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~aponların resmen harbi ,7N~~;;nad~;Sl~,~;··:
1

, i;~ii;; YM;;;
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ilin etmesi . bekleniyor' gemilerinin. m.od~sı geçmiş! " 
Japo d b •• t" ç• h •ıı • • FrtıMUlar ~i ıiinJ• 2700 '°" nwuat yaluın, yarım kilometre n onanması u un ın sa 1 erını amnluiunda ve yarın camda11 ~ni ~emiler inıa edecelderini haber 

v.rirlalren bis, bisim (Saadet) oaparıı .,, alJığı iP.,. Bandırma 

: abluka edecek, İngiltere endişede potfa;::.::=:: 6!r::-1 

Alnı an ya da ite k•npyor, müttefiki JaponJanın fazla zayıflıyacağı korkuıile 
IQJb tqebbü.slerioi arttırdı. Japonya bugünlerde kat'i kararını verecek 

{ 

j 

~po~y~J;-ı;;;.;ı;;ı~ir=uiiı~~ karan l 
eclısı senelerden berı Japonyanın antikomünist 

ıondr. ilk defa toplandı 
lirarlltdazı 11 <!iususi) - Japon kabinesi 1 mamile ezmek üzere verilen ~nn Ja
'Urette d ' Oindeki harbe amansız bir pon imparatoru tarafından tasvıb edil

evanı etmek ve Şan-Kay-Şeki ta- diği anlaşılmaktadır. (O..-ı 9 ••• •Jf-d•J 

~rkunç rakamfar : 
: Dünyanın silihlanma 
tlıasrafı: Dakikada 42,000 

günde 60,000,000 lira! 
.\1 
trı~ı~ya !ngiltere~en iki misli fazla masraf yapıyor, 
· d erenın hedefı: 1942 de Japon' - Alman - ltalyan 

0nanınalarına muadil donanmaya malik olmak 

cebhede işe yaramıyan bir 
uzuv haline geleceğinden 

korkuluyor 
Londrada çıkan Deyli Ekspres gaze

tesi yazıyor: Berlinden verilen haber
lere göre, Hitler, Çin - Japon harbinin 
artık nihayetlendirilmesi lüzumuna 
kanaat getirmiş bulwınıaktadır. 
Almanların 6 aydanberi Tokyo ve 

Çinde vukubulan uzlaştırıcı temasla
rı. gazetenin muhabirine göre artık 
olgun bir hale gel~tir. 

Hltlcr Uzakşırktaki harbden dolayı 
ciddi bir endişe içindedir. Alınan dev
let reisinin en büyük korkusu, harb 
daha fazla devam ettiği takdirde, Ja
ponyanm zayıf düşerek antikomünist 
cebhede işe yaramıyan bir müttefik 
haline geleceğidir. 

Bunun için, Hitlerin murahhasları 
sulh şartlarını tadil etmek ve hafif
letmek hususunda Japonları kandır
mAk içiıı. gayretlerini arttırmışlardır. 

-···-····••H•HOOOOOO-••ooooooH•o ..) 

Tuncelinde -···-· .. ··--
Nü/ us cezaları 
Affedildi 
Nüfus cüzdanlarından 
bedel, harç ·ve damga 

resmi alınmıyacak 
Ankara, 11 (Hususi) - Tunceli vila

'yeti .halkından olup ta ne sebeble olursa ' 
olsun şimdiye kadar gizli ka.lanlarla do- ı 

ğum, ölüm, evlenme, boşanma ve kayıb ı 
vat'alarını yazdırmamış olanlar hakkın
daki cezalar affolunmuştur. 

(Devamı 9 uncu &ay/ada.) 

Gümrük yüzde 
Onlarından belediye 
Hisseleri verildi 
Ankara, 11 (Hususi) - İç Bakanlık 

ltı.gııt gum~ riik yüzde onlarından belediyelerin 
eren.in Bi'lah · 1 ı:t • • •· d" l ı· ıma u ı ıçın gece gun uz ça ışan muazzam çe ık ,hissesine isabet eden mikdar. muhtclıf 

L :nir :F'ra fabrikaların dan biri belediyelere taksim etmiştir. Beledıyele-
4tlta tısız gaz t . . 
h ~ore d.. (> esın ı n vaptığı h esab- takriben 60 milyon lira• sarfedilmekte- rin hissesine isabet eden mikdarlar bu-
er .. unya sThJ €tın 1 . • 1 a ar.ınnk uğrunda dk gün Belediyeler BankaSl tarafınd.ıuı ma· 

tnılyar frank cbizım paramızla (Devamı 5 inci sayftıda) halline gönderilmlşür. 
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Daha dün bugünkü medeni31etm fGMıerlmnden biri addedilirkeıı bugün gö.tdea 
dü.ft1i0U bildi'rileft Ff'af'lft%1Grm Nonnandie transatla11tiği 

Avrupanın ilerleme temposuna ayak büyüt bir hızla senelerden.beri birbirini 
uydurmak için şark milletlerinin yaptlk- takib eden hamleleri, eğer bir ıamaııda~ 
ları gayretler, bu arada Türkiyenin en (Devamı 5 inci ıa11fada) 

Belediye, memurları için 
gaz maskesi ısmarladı 

Belediyeden sonra diğer daireler de memurlarına gaz 
maskesi ve gaz elbisesi tedarikine mecbur tutulacaklar 

Vilayetlerdeki zehirli gailardan korun- verilecek, zehirli gaz kursları açılacak· 
m.a faaliyeti devam etmektedir. Bu faa- tır. Elli vilayette zehirli gaz kursu ve 
liyet bu sene bir kat daha artırılacaktır. konferansı vereceklerin sayısı on bine ya. 
Faaliyet bilfiil elli vilayette başlamlf bu- kındır. Bunların ek.serisini doktor ve mu· 
lunmaktadır. Bu yıl diğer vilayetler ve alliınler teşkil etmektedir. 
kazalarda da zehirli gaz konferansları (Devamı 2 inci ıayfadtı} 

················································•~'••······· 

1 Yeni macera romanımız 1 

"ifşa Eden 
--İdam Olunur!,, 

Harb sanayii casusları 
arasındaki korkunç 
mücadelenin içyüzü 

Bir tesadüf netıcesi beynelmilel 
casuslar arasına karışan bir 

Türk mühendisinin tüyler 
u.rpertici sergüzeştleri 

Bütün dünyayı heyecana dütüren 
eırarengi:ı ölümlerin uran 

MUdhiş entrikalar, kanh mı· 
ceralar, hayra~ heyecan ve 

korku. veren sahneler 

Pek yakında başlıyoruz. 1 
J 



2 Sayra 

Her gün 
Ankara da 
Ev meselesi 

Yazan: Muhittin nlrım -
,~ nkaralı okuyucularımdan bir.i 

~ bana bir mektu'!J gönderiyor 

ve bunda uzun uzadıya Ankarada ev me
selesinden bahsediyor. Ankara için küçük 
olacağını tahmin ettiğim bir ma~.!a , pek 
güç yaşıyacağı muhakkak olan bu ·
yucum, bilhassa ev derdinden şikfı; t. e
diyor. Haksız olmadığı şikayetlerini iki-

. ye ayırmak kabildir: 
A - Ankarada ev pahalıdır. Ki'ıçük. 

maaşlı memurlarla alelıtlak küçük iradlı 
aileler için Ankarada rahat bir evde o
turmaya imkan yoktur. 

B - insanın en ziyade canını yakan 
~y de, Ankara şehnnin, yükselt sınıflara 
mensub her zümreden ev sahiblerlnin 
mütemadiyen bina yaptır.makta olmalar:ı 
ve mütemadiyen de kira ücretlerinin tu
tunmalarıdır. Okuyucumun fikrine göre, 
Ankarada herhangi bir apartunan veya 
ev, bırkaç sene içinde amorti edılmekte~ 
dir; amortisman müddeti bir iki sene :u
zatılsa kiralar derhal ucuzlıyabilir. Fa
kat, bunu hangi mülk sahıôinin iıısahn
dan bekliyebiliriz? 

* Biri maddi, diğeri manevi olan ibu 
denfü vaziyet, Ankaranın evlenni ve ki
ra hadlerini tanıyanlar için meçhul de
ğildir. An.karada hUbassa küçük maaş'lı 
memurlar ~ sıkılıyorlar; ayda yüz lira
dan fnzla alan pek çok memur bilirim iL'i, 
eğer aileleri üçten aşağı deği~, ne otu
rulabilir bir evde otururlar, ne de, mese
la, dairelerine gidip gelmek için otobüse 
verecek para bulabilirler. Sabahleyin er
kenden yola çıkıp kilometrelerce yaya 
yürüyen ve akşam üzeri de evlerine gene 
ayni suretle dönenlerin rnikdarıı pek çok
tur. Fena bir b vada hiç olmazsa sabah 
veya akşam kendilerine bir otObüs lüks-:i 
vermek isterlerse bu, mutlaka, ya !kendi
lerinin o günkü gıdalarından, yahud ken
dininkilerin mübrem bir ihtiy.açlırmdan 
fedakarhk pahasına kabil olut'. 

