~ A k o ı • ' 

· ıdam edılrneniz icab ~.n:::r. nca recede nedamet hissediyordum. !•~akat ı mak için derhal t&hkikata girişildL 
tu va ki · • bi ··ıtıhaza ile ben ı ' bu .r , ınsanı r m~ . ar~ı { bu nedamet neye yarayacaktı. G€rek aile vazlyetiniz, ve gerek bu 

hlikmtın burada verılmesıne taraf • Sonu, hiç şüphesiz ki (ölüm) olan bu korkunç mesle;;.(: girmekten maksadı -
tar d ··ı· B" k ·· nra daha · b bQ .• egı ım... ı~. aç g~n .50 . • d.-rın uçurumdan, beni hangi kuvvet n•z. çarçabuk öğrenildi. 
h Yuk ve daha şumullu bır dıvanıh.~rb kurtnracaktı?. Teşkilatımız, sizden gelecek zararın 
~~urunda bulunacaksınız. Ona gore, Döylece uzun u:wn düşündükten son önüne ge~mek lçin, hakkınııda çok şid· 
~Udafaannı şimdiden hazırlayımz ... ra, bir arabk yerimden kalktım. Kapı- detli bir karar verdi. Bu kararın tatbik 

: 
1~Urunu7_ Lutfen ŞU k~maraya ge • yı vurmak. knpiten Frayzeri çağırmak: vazifesini de maalesef bana tevdi etti. 

~'~'Hz ... MülAzim Edgar. sız d:. k~m.a • - Çok rica ederim. kaniten. bana Bütün havatımda. bu kadar müşkül 
ba:a girinhı. O.rayı Mi~ Meleg~n .ıstlra· büyük bir iyilik ediniz. Kanunlarını • b:r vnzife ıfa ct~i~imi hatırlaml:vorum. 
a :debtleceği ,ekle ıfrağ edımz.' . zın verdiği cezayı süratle tatbik ede - Vr! şu andn da, hiç bir insan vicdanı -

C Mtilbım Edgar ilt karnaraya gırdık. rek beni derhal kurşuna dizdiriniz. nı:- tahammül edem'yece~i derecede 
enç zab1t, heı şeyden evvel, duvarda Çünkü o kadar iztırab çekiyorum ki iztırab cekivor um. 

8'\lı bir rovolveri, yatağı~. ya?m~. ~.a· bunlar' b:ınıı ölümden daha beter geli~ Dunn~ ociki inanmıyaraksınız. Çün • 
~~. ı olan 'kısa çapta bir~ tufeğı. kuç~k yar. Düşünf> düşüne çıldıracağım. kü, bir ~cbcb bulamıyacaksınız. 
ıı ı~ dolabın içindeki k~gıdlan, elbıse Diye, yalvarmak istedim. Faknt bu sebebi ben !'ize kısa ca izah 
dS~tısına nsılmı~ olan bır çantayı aldı, Fakat o anda geminin aö-ır ağır sal • edeyim ... S izi, ilk gördüqüm günden i· 
ıiarı çıkardı. . . .. landığmı. korkunç su cereyanlannın W·aren sevmişt :m. Ve. neticenin böyle 

d-:- :atak takıml~n, 11emizdır. ~ugun arasında vavaş yavaş battı(pnı ve bi.i - bir şekil a1acaqını tahmin edemediğim 
tie~ıştirllmiştir. İstırahat temennı ede- tUn makinelerin işlemesile harekete için. bu aşkımı size bildirmektc de ace-ri· . 

1 
A 

1 
d başladığını hissettim. le etmemistim. 

l) t' ıye, mırıldandı: Ba~ ıle se am a ı. Artık gidiyorduk. Fakat, nereye?.. Talihsizlik. her şeyi altüst etti. Ve 
lŞarı çıkal'ftk bem yalnız bıraktı .. Ka· Bmm tahm;n etmek, benim ıçın n ihavet, bt>nim aşkıma da kahir bir 

Pljı kapayacaktı. Fakat 0 an~? .~ıza • mümkü:ı değildi. Yalnız tahmin etti - darh~ indirdi. 
~~ddin kapının aralı~nda ~runerek ~iPl bir şev varsa, o da bu vo1culuk, Hakkınızcla tahkikat bac;lar basla -
bı ratle cebinden çıkardıitı. za .. ı yanı • hiç şüphe;iz k: beni artık ölUm rner • mPz, sizi vazivetten gizlice haberdar 
~ a bıraktı. Btr tek !ÖZ bıle soyleme • ha!esine eri~tirecekti. etmek, h~yatı~:z1 vE> varlıi{ınızı teh -
l> en karnarayı terkederek, kapıyı ka • Bu aralık, Nizameddin in bıraktığı di:i eden korkunç akibetten sizi mak • 
&Jı. zarf, tekrar gözüme ilişti. Hiç şüphesiz la~tırabilmek, benim icin güç dci'!ildi. 