Bu sınıf insan bu kadar sıkıntı içinde 
bulunurken Alıkarada başlra bir sınıf in
san vardır ki mütcmadiyt?n apartırnan ve 
ev yaptmr. Onlann yap'tırdlk\an binala
ra baktık-ç:a, cEh, artık bu sene kiralar 
dft'şecek!· di~ sulanmış ağrelatik! hülya
ya 't!a\a.n ben"kiler, kaç senedir, ua'i.mn in
kisara uğruyorlar. Düşmek ~öyle dursun, 
belki de ldralar artıyOT. Bunun sebeb\ 
Ankarada nüfusun artması, artan nüfus
la beraber yüksel; kira verebilen sınıfı:ı 
da ayni :zamanda ürıemesidir. 
Yukarıda bahsettiğim maddi müşkü· 

Jatı ve manevi derdi yapan bu had:se, 
Ankar.anm belli başlı ve galiba yegant? 
mühim derdidir. 

* Bina üstüne llfna yapanlaTın, kendilik
lerinden insafa gelip te 6mortisman ımüd
detini uzatmalannı beklemek elbet ha
tadır. K-a.zanç bahsinde insaf olmadığı gi
bi, Ankaranın büyümesi ve modern bir 
şehir olınası bakımından dn bınanın ka
zanç getirir bir piasmEl mta'f1nı rnuhllfa
za etmesi faydalıdır. Eğer, ifin manevi 
derd olan taraiıru., bu dünyı;ı bayat.mm 
temelindeki ölçüsüzlüğe atfedip, feylesof
ça, bu bahisten vazgeçersek, maddeten 
olsun kü~kleti .korumak içiıı tek bir Ç3-

re kalır. Onhre. cm; oev tem:tl etm k. 
Ucuz ev temln etmenin nsuTieri 'hesab

sızdır. Bu işin ilmi, bugünkü dünyanın 
en ucuz Oimlerinden b:rü hallne ge!di. 
Küçükleri hiırıa etmek, unhra ıgüzel 

bir ikametgah vermek ve ayni zamanda 
Ankaranın .mamurluğuna da hizme~ ey
leme'k için, amortisman seneleri ıuzun he
sa'b ~dilmek şartile hlr taKım binalar 
yaptırmak'i.an ltolay bir şey yoktur. Dev
let veya belediye. bu işe önayak olduğu 
takdirde, mesela, yirmi sened itfa edile
cek lb~ nisbet dahilindeki kiralarla kü
cii kler iÇİn de insanca oturacak evler 
· nmak münikiindür. Bunlar kooperatif 
• ~Killer ı.•ermekten, hatta sakinlerinin 
bir tnkım gün'liik 'hayat l.'. t \ 'arm koo
r qfil usullerle terrJn edecek kooperatif 
wamılleler kurmaktan da ı.:ı basit bır iş 

olabfleceğıni tasavvur ed?mem. Bu işi 
uaşarmak :için birkaç milyonluk mali bir 
komqinezon yapmak, Ankarnnm muay
yen bir yerinde muhtelif çapta dairelerle 
bir ta'kırı ~rtırnnnlar.ı M\'İ bir takım 
bina ıı; J:plarından mur.e'kkeb 'lbir ımnhaUe 
vücude get:mıe'k, bu maballedclti binala-

-A™r. ' ; ,, 
SON POSTA 

Resimli Makale: 

Küçük, büyük yaşıyan herkesin manevi bir güneşi vardır. 

Yeis ve sıkıntı ~nlamıd.a ona teveccüh eder, onun ışı

ğından bar.ar.et alarak ~sınır, folfikeline tahammül jçin ıcab 

IC İnsanların manevi güneşi.. X ·Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu içill 

BagiR Konam~ 

-------~---... ·-·- . ·-----~ 
Belediye, memur/afi 
l<;in gaz maskesi 
Ismarladı 

(Baş tarafı 1 ind say'f ada) . eıa 
Vilayetler, konferans ve kurs ,fsalı! I' 

Jerini arb.nrlarken bir taraftan da bll,. 
cıeletinin .kifayeti nisbetinde ;maske, , lt 
püskürtücü aletleri, gaz elbiseleri ~ \' 
maktadırlar. Bazı vilayetler bu bUS~ . 

ki hazırlıkJartbı tamamen ikmal e ~ \ri 
lerdir. Diğer vilayetler de en losa za?1l r l' 
da hazırlıklarını tamamlağama gayret ~ 
de~lerdir. . JıB' 

Istanbul vilayeti de bu husustak1 • 

zırlıkların ikmali ile meşgul bulunı119 ., 
tadır. İstanbul vilayeti kazahrmda ·~ 
lan kurslar umumi bir alaka uyand 11 

Manevi sil§.h ve kuvvetlerimizin en büyüğü ümiddlr, fa- mıştır. Daha şimdiden İstanbul haJJcı~ı.. 
bu .. yu"k '-ı'r kısmı -~ı.=-1 = .n.'7 ku-1ar1JlJ V' kat ümıd hiç bir esasa istinad etmediği zaman uyuşturucu 'u ~ ~~ ıbJ. '1" 

bir ilaç hükmündedir. Verdiği uykuyu takib eden eyanış .mal etmiş bulunmaktadır. Kurslara ııtJ 
yeisten de acıdır. Evvela esası kurmalı, ümidi ondan sonra aylarında da devnm edilecektir. Bilb cilt 

eden cesareti ondan alır. Bu güneşin adına ümit] deriz. beklemeliyiz. ibu aylarda kadınlara kurslar açıla ..J 
1

-;::::::~;;=~~~=~~=~=:==:::;::~:::::::::~~~~~~===::::::::=:=:=::=- köy.tere gidilerek köylüye zehirli ~, 