r· A..nahtann, iki defa .Jdlid içinde. çev: ki bu ?.arfın buraya bırakılmac;ı. bana F:lkat buna mani olan bir şey vardı ki 
11?ığini hissettim. O zaman denn bır iyi veyahud kötü, bir hakikat öğretmek o da. vazifr hic;!"i idi. 
~eıs ve fütur içinde, oradaki yataklığın içindi. Tam virmi dört ~aat. büvük ıztırablar 
ll:ll • u . ~ 

rşunf renkli battaniyeeı zenne u • Derhal zarfı aldım . Bir hamlede yır- iç!nde buca1adım. Ka 1bimj. dolduran, 
ıanıverdim. • tıp açtım. İçinden çıkan İn~ilizce rnek- bir taraftan ar::k ve diğer taraftan vazi-

M A~k ve vazife . tubu şöylecc okumaya başladım: fe hislerile çarpı~tım . 
(Arkası 'l nr 1 h etanetimi bütün kuvvetunle mu • (Mis Melek .. 

afaza etm~e çah~lda beraber. o -=::::ıa=========================== 
kadar bitlıtin ve harab bir halde idim 
(i, bir müddet gözlerimin önUnde du
l'ah ıarfa elimi sfiremedim. 

Daha do~~u. onu da aleyhimde ve-
111-=n acı btr karann tebliğnamesi te -
1lkkı ederek zarfı açıp okumakla bir 
k~t daha Uzillmek istemedim ... Gözle • 
~1 ll'li kapadım. Mukaddera.ta boyun eğ· 
~.ti "l. 

* .li'akat ı,, yalnız mukadderata boyun 
~~kle bttmivordu. Hakkımda veri • 
ltn (idam) ka;anndan daha ziyade be 
lll ınuztarlb e~n biT çok dUşünceler, 
dlfl'la~ıına bücurn ediyordu. 
b l3unlardnn en mühbnmi zavallı ba • 

1.a~ığırn td1. O menrol ve meflCıç ha -
hllde, benden başka hiç bir ümidi. hiç 
~r teselllsi ve hiç btr yardımcısı ol • 

1Yan bedbaht adam bundan sonra ne 
Olacaktı!. , 

k l~ç ,nphe yok ki, benim )'ardımım 
faesıHnce, bt\yük blr mahrumiyet ve se 

~ 1<!t içinde kalacaktı. Ve sonra benim 
~:-arengiz bir şekilde omdan kaybol -
ll &nı tlzertne artık bentın acıma daya· 
arnıyacaktı. 

<! 13u va:ıiyet karşısında, çıldırmak iş • 
Iten hile de~di. LQzumundan çok faz
l' gösterdiA:trn o(lr'etkhl$n cezası, 
ı alnız bana kahtr btr darbe mdirrnek -
~ knirna:rnıış; hayatı bana merbut olan-

Q da drayet etmişti 
~nolttorun aaılerini clinlemediğime, 

a aaklıı ve muted11 hareket •~ • 

Maliye V eki~etinden : 
1 - 31/Kfınunuevvel/937 tarihinde ilan edildiğı üzere eski Bronz be~ kuruş

luklarla ytiz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunuevvel 1938 akşamın • 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. · 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 a~amına kadar 
bilfunum malsandıklarile Cümhuriyet l\Ierkez ve Ziraat Bankalarına müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavü ii en kaldırılan bu nevi paralar 22fı7 numaralı kanunun sE.> ki zin· 
ci maddesi mucibince ı kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında 
ancak malsandıklarına ve Cümhuriyet Merkez Banknsına yapılacak tediyatta 
kullanılabilecektir. c4964. .aaoa~ 

-
Boş, U -ş, lvezle, Gri'p, Ronzatizma 
Nevralji, kırıklık ve bü ·ün ağrılarınızı derhal keser. 

- - İcaLında günde 3 kafe alı ı bilı.·. 

Adiiye Vekiletinden: 
Açık bulunan 55 lira asli rnaaşlı Imrslı ceza evi t®ibHAine kanuru vasıf ve 

fartları haiz olan taliblerin on bt.>Ş gUn içinde ('Vrakı müabiteleriyle birlikte Ad-
liye VekiUetJne müracaatları ll!n olunur. (9349) · · 

Sayfa 13 

Hikaye : Hayvanla 
sinde bir dedi 

bahçe
oducu 

(BO§ tarafı 12 inci aayfada) 
- Rica ederim. böyle mana~ıız sözleri 

bırakınız!. Ben de bulundu~um dairenin 
kısım ıe!iyim .• Şefliğin ne olduğunu ga
yet iyi ;bilirim .. Şefi bulundutum klliı.m 

memurlanna heıtıangi bir emir verdi~ 
zaman bu emrim mutlaka yerine getiri -
lir .. Şe{ olduğunuz halde sözlerinizi ge -
çirmemenize imkan var mıdır? 

Kologrivov'un bu 8Özleri üzerine etraf
tan, eskisinden kuvvetli bir kahkaba 
yükseldi.. 

İleri sürdüğü delillerin pek te mantık! 
olmadığını anlayan Kologrivov sözü de -
ği§tirmek lüzumunu hissetti: 
-Canım, dedi, maymuntın sözden an

lamadı~ını ben de bilirim .. Fakat bunun 
başka çareleri yok değil ki ... Siz, kAğıdı
mı aşırmış olan maymunu tecrid ediniz, 
aşırdığı şeyi ben ondan geri almasını bi
lirim .. 

Hayvanat bahçesinin cinsanlara ben -
zer hayvanlar lusmh şefi, gene gülüm • 
se di: 

- Biz onu tecrid edinciye kadar o, se
nin kAğıdını mutlaka yırtar!. 

-Ne demek yırtar?. Ben sizin bu eöz
lerinize hiç bir mana veremiyonım .. Ya
ni maymun bu hareketi bilerek mi yapa
cak?. Bu i§İ yaparken şuurile mi hareket 
edecek? Allah Allah! .. Görüyorum ki siz, 
maymunlarınızı terbiy hususunda zerre 
kadar faaliyet göstermemişsiniz!. MeselA 
benim Durov i$minde bir arkadaşım var. 
Bu arkaadşım geçen sene bir horoz al -
mıştı .. Onu öyle mükemmel surette ter • 
biye etti, ki sonnayın!. Horoz falan am -
ma, mükemmelen sözden anlıyor .. Sizin 
c insanlara benzer~ hayvanlarınız bu ho -
roz kağar da olamıYQr .. Ayıp doğrusu!. 

Kologrivov'un muhatabı alakasızlı'kla 
omuzlarını silkti.. 

Bu esnada Kologrivov elile kafesi gös
tererek haykırmağa başladı: 

- Bakınız. bakınız! .. Maymun a~açtan 
ıışağı indi .. Kağıd hala elinde duruyor .. 
Ona Prnrediniz de, hiç olmazsa elindeki 
kağıdı kafesin ötesinden şu arkadaşıma 
.göstersin!. Arkadaşım kağıdı bir defa 
görüp okuduktan sonra, icaib ettiği za -
man ?unu gördüğüne ve okuduğuna da
ir şahadet eder .. 

Kologrivov bu sözleri söylerken may-

• 

mun seri bir el hareketile kağıdı parça
ladı. Parçalardan birıni ağzına attı; di
~erlerini yere fırlattı.. Arkadaşlarının 

hareketini dikkatle lrollamakta olan di
ğer maymunlardan birkaçı birden. ~ürat
le yere atılan kağıdı kapmak için o isti
kamete atıldılar. 

Bu harclteti gören Kologrivov derin bir 
cah!:ıt çkti \'e büyük bir kederle ellerini 
yanlarına bıraktı.. Bir dakika sonra da 
tehdidkar bir sesle sordu: 

- Ziyaretcilerin şikayetlerini kaydet
tikleri eşikayet defteri:t niz nerede? 

Hayvanat bahçesinin cinsanlara ben • 
zer hayvanlar kısm.h §efi elile ilerisini 
göstererek: 

- Lutfen kaplanlar daires!ne kadar 
gidiniz!. ŞikAyet defterimiz oradadır, de
di. 

- Ne? Ne dediniz? Şikayetlerimi kay. 
detmeık için kaplanıann yanına mı gide
cek mişirn? .. Aferin do~usu!. Bu aklı • 
nızla bin yaşayın! . 

- Canım, size kaplanıann yanına ği.. 
d iniz diyen kim? Şikayet defterinin kap
lanlar dairesine yakın bir yerde oldu~ .. 
nu söylemek istiyorwn ... 

Fakat Kologrivov sözün alt tarafını 
dinlemek bile istemedi.. Ellerile kalaba .. 
lığı yararak kendisine bir yol açb. 0, 
hem gidiyor. hem de bağıra bağıra söy -
leniyordu: 

- Siz görürsünüz!. Benim bu kadar da 
§ahidim var .. Bu kadar himaye ettiğiniz 
maymunlarınız gelsin de sizi kurtarsın -
lar bakalım! .. Hayır. hayır!. Ben bu işin 
sonunu bırakmıyaca~ıml. Derhal şiddet· 
li bir istida vereceğim! . Görürsünüz, de
likanh'. Siz burada uzun müddet şu may 
munlnra şeflik yapamıyacaksınız!. 