( s· O ~ A ~ A ~ O N D A l de;:ıı:b:ıer;;:~~ bütfin memurlS~ 
~~~~~~ 

Çok çocall siyaseti •------------• K lal . ..1... ııer yakında ceıecek ve memurıara t~. 
J Df n.G·u· 81~ ffKDA 1 argo arcuı yatan edilecektir. Maskelerle beraber püsltuıt 

'l"'akib eden büyük elçi n ~. a 11 a Mes'ud fareler me aıetıeri, gaz cıbiseleri de ısmarı eri 
------ mıştır. Belediye memurlarının maskel 

Amen1tanın ya! tıond:ra ~firi .J-0seph 
Kennedi Cumhurreisi Roosevelt'ın en ya
kın arltadaşıdır. 'Kendisme Iluldog liı1ka
b1 verilmiştir. Çok çocult 'S'yasetini takıb 
eden sefirin tam 9 tane yetışrniş evladı 
wııdır. 

Siz benden tamamlandıktan sonra diğer daireıer 
.., memurlarına maske almağa mecbur 

ugursuzmuşsunuz tuıacakıv 
Avcı Mehmcd bir gün. saraydan çık- fstar.b.- &-let't. VeıP ~mırlan dahil~ 

mı§, ava gidiyorm:ı.ış. Bir derviş se- konferans verecek muallimlerin sD~i 
lcim vermiş. Avcı Mehmed de dervişin yüz altmış sekizdir. Maar!f Vekaleti r 
selamını almış. tanbul için bu mikdan az bulduğund,-

0 gün nasılsa talihi yardım etme- :zehirli gaz muallimliği edecek muallııfl' 
miş, hiç bir av vurmadan döniiyor - lerin sayısının çoğaltılmasını İstanbul' 
mU§. Yanı sıra gelen musahföi: Iayetind~n istemiştir. 1stanbulda bll il' 

- EJendimiz dem.iş, bu uğursuzluk nan binlerce muallimin Haseki hastnı>" 
size selamlaştığınız dervişten geldi. ıSine toplnnıp ders görmelerine irril'~ 
Avcı Mehmed scıraya döneT dön - g'örülemediğinden evv€1ce zebirli gaz J.11; 

mez dervişi buldurmtL§. Beyaz fareleri üretme müessesesinde allimi evsafını ihraz elmiş bulunan ~ . 
_._Sen, demi§. uğursuz bir insansın, her farenh:ı hlıSUSi bir karyolası vardır. altmış 'Sekiz muallim semt semt toplıı"' 

tana selam verdiğim için 4V1anama - Gündelik işlerine başlamadan evvel bir ca'k, ilk, orta ve lise muallimlerine de~ 
dım. Şimdi oo;ın vurulacak bir §ey saat istirahate çekilen fareler, mükellef vereceklerdir. Bu dersler haftada bir gil 
söyliyeceksen söyle: kahvaltılannı yedik~ sonra bahçeye çı- olacak ve bir ay devam edecektir. lJıl 

Bir kapıcının ug-radı1f Deruiş boynunu biikmf4: . kar, hava alırlar. derslerden sonra İstanbul mekteblcrind: 
~ ./. ı lı k - Ben uğurS1l:z olabilirim, fakat siz muallimlik edenlerin h~ :zehirli g• 

çi, le Je a el benden ~.wzmtı.§sınıuz. Yanan Hindenburg balonu- 1turs1arı00a oers verebilccekzna!umat ~ 
Nevyorkta bir atle'tizm klübünün kapı- - Sus ne diyor.morı? nun kör olan süvarisi hibi olncakJardır. 

cısı yılbaşı gecesi geç vakit evine dön- - Ne diyeıJim .. Siz, beni sef.amla - nihayet iyileşti Beyo"glu_H_a_lk_e_v_·ı -k-ı·t-ab-sergı·s·ıni 
düğü zaman bütün ıe1biseleri ıile 630 do- d.ığmız için cwmıeı kaybetüni': ama, 
!ardan lbaret :btı1an2n servetinin ,aiın - ben sizi seiamiadığım için kellemi .. Hindenburg balonunun kumandanı 30,000 kişi §8Zdİ 
dığmı görmüştü. Kapıcı vaziyetim daha 'lotıybediyorum. yuzbaşı Preuss, geçen mayısd.a balo - Beyoğlu Halkevi salonlarında ııÇ1 

w.him g"östermek için kahvede, şurada, *- Jf n.unun _Yanarak parçalanm~ n~tice. - lan kfüıb :sergisi dün kapanmıştır. . 
bur.ada hadiseyi ısoranlar.a senelerdenberj 12 Sene evvel ,_aldıg"" l sınde bır çok yaralar .. alımş, ustelık,, kor Bir hafta açık bulundurulan bu srr 
yemey.ip içmeyip dişinden tırnağından ı--· de olmu~tu. ~zıın muddet ~nato~om- gi, umulmadık bir alaka ve rağbet go! 
arttıroı.ğı 88,-00G dolannı hlrsu;ların çal - Parayı fa izi le el~ te~vı edılen kaptan :ıyileşmiş ve müştür. e 
<lığını söyler dtırurnıuş. .Fakat lbiltün din- Jade eden hırsız .. goılerı açılmıştır. Yedi gün zarfında sergiyi gezerıl 
liy nler kapıcıda böy.lc bir mikdar 1Parn J?P:an y~larda ~n b~ ge- rin sayısı otuz bine 'yaklaşmıştır. 13~ 
bulunduğuna inanmailarnuş. Milfuıoda tüccar Lorenço Riço yılbaşı lec~mı ve tayın edı1:Cegı !enı ~1?11 - rlyarctcilerin ekseriyetini erkekler ti' 
Yalnız safdil bir adam buna ;nanmış, günü hiç beklemediği bir 'hediye almıştır. la seyahatlere çıkacagını soylemıştir. kil etmiştir. 

Meğer o cin maliye memuru bulunuy.or - On iki sene evvel bir gece Riçonun ma - F lb f lm 1_ • • Sergide, tam 24 70 kitab satıJnı•ştıf• 
.muş. E.rıtesi gün bpıcıy.a müracaat ede - ğazasına hırsızlar girerek 3000 liretini U O maçı seyre eK. ıçın 'Tahminlerin hilafına bu kitabların el" 
nk •bu bdar nılihim bir para bidk'tir- çalmı:şlaniL Riço hadiseyi ıpol!sc bıle ha- grev yapan amele 'Serisini ihni, fenni eseder, ve tanUl " 
diğin halde nasıl olub da kazanç dqire - her vermemiş, hattü bu hırsızbğı bütün İngilterede bir fabrikanın futbole mış, dünya ediblerinden teroiime ed ~ 
sine bir haber vermedin> deyip 83,000 bütün :unutmuştu. düşkün amelesi, menso.p oldukları klü- miş romanlar teşkil etmektedir. ,f~Jc.Ş 
doların kazanç vergisini cezasilc birlikte Bu yılbaşı gecesi içinde 3400 liretlik bün oyununa gitmek istemişler. Pat - bu :SeVinç verici neticeye illıve edile;. 
.istemiştir. Knp1c:ının .itirazlarına rağmen bir çek bulunan bir mektubu .meçhul bir ' rondan izin koparamayınca, .iş'lerini ta· sek şayanı teessür bir keyfiyet vardı: 
maiiye memuru 450 dolar vergiyi tahsil adam getirip eline tutuşturmuştu. M.ek- ti1 ederek, yarım grev yapmışlar. Ve Maalesef, kadınlarımızın kitaba 1sl 
edip gitmiştir. tubda şöyle deniyordu: cOn iki ısene ev- toplu bir halde stadyoında maçı seyret- namadıklannı bu sergi bir defa ds~ 
a;·~~ci;-;unınlan hem ev sahibi hem de vel mağazanıza giren bir adam SOOO lire- tikten sonra fabrikaya dönerek, işde bu göstermiştir. Zira sergide satılan 1'1 

kirım :farzetm~ği mümkün kı~cak öir tinizi sıabnı,Ştı. Bug'üne kadar size )adc lunmadıklan saati telafi için, gece ya - talıların yüzde seksen beşi erkek o]{l)' 
h'e&lb esası 'kurma'k: 'ta gene basit olan 'Ctmeğe imkan bulamamıştı. Bugün o a- rısına kadar çalışmışlardır. yucular tarafından satın alınmıştır· 
ieylerden biridir. dam çalınan paranızı 1aizile birlikte (j • /. / _ 

B • • 1 "-ihn · · · . demek üzere bana 3400 liret verdi. Ben nd/ ıngi/iz nesrinde 60 ıncı okulda musamere •eıl 
u ıış:ın Y'.aJ>l au esı ıçın, berhangı . .. . . • 80 mcı ilk mektebde okul ihlmaye 21e>' 

bir apartımanın muhtelif dair.elerinin ay- de .sırıe g~:tenyorum.> Mektubda ımza zararlı teszrler yapmış tarafından yoksul çocuklar menfaatınC ~ 
rı ayrı insanlar tarafından tasarrufunu yerıne şu cu.mleler bulwıuyordu. Amerikalı muharrirlerden Someı:st mıüsamere verllml§, bu müsamerede ?Jlr • 
mümkün Qo1acak bir htikulc -esası konul- Onun ikin ve kendisi için dua eden bir Maughaın :son çıkanhği bir !kiitabında ıeua piy!lllgosu tertlb edllmtştlr. Bu plfllıı .. 
ması - ki ba~k ı~.1 ...:ı d Babası cK al J -.J•· Jln .•• m lisan 'tibaril goda :Yoksnl <eocuklar tçln 50 ll~k bir :ıntı "' a mem ca.cueıue mevcu ~ am~ m ·~ :ı e, avenet temin olunmuştur. _./ 
olan bu ıusul IDürldyeye ıde çok dAzımdır... İngiliz nesrinde zar.arh bır teSır :yarat· ---------~---