Kologrivov'un kızı, yolları üzerinde 
rastl.adıkları d ı~er kafeslerin önünde de 
durmak tecrübesinde bulundu. Fakat ba
ıbası. kızının bu arzularına ehemmiye.t 
vermeksizin onu kolundan kapıya doğru 
sürüklemekte devam etti.. 

YARINltİ NÜSHAMIZDA: 

Ablam ve ben 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

ı lnhisarlar U. Müdürlüğünden : .. 
I - İdareınİzin Paşabahçe fabrikasında yaptınlacağı ve 26/12/938 tarihinde 

ihale edileceği ilan edilen 15202,40 lira muhammen bedelli betonarme döşe • 
melerle sair müteferrik işlerin ebUtmesi görülen lüzum üzerine bir hafta son· 
raya talik edilmiştir. 

II - EksUtme 3/1/939 tarihine raslayan Salı günü saat 15 de Kabataşta leva. 
zım ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Mühürlü tcklif mektubunu kan un i vesaik ile inşaat §Ubemizden alınacat 

ehliyet vesikası ve rı 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat melrtu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek!iltme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarıda aciı geçen alım kom'U;yonu b8.fkanlığına makbuz mukabm verilmesi 
hizımdır. (9409) 

~ 

I - !daremizin Paşabahçe Müskirat Fabrı1tasındaki derin kuyuya mevzu Ster
ling tııhımbası için şartname, reiim v~ nümıınesine uygun olmak üzere satın 

alınacak «45» aded paslanmaz çelık mil 45 aded paslanmaz manşan ve «1J5:t a
d?d bronz fosfor yataktan ibaret cem'an 225 parça yedek aksam pazarlık usu
liylt> r:ks:ltmeye konmuştur. 
li- Ht>vcti umumiyesinin muhnmnıen bedeli «2317.50~ lira ve muvakka! te

mir atı cl73.82~ liradır. 

III - Eksiitme 2/I/939 tarihıne rasılı yan Pazart~si günü saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesind&J Alım Ko:nisyonunda yapılacaktır. 

'!V - Şartnameler parasız olarak 1nht sarlar Umum Müdürlü~ Müskırat Fal).. 
r ikalar Şubesinden alınabilece~ gibl nü muneler ayni §Ubede ve resimlen eta 
L('vazım ve Milbayaat Şubesinde görülebilir. 

V- IstekUlerin eksiitme için tayin edilen gf.in ve saatte % 7,5 gilvenme p&ra .. 
lariyle bir:i.kte yukarıda adı geçPn komisyona gelmeleri ilAn olunur. c933:h 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ANKARA 

ı - Kurumumuz talebelen için ata~• hdmleri yazrlı (4) kalem elbise, palto, 
tayyör kapalı zarf usulile e.ksiltme ye konulmllı§tur. 

2 - thalesi ı0/1/939 Cumartesi günti saat 10 da relttörlüık binasında müteşelddl 
komisyon tarafıından yapılacaktl'r. 

3 - Muhammen bedel (18536), teıninat (1~90.20) liradır. 

4 - Teminat ihale saatiDdeo bir aut evveline kadar komisyon re!sliA'fne te! • 
1 i.m edi lecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız prtname almak imyenlerin Enstitü Yurd l-
rnirliğintt müracaatlan c522~. (9352) 

Cinsi adet 

Erkek elbisesi 
E~ek palto 
Kız talebeye pa}tı) 
Kız talebeye tayy&-

434 'hkım 
ı at 

lO 

" 

Beherinin 
Fiatı 

30 Lira 
32 • 
32 • 
22 • 

muhammen 
teminatı 

1390,20 



... Sayh SON POSTA 

Deniz Şeytanı 

Deniz yarbay1n1n mektublar1 
İşçileri in::ındınn~ olmak için 1 

iie her kısım üzerine c 150 ka • 
marot için •, c 80 makine çırağı :için • 

.Bö}·le bir gemide yapılan bu tadili • 
tın, en ufak tefcrrüatına kadar, bir de
niz zabitinin direktiflerine göre icra e
fiilınck-te bulunması belki şüpheyi eel· 
bedebilirdL Bundan dolayı rersanede 
kf"Ddimi cbahriye nezareti ~nspektör • 
aerinden Her von Eclanann• adile ta· 
111ıtmış bulunuyordum . 

.Hıılbuki cgemi teftiş idaresi• nin t.e
kaüde sevkedilmiş sabık enspektörle -
rinden bir zat U. benim oturduğum o • 
telde ikamet ediyordu. Meslek aşkı a
ÜamC'ağızaa benim bu yaptınnakta ol
auğum işi~ ilgilenmek merakını uyan· 
tiırmı~tı. Bir gün bu adam hakiki bir 
gemi enspektörile karşılaşmış ve beni 
tanıyıp tanımadığını soımuştu. Öteki 
hflyret ve taaccüb ifade eden bir eda ir- cBeni takıo eaı nız, m.evkufsumızh 

\ 
ı 

r 

ie: oteline :indi~ zaman peşimden gene ~an zabitlerin ve asırerierin müdaha~ 
- Von Eckmann mı?, demişti, dur bir detektif yetişmiş ve hüviyet evra • si olmasaydı dehşetli bir dayak yiye • 

bakalım ... Ben orada çalışaniann hep • kımı istemişti. Ona da verdim. O da cektim! 
sini tanınm .. fakat bu isimde bir adam ayri hayret ve şaşkınlığı izhar etti ve: Gizli polis te§kilAtı karargahında ha
yoktur. - Casusnn ec:k§Ii dedi, tam sizin ~- na gösterih•n eşkalnameye ve hatta bir 

Bu k::ıt'i ve menfi c~vab üzerine m~- kfilinize uy~n .. bul~nuyor! fotografa göre onların aradıklan adam 
te'<:aid kaptanın beynınde derhal bır Tekrar bu casusun yakalanması hak- benden ba~ka kimse değildi, bunda 
~üphe şi.mşeği çakmış ve bunu izhar et· kındaki ehemmiyeti derpiş ettim ve şüphe edilebilir mi idii! 
~ti: gizli polis teşkilatı idaresinin bu yolda - Bu ca~ us, dedim, ne nam altmda 

- O halde, demiş~, ~u, bir ca~ ol· her ne pahasına mal olursa olsun hare- seyahat ediyor? 
m~lıdır. ber zaten soyluyordum ~ ?e- ke•e geçmesi Iüzumunu söyledim. - Deniz enspektörii Von Eclonann 
:rif tipik bir İngiliz simasma malıkhr... Tracac!ero'da, önümdeki masanın üs- namı altında! 
Onu tarassud altına almalı. tünde bir şö.şe şarap olduğu halde ken· - Ben oyum! 

Bu konuşmadan birkaç gün sonra be di kendime oturuyorduın. Arkasında - Fakat siz ~imdi Kont Luchner ol· 
nim adımı taşıvan ve fakat üzerinde iki neferle üniformalı bir inzibat 1.abiti , duğunuzu ~öylememiş mi idiniz? 
mutad adresi olmıyan iki mektub ote- geldf. Bunun üzerine sırrın muhafazasına 
te gelmişti. (Şt:-f dö garson) bu me~· _ Beni takib ediniz, dedi, mevkuf • son derece itina edilmesi tenbih11e va· 
tublann sahibini araştınyordu. Henfi sunuz! ziyeti onlara izr..h etmek mecburiye • 
belki ikna ederim de mektublan ala • Bu sözü işitince zabitin ne ahmakca ' tinde kaldım V€ meselenin k~ndileri i
bilirim diyf' Kont Luchner'in dostum b~ hareket yaptığını sandığırn için öy- çin daha iyi aydınlanması zımnında 
olduğunu, binaenaleyh mektublan o - • bahriye nezaretine telefon etmelerini 

le bir l."fkelendim ki .. 
rıa verilmek ü:r.ere bana tevdiini iste • tavsiye eyledim. 

- Ben bir deniz 1.abitiyim .. 
öim. O esnada ihtiyar kaptan da ora • n· k ld b"t Geestemunde'deki mütecessi! ihtiyar 
cıkla uyuklar vaziyette bulunuyormuş. ıy;..e _0 _um, ~a ı. :ti bi kaptana gelince bir müddetcik sonra 
Ne bileyim ben .. meğer adamcağız be- • - uş onume, emış ' sen r ca - kendisine vaki olan bir tebliğ ve tavsi· 
mm her halimden şüphelenimıiş!.. o- sussun! .. _ .. , ye üzerine oradan başka bir yere azi • 

. na göre ben cvatanın şeytanatkar bir Derhal_ ~usu gorme me~akı. butun met etmek lüzumunu hissetmişti. 
aüşmanı:. imişim!.. loltanta ıçmde yayılmıştı. Şımdı yum- * 

Şef dö garsonla aramda geçen kon-w,- ruldar sallanıyor, sandalyalara yapışı- Size izah eylediğim vechile, benim 
madan sonra mütekaid kaptan onu ya· lıyor ve: plimım o ecmalarda ~vcud bitaraf ge-
kalamış ve sonnuş: - Öldürün casusui milerden biri rolünü oynıyarak düş -

-Bu ndam senden ne istiyordu? -Vurun mel'unu! mqn abluka hattından geçmek ve Ok-
- Deniz yarbayı Von Luchenr'in avazeleri yükseliyordu. yanuslara açılma'< idi. 
kt bl Hani inz1bat zabitinin yardımına ko· • mc u annı ... (Arkası var) ----- -

-Ya!.. 
Bittabi benden şüphelenfidiğini, 4Ü.P" 

heJenileceğini hatırıma bile getirml • 
yordum. Aynlaksam Bremen'e gitmek 
fizere trene at1amıştırn. Kompartima • 
:na ginniştim ki bir detektif çıkageldi 
ve benden hüviyet vesikası sordu. U • 
zattı m. 