kafidir. Ust tarafı için, bu gibi meseleleri Futbol ibtilasında yeni bir mıştlr.» cü,ye iddia etmesi üzerine, in - T A K V İ M 
basit şekilde halletmiş o1an 'bir talrnn rekor yapıldı giliz gazetelerinden biıi, muhteli! ede- iKiNcı·KANUN-
memlelretlerden alınacak ınümuneleri b1 şöhretlerin fikrini almak istemiş 
taklid ile bunlan bizim ihtiyaçlarınııza Plymouth'lu H lük bir futbol aşı - meşhur tarihci Wells, S. Mauglıam'ın 
göre tadil -et:me'k -gayet 'kolay olur. kı takımının bir maçını seyretmek i - fikrinde olduğunu söylemiştir. Bittabi, 

Ankara böyle bir işe cidden muhtaçtır. 'i~, 600 kilometre y-01 yürüyerek New .İncil taraftarlan, Amerikalı muharrire 
.Muhittin Bi11gen Brighton'a gelmiştir. fena h:ılde atıp tutmaktadırlar. 

. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
'Resmen müseccel bir 'Şir'ketıin direktörü, muamele1e:rinde 

türkçeden -gayri 'bir dil 1kuUandığı iddiasile mahkemeye ve-

rildi, ele geçmiş bir de rnektub vardı. Maznun duruşma es· 

nasında ibu mektubun hususi mahiyette olduğunu söyledi, 
tür.kçeıkonuşuyordu, :fakat muhakeme mektuban tedltikıi için . 
talik Edildiği :zamaıı dışarı çıkınca avukatına tekrar franslz-
ca hltab ıt-tti. ı 
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rın dairelerini de bur.ada k racı <>lar.nk 
oturanlara 15-20 scnr sonra mal edivcr
ıtrek pf'k kolav b'r ı;eyd·r. Bunun. kimse-

ye zarar vermiyc:cek ve bu 15-20 sen<' için- L-----------------------------------------------1 
Ju~. 
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Roınen Hariciye Nazırı 
8 
~elgraddan Cenevreye gitti 

l(:ı~adda bir tebliğ neşredildi, Romen Nazırı, hükiimetinin 
·•

11 ııuçuk Antant ve Balkan Antantına ·bağlı olduğunu söyledi 

düıı 

~ ~ 9,;ı~r~: ~ 1 ~A.A.) - B. Micesco,-sa- B. Micesco verdiği cevabda ezcümle de-1 lerinde bulunulmuştur. Görüşmeler es· 
p- Ugosıavya uıaya gelmiştir. Kendisini ,miştir ki: nasında iki nazır, gerek Romanya ile 

~lılrnış ol v~ Romen bayraklarile do- cBu ziyaretlerin Küçük Antantın müt- Yugoslavya arasında karşılıklı müna -
"iç karşıla~n ıstasyonda B. Stoyadino-ı tefiklerini temsil ile bahtıyar olduğum sebetleri alikadar eden gerek umumi 
l'a ser ti B ~Ştır. Belgraddaki Roman- konsey müzakereleri için Cenevreye ha- ,siyaset vaziyetini ve bilhassa iki mem
~dda llıül~ktdere, B. Micesc.o/a hu -ı reketimden evvel vukubulmasına ehem- ~ek~ti.~. k.üçü~ antant çerçev~.si .. içinde 

d<! seyahat eol~u~ ve kendısıle bir - miyet verdim. Yugosı:vyaya ol~n .. bağlı- ışbırlıgı~ı a~akadar ey~e~en butun .me· 
l' n.onıanv tmıştır. lık ve sarsılmaz dostlugumuz, Kuçuk An- seleler uzerınde tam fıkır beraberlıkle
~Yında d~f~ ~ariciye Nazın, Kral sa- .tanta olan sadakatimiz içinde Türkiye ve rini müşahede etmişlerdir. B. Stoyadi
lrı~t~ 13. Stoerı ı:nah~~~u imza~amı.ş. ve Yunanistan ile teşriki. mesaimizin çok nov~ç. ~e Micesco görü.şm~ler~ ~on.un~a 

ıştı... Yadınovıç ın nezdıne gıt - kıymetli neticeler verdıği Balkan Antan- aynı ıtımadlı dostluk zıhnıyetı ıle ışbır-
tı ile bu derece iyi bir surette tamamla- !iklerine istikbalde de devam hususun-

~ ~lgrad 11 Nutuklar 'nan siyasetimizin ilk temelini teşkil eden daki kat'i arzularını bildirmişlerdir. 
l'e ~anya h .<~.A.) - B. Stoyadinovi~, ,bu beynelmilel teşekkülü bütün kuvve- Beigrad 11 (A.A.) - Bu akşam, Ro-

kfiletl ile Elektrik şirketinin Belçikalı mu -
rabhasları arasında bugtin başlıyan ve şlr

k~tln mukaveleye bağlı taahhüdlerlnl yap
masile İstanbullulardan alınan fazla para
ıun gerl verllmcsini istihdaf eden müzake
releri mukavele mevzuu yapmıştır. Şirketin 

Belçlkadaki merkezinin mukavelenin, hak
kın ve fennin lcablanna uymak istek, gay
ret ve emellerine rağmen İstanbuldakl şir
ket muhitinin daima atlatmak ve göz bo
yamak tarafdarı olduğunu yazmaktadır. 

~ . 
Cumhuriyet - Nadir Nadi Harb sonu A -

vusturyanın ibret alınacak vaziyeti başlıklı 
yazısında harbden sonra 56 mllyonluk bir 
devletin kuşa çevrildiğini, fakat şimdi Avus
turyada askerliğe ehemmiyet verildiğini, u
kerllğin ve ihtiyat zabitliğinin mecburi ol • 
duğunu ve bütün gençlerin yarını düşün -
meden askerlik hizmetine seve seve koştulı:
lannı yazıyor ve küçük Avusturya ordusu -
nun ihtiyacından kat kat fazla olan mü • 
nevver gençliğe tahsis edilecek vatan hizme
tini nasıl ayırabileceğini münakaşa ediyor. 

,,,,,.,.,. 
Kurun - Asım Us Tehlike serlevhalı ma -

kalesinde İtalyanın otuz beşer bin tonluk 
iti yeni harb gemisi yaptırmasının İngiltere 
ile İtalya arasında büyük bir harbe doğru 
gidiş olduğunu kaydederek bu hususta Fran 
sanın endişelerim mevzuu bahsediyor ve: 
Şimdiki halde devletler arasında bu de • 

receyl bulan silô.h yarışının aklbeU mild • 
hişUr. Beynelmilel emniyetsizllk umumi 
lıarbdenberi hiç "bir zaman bugünkü kadar 

.E 
e ita/ya bu paraları 

nereden buluyor? 
e Romanya intihabatının . 

ıçyuzu 

Yazan: ~lim RA..,n ~m~ 

D 

m 

O 
talyanın yeni s<'ne deniz programı, 

35,000 tonluk iki harb gemisinin daha 

tezgaha konulmasını nazarı dikkate alı
yor. Ayrıca Kavur sistemi yirmi dört bin 
tonluk iki tane de hattı harb gemisi inşa 
edilecek. Bundan başka İtalyan filosunun 
sair cüz'ütamlanna da yeni yeni ilaveler 
yapılacak. 

fırıe verdi~ı~~ye n~zın B. Micesco şe- .timizle muhafaza ve daima takviye hak- manyanın Belgrad elçisi, elçilik bina -
~a ~iYarer ı oğle zıyafetinde B. Mices- kındaki azim ve arzumuzu bilhassa kat· sında Micesco şerefine büyük bir ziya
~ ~iYaretin ı~dC'n dolayı teşekkür elmiş, .dederim.:t fet vermiştir. Romanya Hariciye Nazı· 
tı 1Yi surett alkan Antantı ile bu dere- Belgrad 11 (A.A.) - Saat 19, l 5 de rı geceleyin ekspresle Cenevreye ha -
~ geçnııştee tarn:mıanan Kü~ük Antan- Stoyadinoviç ve Micesco, Romanya el- reket etmiştir. p d k 
~ trı.arıya dı old~~u gibi istikbalde de çiliğinde gazetecilere aşağıdaki tebliği Yahudilerin protestosu Oftekiz e as eri 
)' u olaraıtş ~olıtıkasınm mühim bir un- vermişlerdir: Cenevre 11 (A.A.) - Dünya Yahu- b h J A J 

tehlikeli bir manzara almamıştı ... 

İtalya, Habeş harbi münasebetile yal
nız askeri değil, ayni zamanda iktısadi 

büyük bir hamle yapmak meC'buriyet.in
de kalmıştır. Maliyesinin vaziyetine par
lak denemez. Her yeni masraf zorluğu 

karşısında, İtalyan yurddaşı, kemerinın 
tokasını bir delik daha ger iye alan, yiye
cek fedakarlığına katlanmış ve bu yüz
den benzi sararmış bir insan tasa\•vur e
demeyiz. Filvaki israfata karşı italyada 
bazı takyidat konulmamış değildir. Fakat 
hava, kara ve deniz ~Halılarının bugün
kü ihtiyaçların icab ettirdikleri bir sevi
yede muhafaza edilebilmesi ve hatta üs
tün bir hale çıkarılabilmeleri için icab 
eden fedakHlıkların kolay kolay temin 
edilemiyeceği de aşikardır. İngiltere gi
bi zengin bir devlet dahi, bu cesamette 
zırhlılar inşa etmeyi mühim bir feda kar
lık sayarken, İtalya gibi ticari muvazene
si çok daha zayıf olan bir memleket bu 
yarışa ve bu masrafa nasıl dayanabiliyor? 
Vaziyeti hazıra karşısında işte havsala
nın kolay kolay almadığı bir sual de bu
dur. 

a; 0.lduğunu ;.1a~ağın1 görmekle bahti- «Ekselans İstrate Mice~conu~ di k~ng~e~inin icra komite~i, Millctı~: ir i ti a mi 
~ ~il~k A. ıldırerek: 11 / 1 / 1938 tarihinde Belgradı zıyaretı Cemıyetı azasına ve Amerıkaya teblıg h ) ? 
~ tı ta:acın~~antın. Yu~oslavya ~~klı- münasebetile, Yugoslavya Başve~ili ~e edilen ~ir kara~ sureti kah~~ ~tmiş~ir: 3 Z) r 3 fi ) Y 0 r • 
~ ~Yııı ehe :akıb edılen dış politıka- Hariciye Nazırı Ekselans Stoyadınovıç Komıte, yem Romanya hukumetının Lizbon 11 (A.A.) _Harbiye Neza-
bıin ed"bı·ı~· ıyeti haiz olduğunu size i!e Romanya Hariciye Nazırı Ekselans Yahudi aleyhtarı politikasını şiddetle d k A b " "h 

" ırırn d reti neşrettiği bir tebliğ e as en ır ı 
• emiştir. Micesco arasında mufassal fikir teati • protesto etmiştir. A d . b" 
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' tilal hazırlandıg·ına aır ecne ı mcm • 
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* 
Romanya, büyük harbden sonra, top. 

raklarının mikdarını, nüfusunun sayısını 
bir hayli artırmıı 

ve zenginliği o nis
bette ilerletmiş bir 
memlekettir. Sa-

c.n Romen,• 
hh "cuınenlerin vermiş oldukları red kararlarının metc karşı çıkarmak teşebbüslerinin da lntlh•batuun 
"'SUsı b • Ankara 11 (A.A.) - C. H. P. grubu ha başlangıcda akim kalmağa mahkfun 

.\tılca ır manası ve ehemmiyeti vardır n diyor bugün 11/1/1938 Trabzon mebusu Ha- j bulunduğunu ilave etmektedir. lçyUzU 
~ ra 11 (A san Saka'nın reisliğinde toplandı. nayiinin birçok kı-
~ lesi gijnd . :~·) - Bugünkü Ulus mak\re bu istiklal esasını bütün mües- ı - Türk Gemi Kurtarma Anonim HUSllSi idare sımlannda ~deta işsiz aı_nelesi da?i .bu-

~etrnekted·e~ıgınde 8§ağıdaki yazıyı seselerde her türlü ecnebi tesirlere kar Şirketinin tasfiyesile hukukunun hü- B •• l . tl .. k l Junmıyan bır memleket ıken son ıntıha-
abarıc\ ır. şı müdafaa etmek Kemalist rejimin da kumete bağlı bir idarey'-! devri hak- utçe erın e mana 8 el batta hükumet fırkasının, yüzde kırk nis-

~l ~ <>bnıy nıe~}eketlerden gelecek y~nçlarındandır. kındaki kanun layihası üzerinde bazı ı A.?kara ! 1 (Hususi) - Hus~i İda- betinde rey almıya muvaffak olamaması, 
dibı C!dilrne~n goçmenler Türkiyeye ka Memleket içinde yaşıyan Türk va - hatiblerin mütaleası dinlendi. re budcelerınde yapılacak munakale şimdiye kadar intihabatta nadir go-

.~atıın h ek, Avrupa, Filistin, veya tandaşlarının hak, haysiyet, şeref ve Hükumetin bu mevzua aid izahatı ve munzam tahsisata müteallik karar • rülmüş bir hadise olarak kalmıya mah-
"•b~ hicretı· erhan .. gi bir noktasından mu menfaatlerini hedef tutan tedbirleri - · name Bakanlar Hey'etince tasdik olun- klımdur. Bir ara, anlaşılmaz hır sır şek-•ı"" ne nı grup heyeti umumiyesmce müttefikan 1 \u ı labiiyer u8?ade olunmamak, ec- miz, reddedildiğini söylediğimiz tek • tasvib olundu. muştur. Bu kararname ile Ankara, Bo- linde telakki edilen Romanya halkının 
~etıtıe al ındekı Museviler, Türk ta lifler nev'inden ifratları tamamen 1ü - '---------------...; lu, Diyarbakır, Kırşehir, Ordu, Sey - bu tarzı hareketi, bugün, vaziyet aydın-
t&h .. 0Illıas1 ınrn.~mak ve Müslüman ol- zumsuz kılacak kadar yerinde ve kafi - Denizyollar1111 n han ve Trabzon vilayetleri hususi büd- ]andıktan sonra pekala anlaşılabiliyor. 
'tü li.Yetine n,l dıger ecnebiler Türkiye dirler. celerinde münakale yapılmakta ve ba- Romanya intihabatının böyle bir netf-

çı ~~e kona ınmak için bir yıl sonra Red ile karşılanacaklarına şüphe da Y1::· nı· vapurları zılarının da munzam tahsisatları kabul ce vermesi şu veya bu partinin şu veya 
... benıe uş?:,ayı taahhüd etmek ve hi olmasa, bu tekliflerin .r,anlış akisler '"" edilmektedir. bu programa istinaden temin ettiği bir 
tt ~'ll ~k~· dıger bazı takyitleri ihti - bırakmak bakımından, ayrı bir mah - galebe değildir. Bu netice, halkın, iş ba-
taİ ariciye ıfler, dün, aidiyetlerine gö- zurları olduğunu da söylemek doğru o- Almanyaya sipar:ş e:lilen Kaymakamlar ,arasında şma gelen parti adamlarına ve politika-

1~iln l'edve d~hiliye encümenleri ta- lur. Hemen herkes tarafından bilinmek vapur!ardan birincisi nakil ve tayinler cılarına karşı duyduğu antipatinin bir 
8evlt·tıc~n~~ 1 11?1~ştir. lazımdır ki, Türkiyede. ana~~~anın ve Ankara l I (Hususi) _Dahiliye Ve- tezahürüdür, Romanya halkına göre, bü-
).ıiJJ·(!den tnu :~mızı bu red kararına Türk kanunlarının ternın ettıgı hak ve den.ize indirilivor kaleli 25 kadar kaymakamın tayin ve yük harbdcnberi, iktidar mevkiindc bir-
btl'ı·1 •. C!lt'ıniy ~ı sebebler malfundur. menfaatlerden istifade etmekte olanlar, Berlin 11 (A.A.) _Türkiye Deniz Yol- nakli hakkında b ir kararname hazırla- birini velyeden politikacılar, sadece şah-
ll'ıı~~ı dava~r;e dayanışma ve kültür onların temin ettiği emniyete tam bir ları işletmesi müdürlüğü t:ıra.fmdar. Kiel. mıştır. Kararname bugünlerde tasdik e- si menfaat peşinde koşmuş ve h3lkın 
tılıtıla at, an nı temin eden bütün i- .itimad beslemekte asla yanılmazlar. deki Krupp tezgahlarına ısmarlanan va- dilecektir. kendilerinden bekledikleri manev: yük-
lt Şa tında ayasada ve diğer Türk ka - Kamutay encümenlerinin vermiş ol- purlann birincisi 15 sonkanun cumartesi sekliği gösterememişlerdir. Bu haı, halk-

l't \re rn Vardır. Ancak ve valnız mil dukları red kararlarının hususi bir ma- günü denize indirilecektir. Vapurun kor- Fransız Meclis reisliği ta, çok müessif bir zihniyet uyandırmış-
enfaatlere göre hUküm koy- nası ve ehemmiyeti vardır. delası Türkiye büyük elçisının refikası Paris 11 (A.A.) _ Meclis koridor • tır. Son intihab, bu zihniyetin ifade edi

MaklneYe verilirken 
~kd~nizde yeni korsan gemileri çıkh. 
>,,ı. l'llıral Horti Polonyaya davet edildi 

teıe11 12 (lf 
~~ ~btrıer':\18~) - Barslondan buraya süratli bir akıntı üzerinden buz üzerinden 
._: ~Uı~de )enı :ore hükillnetcller Teruel d:ı.ha çabuk alınması lüzumu hlsıl olabile
~ \'e ıc~ ctıerın 1 lr zafer daha kazanmışlar cetinden, merkezi idare, hütftmetin emrı ü
ll!'tlltıy 0111 ıal>~tlnde bulunan bir çok kasa- zerine, aşağıdaki tedbirleri ittihaz etmiştir: 
~aı011 etı lllech llll§lerdlr. Buzların vaziyetini tedklt ve Papanın ls
~~tıı aç11tıar uı bir harb gemlsl dün tasyonu ile telsiz muhaberatını temin için 
~ ııa~tnılttırında bir Hol~a gemisine Gruenland denizine ;MW"lllantez vapuru 
l'0ı l' lllına· Genıinin Akıbetinden he - gönderilmiştir. 

oıır nıarnıştır 8 l'eisicunıh · Bundan başka, haretAt hazırlığı pek yatın 
lı bııcıa llaihiıı· uru Macar kral ela Muramanskda ikmal edilecek olan Tat
> ~ıı:ııe ı2 ~ ava davet etti mir vapuru da ,şttrak edecektir. Vapurda üç 
~tl11cıt' l.tacar ~.A.) - Polonya relslcum- tayyare de bulunacaktır. 
~( et btaıo,,,.ııe atı nalblnt şubat blda - Bunların haricinde olarak iki motörlil ıtı 