- Kont Von Luchner. 
Diye nunldandı. Hayret ebni~ ve sı· 

kılmıştı da. 
- Pardon efendim, diyordu, bir yan

lı~h'k yapmış o1mahyım .. ben ~ste • 
munde'den gelen bir casus anyorum 
aa ... 

Detektiftf>n bunu işitince kaygulan· 
mağa başladın doğrusu!.. 

- Sakın hasmm gizli ajanlan benim 
Gcestemunde'dc yaptınnakta bulun • 
aufhım işi, hazırlatmakta olduğum mu
avin kruvazörü tarassud altında bulun
<ıuımakta o1masın1ar? 

Diye düşündüm. 
- Casu.c:un nerede olduğunu haber 

vermişlerdi? 
- Beermann otelinde oturuyorrnuş. 
Bu, benim ikamet eylediği.m oteldl!.. 

O halde carus beni gözetliyor demek • 
ti. Hiç bir an fevietmiş olmamak için 
aetektife, bütün mes'uliyetlerl almak 
şa-tile, kendisine gayet rnühim sebeb - ( 
lerden dolayı bu casusun mutlaka ya· 
blanması lüzumunu bildirdim ve A • 
mixlerine derhaJ telgraf çekerek bu yol 
(fa çok büyük bir basiretle hareket lü· 
zwnu tavsiye ediJmiş bulunduğunun 

büdirilmesini söyledim. 
- Halen demiryolu her iki nihaye -

tinden tarassud altına alınmUjtır. Maa
mafih tedbirlerjmizi tezyid edeceğiz! 
Bu suretle casusu mutlaka elde edece
~z! diye oevab verdi. 

Bremen'e muvasalat edip te Hillman 

• 
Işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız. 

&eçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• r1 
böyle başlar 1 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlı2'ı ve akrılara 

karşt emniyetli ilaç A S P i ·R J N alınazi 

Israrla 

PİIIİN 
isteyin iz r 

Aaplrlnın.teslrtl ve hakiki oldutunu ffi markaSt garanti eder. 

Satmalırken dıtında ve tabietierin QstQnde 

ffi markaamua. bulunmasına. tükkat ·ediniz,. 

Birincikanun IS 

İngilterede kral kupası 
maçlarının üçüncü turu 

64 klüp arasında yapılan bu maçlar büyük bir 
ehemmiyet taşİyor, ilk olarak bu mevsim liginin 
birinci ve ikincisi olan Der by ile E verton karşıtaşıyorlar 

Kupa maçlannuı tki bilyu"le oyuncusu: S h~ffield tGicımm4atı Jadc Doddl ~ 
Huddersfild' en W e Zingham 

İngiltere Kral kupası maçlannın Ü·ılig şaınpiyonlu~u yakalemağa ~ 
~ 

çür.cü turn müsabakalan 1 kanunusa- lışınıştı. 

n~de üçüncü, ikinci ve birinci ligden Geçen mevsim lig maçlannın "': 
64 takım arasınd!l yapılaca.ktır. oyununda Bolton Wandrers'i ' .. 

İngiltere futbolunda pek büyük bir mağlüb eden Arsenal, o gün kendjSil' 
a!aka uyandıran Kral kupası maçlan· ayni puvanda olan Woluerhampto~ : 
nın üçüncü turu için neşredilen listeye kımının Sunderland'a 2 - 1 ınagl ı. 
nazaran birinci ligde mevsimin en kuv· olınası yüzünden şampi~luğu ka 
vetli iki takımı olan Derby County ile zAnmıştı. 

Everton klüpleri birbirlerile karşıla • "Oçüncü tur maçlan dolayısite Ar' 
şacaklardu-. nal m kar~ısına çıkan Chelsea Lon~ 

Wembley stadında kupayı kazan • nın zengin ,.e maruf takımlanndan bl 
manın manevi zevkinden ziyade, klüp- ridir. 
ıerin kasalannı daha ziyade alakadar Üç senedenberi İngiliz :rni1H ts~ 
eden kupa maçının başmda iki kuvvetli ka1esini müdafaa eden Woodley, ~ 
takımdan birinin müsabaka harici kıl· maçmda Ar,sena1'a kal'Ş'l oyney-8~ 
m~ olması, her iki_k~.ü~ hesabın~ k_.a - tır. 

0 
z.anç bakımından uzulunecek bır ış • Arsenal; 19 maçta 24 gol ~· ı • 
tır. . . . . gol yemiştir ve 19 puvanla ligde d019 

Kupa maç:nrında se~ adedı, lıg kıızuncu vaziyettedir. Chelsea ise; tt 
ma.çlanna nısbet edilınıyecek kadar maçta 32 gol atmış, 39 gol yemi~, 
f:ızladır. puYanla li"'ce virminei vaziyettediı'· 
Beşinci turdan sonra Wembley sta- t:ı " takJ,ml~ 

dına girme şansı çoğalan t~kıml~n . Ligde en aşağıda ~ulunan ııı~l 
yaptığı maçlarda seyirci adedı 80 bın· bırçok defa başta gıden takımlan ~ 
den aşağı düşmediği hesab edilirs: -~ki lüb etmesi İngiliz futbolünün rniib" 
kuvvetli tal{ımdan birinin daha uçun· bir hususiyeti olduğu için bu ınaça . 
cü turda müsabaka harici kalım:sı~~n her iki taklm hesabına büyük bir • 
nE' ~erne~ olduğunu an1amakta guçluk hemmiyet vermek lazımdır. . ~ 
çe~1lmem1ş olur. Geçen seneye kadar fngilterenill tıfJ' 

Bugün lig lideri vaziyetinde olan tarafından koşup gelenlere kapıla ı,ıt 
Derby, 20 maç yapmı.ş, 40 gol atmış, açan ve tmparatorluk stadı 0 ı,ıJ 
23 gol yemiş 29 puvan kazanmıştır. Wemb1ey 93,717 seyirci alırken. il' 

Ligde ikinci <>lan Everton. ~e; l 9 m<!vsim 100,51 7 kişinin fina1i glS~~ 
maçta 39 gol abnış, 20 gol yemış ve mcsi mümkün olacak şekilde tadil 
bir oyunu noksan olduğu halde 27 pu· lecektir. ~ 
van kazanmıştır. w Kral kupa.3i fjnalini oynamak ~ • 
Şu küçük bilAnçodan anlaşılacagma b~'kalım hangi takıma nasib olacB 

göre, iki takım arasında pek büyük tır?.. • 
fark yoktur. Ömer~ 

Everton, me~hur ve beynelmilel İn· 
gi!iz oyuncusu merkez muhacim Diksi 
Din oynadığı zamanlar 1933 te son 
defa Kral kupasını ka1.anmıştı. 

7 kanunusanide yapılacak bu maça 
bakh olarak büyük bir ehemmiyet ve
rilmekted;i'r. 

Kral kupası üçüncü turunun mühim 
maclannda!ı biri de Arsenal ile Chelsea 
ara~ındaki oyun olacaktır. Geçen sene
ni'!l lig şampiyonu olan Arsenal, ge • 
çen mevsim kupa maçlannda beşinci 
turda iken mağlub olmq ve kupadan 

BugUnkD maçlar ,_,-
»ugün Şeref. Taltslm n Kadıkör 

nnda lig maçlnnn:ı devam edllecekttt· _,.tfl. 
Kadıköy stadında Beykoz • Stue~ • 

Fenerbahçe - HllAl, Taksim at.admda 'f, 
tasaray - Beşiktaş, Şeref stadında da 
İstanbulspor karşılaljacaklardır. 

Genç takımlar maçı ~ 
Dün yapıla:ı Galatasaray - ~·:,.,1 

ceno tatmalan aruındakl mA4P ~ 
ümidini kestilden sonra var kuvvetile ı - D "•mn\fN'. 
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10 KADlNDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANlR. 

Fena renkte bir pudrn. yiizü
tıüze korkunç bir makyaj man
tarasını verir ve sızi olduğu • 
ııuzdan daha fazl<1 ynşlı göste· 
rfr. Teninize uygun renkte bir 

PUdra intihab etmenin yegfı- e 
çaresi, yüzünüzün bi: t:ıra!ında 
bir renk ve diğer taralinda b-ış· 
ka renk pudn tecrrıbe etmek • 
tir. Bu tecrüb.;!yi heme::ı bugijn, 

size parasız ciarak verilccek 
Yenı w cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapınız.. Bu ye
nı •Cild renklEcia (.Kroınoskop) 
tfıbir edilen <!Il son ve modern 
bir makine vacntasilp karıştırıl
ınıştır. Sihranıh bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incehkte renkleri 
lntihab eder. 