'
4 'llen llle1t 1lıe orınanlarında bir ava iş- tayyareden mürekkeb müstakil bir hava he-

tı. te.Yld oı~e Polonyaya davet eylediği yeti de hazırlanmaktadır Bunların üssü 
ı. "O\r)' nnıaktadır · 

tııa""Osıt0 et ){utub h ·• .. .. Munnansk'da bulunacaktır. 
l l'eıı "a 12 CA eyetı donuyor Bu sefere Lştırak eden bütün tayyareler 
lıtıırııı~ln tetsı o~ - Şimal yolu merkezi Slvyetıer Birliği kahramanı Epsrin'in ldare-
'~lll Ut: Şmıt., şu beyanatta bu- sine verllmlştlr.. • 

~lı~a aıc buz kır 
>orıurı tııar1 aı an vapuru, buz üzerinde Yeni bir dalgıç aleti 
~ tir: llllilak~:~ üzere şimal Kutbu istas- Laspezla 12 <A.A.) - Yeni bir filetle dal-

i.( :ıcıır. nu ::ıak lçln buz mıntakası - gıç tecrübeleri esnasında rekor teşkil eden 
'" lbı.~tlerdir areuta tayyareler de iş - 250 metre derlnllte kadar inilmiştir. Bu ye-
~ bera · ni dalgıç fileti 400 kilo slkletlnde ve orta çat 

ber, Papanın crupunun zırhlan blçimlnded1r. 

Bayan Hamdi Arpaz tarafından kesile- larında, B. Edouard Hcriot'un, 418 rey lebilmesine bir imkan ve vesH~ vermiş
cektir. 3600 beygir kuvvetinde iki Krupp ile tekrar meclis başkanlığına seçildi _ tir. İşin esası bundan ibarettir. 
buhar türbini ile mücehhez olan vapu:- ği bildirilmektedir. Selim Ragıp Emeç 
450 yolcu alabilecektir. Vapur Marmara 
seferlerine tahsis edilecektir. 

Bükreşteki Rus 
f Sabahtan Sabaha: 

Tarihçiye göre . 
elçisi geri 

çağırılmasını istedi 
Londra 11 (Hususi) - Bükreşteki Sov

yet elçisi Moskova hüktlmetine müracaat 
ederek, vazifesinden geri çağırılmasını 

istemiştir. 

Sovyet elçisi, yeni Romen kabinesinin 
takib ettiği siyaset dolayısile kendisinin 
vazifesine devamına im.kin kalmadığını 
ileri sürmüştür. 

Budapeşte konferansı 
Budapeşte 11 (A.A.) - İtalya - Avus

turya • Macaristan görüşmeierinc bugün 
öğleden sonra saat 14 e kadar devam o
lunmuş ve 14 de Avusturya elçiliğinde 1 
delegeler şerefine bir öğle ziyafeti veril- • 
rniştir. 

Macaristan hariciye nazırı, delegeler 
şerefine bu akşam bir ziyafet venniş ve 
ziyafeü bir kabul remı1 ıakib eylemiftir. 

Büyük tarihçi Wels büyük harbden sonra insanları mes'ud bir sulha 
kavuşturmak için Avrupa milletll!rinin İsviçre gibi federal bir çerçeve içine 
girmelerini en kestirme çare buln!uŞtu. O zaman meşhur Vilsonun prensip
lerine göre kurulan Milletler Cemiyeti üstada bu ümidleri vermişti, fakat bil
yük alim daha eserini bitirmeden Milletler Cemiyetinin bu işi başarmaktan 
çok uzak olduğu anlaşıldı. Wels bunun günahını diplomatlara yükletiyor. Di-

yor ki: cBugünkü dünya politikasını çevirenler beşeriyeti kurtaracak evsafta 
olmıyan haris insanlardır. Bunlar dar düşünceli olmasalar bugün Avrup:ıyı 

için için tehdid eden silah yarışı yerine milletlere refah ve saadet getirecek 
bir cihan barışı kurabilırler. Bugün milletlerin mukadderatına el koyanla
rın zafı medeniyeti kökünden ve içinden yıkacak kadar acıklıdır.:t 

Büyük müellif bu fikrini izah ederken Fransa inkılfıbını da misal getirir. 
Bourbon'ların sefaheti ve cehaleti yüzünden halk tabakaları sefil düşmüş. 

sarayların ihtişamını temadi ettirmek için konan vergiler Fransız milletini 
perişan etmiş ve nihayet büyük ihtilal patlak vermiştir. 

Wels'e göre bugün Avrupanın büyük devletlerini tehdid eden asıl düşman 
hududlarda değildir. 

1.nsanlığın iki bin yıllık macerasını hikaye ederek vak'alardan ahkam çıka
ra çıkara bugünün hadiselerine kadar gelen tarih üstadının tahminleri ne 
dereceye kadar doğrudur bilinmez. Fakat bugün bütün siyasi teşekkülleri 

başdöndürücü bir şiddt!tle silahlanrnağa mecbur eden umumi cereyan birkaq 
yıl daha devam ettiği takdirde neticenin nereye varacağı da kestirılemez. 

• ' Bürhan Cahi4 
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Şile ön eki ··sade 
tahkikatı başladı 

e Ticaret mektebinin 
55 inci yılı 

Suad vapurunun kaptanı kabahati Galata kaptanına, 
Galata kaptanı da Suad kaptanın yükletiyor, henüz 

kimin kabahatli old~ğu belli değil 

Pazar günü bu münasebetle 
merasim yapılacak, bir de 

çay ziyafeti verilecek 
I 

Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinin 
55 inci yıldönumü önümüzdeki pazar gü
nü parlak surette kutlulanacaktır. Kutlu
lama merasimi pazar günü saat onda 
mektebin Sultanahmeddek~ binasında 

yapılacaktır. Mekteb müdürü açılış nut
kunu söyliyecek, talebeden biri mekte
bin tarihini, profesörlerden bazıları ih
tisaslarını anlatacaklardır. 

Ayni gün saat on beş buçuktan yirmi 
bire kadar devam etmek üzere Perapalas 
otelinde bir çay verilecektir. 

Otobüs tahkikatı 
yeniden· başladı 

ecaı üzhetin açtığı 
davaya dün bakıldı 

Ahmed Emin kendisinin de bir dava açhğını bildir~ 
ve iki davanın da tevhidini iste~li, Recai Niizhe 

itiraz etti, muhakeme başka güne kaldı 
Recai Nüzhet Baban tarafından Tan ga-ı Recai Nüzhet itiraz cdifor ~ 

:et.esi bapnuharrlri Ahmed Emin Yalman ve Bunun üzerlne Reis S:ıdettin RCCi1 11 

neşriyat müdürü Sabri Ballın aleyhine c;•- het Babandan keyfiyeti sormuş, :ııecııl 
lan davaya Asliye 1 inci ceza mahkemesin- bet demiştir ki: ,r. 
dl! dün b&tılml§tır. - Suçlu aleyhlıie açtığım davıı b 

T~blti hüviyet işi yapıldıktan sonra, Re- davnsıdır. Ahmed Emin ise cürüın ~ 
cal Nuzhet tarafından Cumhuriyet müddei -ı vası açtığını söylüyor. Bu davalar tef 
umumlJlğine verilen istida. okunmuş, Recai dllemiyeceğl gibi, esasen Ahmed Eınw1: 
Nüzhetın istidasında Tan gazetesi Başmu - mış olduğunu söylediği dava hcniiZ g.Ç 

harriri Ahmed Emin Ye neşrJyat müdürü da değildir. Daha ben istlcvab edU~ 
aleyhlne matbuat kanununun 27 mel mad - Neticede, bu dava hakkında meni ıxıu P: 
desi del~etJle, ceza kanununun 482 1nci mad me kararı da verilme51 mümkündür· t 
desine gore dava lkameslnl, ve 2000 lira tu- Emin MüddcJumuminJn davetine ıcabtııe 
mlnatın kendls1ne verllmeslnl istediği anla - medlğlml söylüyor. Bugünkü gıı.zetesiJl 
şılmıştır. bunu yazıyor. Bütün bunlar yalandı!· St 

Bundan sonra mü.,tekl Recai Nüzhet Ba- yalan.. e 
banın müdahil sıfallle davaya kabulüne ka- Ahmed Eminin vekili Nazmı Nuri ~o 
rar verllmlş ve suçluların sorgusuna geçli - vekklllnin maruz kaldığı hakaret lt~-1 
miştlr. da elem ve ıztıraptan kcndJslnJ :ııı!i;r 

Adımed Eminin söyledikleri mecburiyetinde kaldığını söyleml§ .;e b 
Ahmed Emin Yalman yapılan aorgusun- davanın tevhidini istemiştir. 

da vaziyeti f(>yle anlatmıştır: l\liiddetumuminin talebi 
111 Dahiliye Vekaleti müfettişleri tarafın- - Ben. müddeiyi tabtır etmedim. BilA - Bundan sonra, söz alan müddeil1 ıcı 

dm yapılan otobüs tahkikatı yeniden t:ls müddet namus ve haysiyetimi lekelemek Hakkı Şükrü, hülasnten şu mütalc:f.~ 
bafl bulunmaktad a· ka .. ev- lçln en fena vasıtalara baş vurdu. Aleyhim- lnnmuştur: ~ 3

1'Ill§. • ır. .ır ç gun C:e kötü demler tasnUne uğraştı. Bu yi!zden - Ahmed Emin Yalman müşteki ıltti 