'l'ene gayet uygun bu yeni 
Pudra sayesinde artık makyajl• 
bır yüz görünrniyeı:C!ktir. Toka· 
lon pudrası, imtiyulı bir usul 
4atresinde cKrema köpüğü::. ile 

SON POSTA 

• ' 
KA ~Ş D 

• 

D 
NEVRALJI- KlRlKLlK 
KIRGINLIK- BAŞ-DIŞ 
ve bütün ağr1lar1 hemen keser 

P RASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri , 
tec:riibe edilebilir. 

kanştınlmıştır. Bu sayEde pucl
ranın sa:ıtlerı:e sabit kalmasuu 
temin ettiği gibi p:ıdranm cil . 
din yn~lı tn bii 1ft'R ntıru mas • 
ı;etmesine ·e Lu su~tle cildin 
kurum&Sina ve aerUeşmesine ve 
binnetıce buritşuldukların zu • 
buruna da mfıni olur. Her vakit 
krema köpü~ile kanştırılnu§ 
rııeşbur Tok:ıl,-n pudrasını kul· 
Ianmız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapac Tl· cazib tekem
mü1ü görünüz, dtıJru kutularm 
üzerindeki Tokalorı ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uyGUn renk 
intihabında t~reddJd etti!miz. 
de lutfen fstanbuld:ı 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

pudrası 6) rumuT.ile valri ola
cak talebde siz~ memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelık 

altı ufak paket pudra göndeTe
ce~iz. 

z. 

En hoş ve Lftl>ll meyva usaro
lerinden yapılmıştır. 

'fttklid edil esi kabil olmaydn 
bir fen hnrıkasıdır. 

lNGJLIZ KANZUK ECZANESI 
ımYOÖLlJ- l~T ANBUL 

~lNtR AORILARI 
ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESI 
BAYGINUK 
ÇARPINTl 
UY.h."USUZLUK ve 

SINIRDEN 
lleri gelen bUtOn 
Rahatsızlıkları 

IYI EDER 

--;;;~--p;;t;;·ii·~ti,;;;··················-----··· 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp E71MÇ 
LERİ: S. !agıp BMEÇ 

SAHİP • A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Sayfa 

lzmir Incir Satls Kooreratif-• 
ve üzüm tarımı leri birliği 

• 

M amulah 
• • ne r, z .. -

' 
arap 

UzOm bal ve sirke 

Satışa ç karılmıştır. 
Beyoğlu lstiklal caddesi No. 64 

( Parm&kkapı Tramvay durağı) 

Kuruluş tarihi: 1888 

S r~nayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 2 62 

Zirai va ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 Jirc:s!.ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiyc dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: Hesahlanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıkt.ığı takdirde 7o 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikfuıun, 1 1\lart ve 1 Baziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

DEN.ZBAJ~J~ 
....,...~ ~~ 

Vapur Kantinlerine Tezgahtar aranıyor 
Denizbankm Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerine işleyen vapurla

nnda .Denlsbank Kooperatifi taratından açılacak kantınler ir.in bakkaliye 
l~erlnden anlayan tezgtlhtarlnr ve çıraklar alırıacakbr. Tezgahtal"lardn 
bUyük vapurlar için bin, küçük vapurlar içjn beş yüz lira kefıılet istem 
cekllr. Tallb olanler 31/12/938 tarihine kıtdar Tophanade Deniz Hand. 
Denizbank Kooperatit mUdUrlU~I.lno runrucaat etsinler. ı.. 
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Hiç bir radyo maki ıesi 

ay arın 

bir radyo 
RCAn•n ayareni 

,. 

tuımıyor .... 

makinesi 
tut:meyorl 

RCA radyotar1 bana silahından emin. olan bir avca 
kadar emniyet veriyor. Onun için, bir radyo ala
cağım vakit R C A markasendan başkasana 
hata r • m d e n b 1 1 e geç 1 rm e m. 

Bir R CA radyosu Için verdi~im paraya hiç 
acımam. cünkl alda~am makinenin mutlaka o 
kudretteki maklnelere faik oldu(Junu bilirim. 

RCA marKasının muhtelif lamoatarda ve 
muhtelif şekillerdeki 11 modeli her ha n g i b ir 
~evk ve arzuyu tatmin ' edecek 
kadar çeşltll ve güzeldir. 

Dünyanan en maruf mühen·dlslerinin ' 
pr:oje.Jerile en mütehassıs işçiler elinderı 
hakiki ayarlarile çıkartim ış olan R CA lan n 
esierini bulmak kabildeğildir vesselam .... 

BOURLA · BiR DERLER 
ISTANBUL- ANKARA- iZMiR 

-

1 

1 . 

R C A NlAGARA *odeli, 

5 LAMBALI 

Taksitti Fiyat : T. L. "130 

ll C A 98 fM«idi 

8 LAMBALI 

Taksitli Fiyat : T. L. 195 

11 LAMBALI 
Taksitil Fiyat: T. L. 28~ 

SiLDiRiLEN 
FiYATLAR 
iSTANBUL 
DAHILINDE 
1 2 A V 
TAKSiTLE 
TE DiYE 
iÇiNDIR 

TlCA 912 wddi 
12 LAMBALI 

Taksitil Fiyat: T. L 330 

R C A 912 K u.wddi, . 

12 LAM BALI 

Taktitii Fiyat:. T. L 425 

Nuslldden anlaıan. 
ların Aadıosudur 