vel tahkikata aıd fezlekemn hazırlanıp 1 takibatı cezalyeye maruz kaldım. Suçlu sı - de cürüm tasnii ve hakaret davası ııÇ,tı 
Dahiliye Vekaletine gönderi!mesi karar- rawe adil ma~a~ huzuruna çıktım. Nam.~s daha evvel Avni Bayer tarahndan g6~ 
!aşmış ve müfettişler Belediyeye aid dI- ı ve haysiyetini ustun tutan bir kimsenin böy rilen bir protestoname ile, şahsının cV 
.ğ 1 l . t dk"k" ·1 l l k le bir hakaret tarşı.ruıda, yalnız kendi hesa- hü•umet ve hakaretine maruz bırakJl~ıı er mese e enn e ı ı ı e mesgu o ma -
. . ~ hına değil, memlekette haysiyetin tecavuz - ~llde tahkir edildiğini. mevzuubahs ~ 
ıçın hazırlıklara başlamışlardı. Gen masunJyetf hesabına teessür Ye heyecan hareketi tavzıh maksadlle yazdığını sli~ 

Ç~fl ~purlann ha.sara ~rıyan kı ıımUın 1'e Gala.ta JUeOini1' kaptantan 

Evvelki ıec.e Karadenizde iki vapur ı Hüseyin kaptan ne diyor? 

Fakat otobüs tahkikatına aid hazırlan- duyması ve hazırlanan hareketi ortaya koy- yor. Her ne kadar hakaret suçıarınd• 
1
1 

mış bulunan fezlekenin An karaya gön- mas.ı kadar meşru bir hak tas:ı.vvur edile - edilen rımn sıhhatini veya şaytayı~tsb~ ~ 
mez. Bu cihet.le hakiki suçlu müddeidir. A - met ıı.-terse. bu kabul edilmez ise de, 

derileceği son gün tedk'kat ve tahkikata leyhindekl dan müddeiumumiliğe Yerllmlş- el maddedeki vatlyete nazaran '] 
yeniden başlamak lüzumu hasıl olmuş- tir. Bnklkatln aydınlanması için taraftan göz önünde tutularak, suçlunun açt@11' fı 
tur. Dün çalışmalarına devam eden l'lı)Ü- müşterek ve menşei bir olan Ud davanın bir- !ediği davanın ne safhada. bulunduğııllıı',ı 

.çarpışmış ve bu çarpışma iyi bir tesadüf Suad vapW'Ullun kaptanı Hüseyin ha-

fettişler kendilerine müracaatta bulunan ;eştlrllmeslnl istiyorum. tlcelenfp netfcelemnemest keyflyetınl0 
iki otobüsçüyü dinlemişlerdir. ReiJ Ahmed Emine aleyhindeki hakaret- rulmasını istiyorum. 

eseri olarak feci bir netice vermeden at- diseyi iU şekilde anlatmaktadır: 
latılmıştır. Çarpışırul şu şekilde olmuştur: - Biz evvelki akşam boş olarak !stan-

lerin ne olduğunu, bu mfidataaslle ne demet Kısa bir müzakereden sonra, ına J 
istedlğıni sormuştur. Ahmed F.mln fU ceva- bu talebi kabul etmiş ve duruşına11 
bı vermf.ştir: 18 ine bırakmıştır. 

_ Avnl Bayer isminde tanımadığım bir a- T k"f h f" ·ı · deP 
dwn bana bir protestoname çekti. Bu pro - 8V 1 ane lfafl 8fln 

İşçi sigortası 
Ereğliden kalkarak lstanbula gelmek- buldan kalktık. Ereğliyc giderek kömür 

te olan Kırzadelere aid 1376 tonluk Gala- yükliyecektik. Gemide mürettebat olarak 
ta §ilebi Zonguldağa gitmek üzere boş o- 17 kişi vardı, vapuru.muz ~a~aş yavaş yo
larak lstanbuldan kalkan Sadıkzadelere !una devam _ederken saat ikı buçuk su~a
aid iki bin tonluk Suad vapuru ile evvel- rında Şile onlerinde Galata~ vapuru ıle 
ki gece saat ikide Şile önlerinde birden- karşılaştık. Galata vapuru anı olarak Su BU h USU S ta ha Zırla nan ıestonam.~de 1000 Ura aldığım iddia edili - muhakemesine baslan1Jdl 

yordu. Böyle tanımadıfım bir adamı• aley - • si. 
bire karşılaşmış ve çarpışmışlardır. Mü- adın üzerine bindirdi. Müsademcd~ va~ layiha Mec"ise sevkedilivor 

· ı· 1 h "k" pururnuz sancak tarafından ehemmıyetli 1 
sademe çok anr ve şıddet ı o muş, er ı ı H"d" . .. İş kanununun yüzüncü maddesi cİş ba-

ğ M - d surette hasara uğramıştır. a ıseyı mu-
vapur da hasara u ramıştır. usa eme . b"zd ld yatında iş kazalarile mesleki hastalıklar 

· · 1 b d 1 teakıp Galata vapuru ı en ayrı ı ve • neticesı Ga ata vapurunun o os aması ti B' d D . d"" analık, ihtiyarlık, işden kalma, hastalık 
sancak tarafına meyletmiş, Suad vapuru- yoluna devam et · ız e c enıze uşen .. _ . 

. . var mı?• diye kayıklarımızı indirdik ve ve olum hallerıne karşı yapılacak sosyal 
nun da sancak tarafından bordası ıçerı · d ı d ı f d t · 
- .. - bir saat kadar araştırma yaptıktan sonra yar ım ar ev et tara ın an anzırn ve 

çokmuştur. İstanbula dönerek 1stinye önünde demir- idare edilin diyerek işçilerin devlet ta-
Hadiseden sonra Galata vapuru baştan ledik. Ça ışına Galata vapurunun yan- rafından tanzim ve idare edilen bir si.-

su almı~= da çabuk boşııltı!mıs yoluna rp .. _ 
r- . ~· lış manevra yapması yuzunden olmuştur. gorta teşkilatı tarafından bu hallere kar-

devam .~d-erek İst~bula. g~lmtş ve Kuru- Gemimiz iki bin tonluktur ve sigortalı şı sigorta edilmelerini amir bulunmakta- 1 
çeşme onunde demırlemiştır. d ğiu· d B . . · · ı ı 

.. t e ıuır. ır. u Slgortanın tesısı içın yapı an an-
1 Suad vapuru da 1stanbu1n donerek -5- İsmail kaptana göre.. ketler ve hazırlıklar tamamlanmak üze-

tinye önünde demirlemiştir. Müsademe- Galata vapurunun kaptanı İsmail de redir ve layiha pek yakında Meclise 
den sonra Galata vapurundaki tayfalar- lcabahatın Suad vapuru kaptanında oldu- sevkedileceklir. ! 
dan Ahmed.in kaybolduğu görülmüş, fa- gwunu söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 

Gene iş kanununun yüzüncü maddesi-
kat bu tayfanın müsademe sırasında Ga- - Biz Ereğliaen kömür yükliyerek nin ikinci fıkrası hükmünce, devlet mü-
lata vapurunun batmasından korkarak kalktık. Şile önlerinde Suad vapuru ile 
Suad vapuruna atladığı anlaşıl~<:tır. karşılaştık. Suad tam yolla üzerimize 

Deniz Ticret Müdürlüğü müsademe doğru geliyordu, bunun üzerine derhal 
hakkında tahkikata başlamış ve Galata düdük çalarak vapurun istikametini san
vapuru süvarisi İsmail ile Suad vapuru cağa kırdım. Ben çubuk tornistan yap
süvarisi Hüseyini sorguya çekmiştir. Her masaydım çarpışma feci b tr şekilde neti
iki kaptan da kabahatı birbirlerin,, yükle- celenecekth demiştir. 

essesesi olmak üzere kurulacak olan işçi 
sigorta idaresinin kanunun meriycte gir- 1 

diğindcn bir sene sonra, yani 15 haziran- 1 

da tesisi icab etmektedir. Şu hale göre, 
nihayet haziranın 15 inde teşk1liıt yapıl
mağa başlanacak demektir. i rnektedirler. Çarpışmanın asıl mes'ulü Deniz Ticaret Müdürlüğü bugün de 

kim olduğu tahkikat sonunda belli ola- her iki vapurun ikinci kaptan, serdümen LIM 
caktır. ve tayfalarını dinliyecektır. 

İstanbul C. Müddelumumiliğl başkt'ıtlbl 

Poliste: 
Bir adam karısını dövdü 

O.nnan isminde blr adam küskütük sar
hoş bir halde, bir müddett.enberi ııyn ya -
§aIJiakt.n olan karısı Nezahatın Aksarayda 
Horhor caddesindeki evine glderek içeri gir
miş ve Nezııhatl dövmüştür. Gürültüye kom
şular yetişmiş, Osman yaknlanmış ve cür -
mümeşhud mahkemesine sevkedllnıiştır. 

Trabzon nafia b<şkatibini 
dolandıran yaka -andı 

Trabzon Nafia B:ı.şkatibJ I Hrısan Ersoyu 
tavlnyanlardan birinin sabıkalılardan As -
ker nrunUe maruf İbrnhlm olduITTı anlaşıl -
mış, yaknlanmıştır. İbrahim suçunu itiraf 
etmiş, arkadaşının da kim olduğunu söyle -
mlştlr. O da bugün yakal:ınacaktır. 

Müteferrik: 
Emin ve eczacı klmyngerlerinden Bürhaned
dlnln babalan Van istinaf mahkemesi re1s
llğ1nden mütekaid ve İstanbul barosunda 

Maraşın kurtuluş gunu mukayyed ııvukat Eğinli Hasan <RAcJ> diin 
vefııt etmiştir. 

Şehrimizdeki Maraşlılar, 11 Şubat cenazesi bugün san.t. on birde, Eyübde, 
kurtuluş bayramlarını kutlulama prog- camllkebir mahallesinin Kalenderhane cad
ramını tesbit etmek için Halkevi Ta - desinde kfün <51) numııralı evinden kaldırı

' lehe yurdunda toplanmışlardır. Hazır- Jacıık ve Eytib camllnde öğle namazı kılın-
lamın programa göre, Maraşlılar 0 gün dıktan sonra Defterdardaki afle makberine 

1 
.. d"" E ... _ H Ik . d b"" ük defnedilecektir. 

gun u.z mınonu a evın e uy Geride kalan aııesı efradının teessürlerine 
merasım yapacaklar, gece de Parko • iştirak eder, kendilerine sabır dileriz. 
~elde bir balo vereceklerdir. 

EKMEK FİATI 
İstanbul Belediyesinden: 
Kimunusan nin on ikinci Çarşamba gü. 

nünden itibaren birinci ekmek on kuruş 
yfrmi para, ildnci ekmek on kuruş, fran
cala on beş kuruştur. 

OLDM 
Türkiye İş Bankası İstanbul şubesi muha

bcrat servisi şefi Rıfat Köprülünün üvey pe
deri, Devlet Şüı:ası evrak. hazinesi emekli 
memurlnnndan Narı Zümrild, Hnkkm rah
metine kavuşmuştur. Cenazesi. bugün Beşlk
taşta Kılıçalldekl hanesinden kaldırılarak 

namazı Beşiktaş camU şerifinde kılındıktan 
sonra Yahya efendi dergilıındaki alle mak
::>cresJne defnedllecekUr. 

1 

ı 

hlme sevkeden Recai Nüzhet Babandır. Bu An1.akyada amcazadesi Mebıned 
hususta şabldlertm ve dellllerlm vardır. tabanca llc öldüren, blll\harc istanbtl~tl' 

Bundan sonra Sabri S:ılimln aorg,.cıuna Jı::a.lnnarak tevkif olunan ve Adllye 'V (1. 
geçllmiştir. Sabri Sallm Ahmed Em1n1n sö7- tinin knrnrlle hakkında Uk tahkl~t ~ 
lediklerlle hemfikir bulunduğunu, yani ya - Tevfik Karnbayın muhnkemeslne AğlI"d; 
zılan yazıda müddeinin tahkir edllm!J ol - d:ı dün başlanılmıştır. Muhakeme şabl 
madığını söylemiştir. bl lçln başka. güne kalmıştır. ~ 

-ALKAZAR 
SiNEMASI 

B U G 0 N 
matinelerden itibaren 

Dllnyıının en fazla beğendiği ve 
P8ramount fiım Şirketinin Fransızca 
silzlQ milyonlftrca dolııra mal ettiği 
~n meşhur rejisörle ve en bnynk 

ertis Uerle çevrilen 

TEKSAS 
FEDAİLERİ J 

Rejisör: KING VIDOR 
Haş rollerde: Fred Mac Murray -

Jec k Dakle • Jean Park er 

Medeniyeti bir ttırln kendine haz
medemlyen Teksas eyafetlnin ye. 
gnne varisi Kırmızı Dertliler ile 

Amerika Birleşik Devletler 
arasında senelerce cereyan eden 

BU AKŞAM 

ME EK 
sinemasında . 

Senenin en güzel / ilf11' 

Baş rollerde 
JEANETIE MAK DONALO 

ALLAN JONES 
---·-· ............ , .... , _______ ::::/ .... 

ERTUCRUL SADi TEi< 

TIY ATnoslJ 
Bu gece: 

( OskOdar) 11,ıo 
sinemasında~ r' ı 

1 T A A T 1 L ,a dB' 
Yeni Vodvil 3 per 

Allah rahmet eylesin. q.., + knn davası. •••mi,. Musahib Zade Cell\l· _____ __/ 
Yazan: 

Karagümrükte iki evi su hash 
Karagümrükte Değirmen sokn~ında ka -

nallzasyon hafriyatı yapılırken Mehmed is
minde birine ald bir bina ne 20 nuıruını.lı 
evi su b::ısmıştır. Her iki evdeki su da itfai
ye tarafından boşaltılmış, mühendisler tara
fından yapılan muayenede de evlerin tehll -
kede olmadığı tc bit edllm!ş1.lr 

Bir ana oğul kömürden zehirlendiler 

Halıcıoğlunda bulunan cesedin 
hüviyeti anlaşılamadı 

H:üıcıoğlunda boynundn ta., bağlı olarak 
bulunan cesedin hüviycUnl tesbit etmek 
mumkün olnmanuşbr. Cesedin elblsclerlnln 

M:ıhmudiye otellnde otutnn De...ıet De - ct:bleı lnde kömür p:ırçalnn çıktığı lçin bu
miryollan nmelelerlnden lo'eth! ile annesi Ser nun bir kömür amelesi olduğu tahmin edil
vet odalannda mangaldan tntlşar eden kar- 1 rne.ktedir. Cesed bugün Morga nakledilerek 
hon gazllc zehlrl nmlşler . • hemen hastaneye f otopsı yapılacak ve öllim §ekli tcsbit edile- t 

Ç•ç • İSPANYOLCA BÜYÜK 
~ 1 1 OPERET , 

Ylldızlerı • Madrfd Operasının en meşhur artistleri Primadonna RAQUEI.. RODRIGO - Tenor RoımRTO Rf'I' 
MlGUEI.. Lb:GERO - DOLORES CORTRS • Dzlk Ma<lrid FiU\rmonik Orkestrası. İspanya t~ııısil s ... n'ntının efl 

gUzel eseri. Neş'e, eğlence, lspanyol şnrkıları ve raksları. 

ııaklcdllerek tedavı nllını.ı alınmışlardır. • cektir. • ~-•ıım•m•nm~ BU AKŞAM TÜRK SİNEMASINDA ... ~:!Elllli~~ 



Bafrada bu yıl 3 milyon 
kilo tütün yetiştirildi 

POSTA 

lzmirliler bir dil 
Lisesi istiyorlar 
İzmir 11 (Husust)- İzmirde bır dil li

sesi kurulması için İzmirin tanınmış ba
zı lisan muallimleri Kültür Bakanlığına 
müracaatta bulunmuşlardır. Yeni lisede 
birinci lisan İngilizce olacak, günde bi
rer ders fransızca ve almanca, türkçe gös
terilmesi mecburi olan dersler de tiir~
çe okutulacaktır. 

Dil lisesi spora büyük bir ehemmiyet 
vererek, İzmirde evvelce Amerikan ko
lejinin spor sahasında gördüğü vazifeyi 
daha şümullü olarak görmeğe çalışacak
tır. Talebenin sınıf geçmesi ve muvaffak 
olmuş sayılması için spor şubelerinden 
birinde behemehal derece alması şart o -
lacaktır. 

Bu işin başında, fzmirin tanınmış li -
san muallimlerinden B. B. Said, Mehmed 
Ali, Ali Kemal Karadayı, Mustafa Ke -
mal, Şeref ve Nevzad Cemal gibi zevat 
vardır. Vilayet bu teşebbüsü müsaid kar
şılamıştır. 

*@ 

Bu sür' atin arkasından nasıl koşacağız, Yarabbi ? 

"Normandie,, ve "Kraliçe Mary,, 
gemilerinin modası geçmiş! 

(Baştara.fı 1 inci .ayfada) de yolcuların gemi ;.çinde, sis ve fena ha-
beri garbda göze çarpan ilerleme sür'atile valar zamanında, rahatça dolaşıp gez- • 
karşılaştırılırsa, aramızda hala ne ULun melerini, türlü tfu'lü oyunlar oynamala .. 
mesafe bulunduğu bütün açıklığile gö- nnı temin için geminin bütün güverte 
rülür. Aşağıda yazacağım satırlar, Türk kısımları camdan - evet, camdan! - inşa 

okuyucularına tatlı bir medeniyet hülya- edilecek! Bu geminin 400,000 beygir kuv
sı yaşatmak için değıl, Türk halkının iJcr- vetinde turbin maldneleri olacak ve bu 
lemek aşkını körüklemek ve memleketin makineler günde 2700 ton - evet, 2700! -
milli ve içtimai enerjisini artırmak için- mazut sarfedecek. Tasavvur edilen hu ye
dir. ni moda geminin artık bacası da olmıya-

Son günlerde, Londrada büyük d .. niz caktır; bacalar pislik neşreden delikler
nakliyat işlerile meşgul müesseselerin dir. Onlar pislik neşrederken yolculnr 
hususi bir cemiyetler i bir toplantı yap- bundan müteessir oluyorlar. Bunun icin 
mıştı. Bu toplantıda Fransnnın meşhur bacaları da, tıpkı otomobillerin ekzos bo
Compagnie Generale Transatlantiquc şir- ruları gibi, ufki istikamette geminin ar
ketinin umumi müdürü - nazari b ir kon- kasından çıkaracaklar. O zaman, yolcu
ferans değil - günün mühim bir meselesi Jar, bu billur güverteli ve bacasız vapu
üzerınde mühim bir hasbıhal yaptı. Bu run temiz

0 

havası içinde gülüp oynıya-
hasbıhali hülasa edeyim: rak, dünyanın en nens yemeklerini yiye-* rek, sinema ve tiyatro seyrederek, dünya 

Fransız gemiciliğinin bu en salahiyet- ile muhaberelerıni yaparak ve en taze 
tar adamına göre, dünya gemiciliğinin havadislerle dolu gazetelerim okuyarak 
ve bilhassa Avrupa ile Amerika arasında üç buçuk günde Avrupadan kalkıp Ame-

b.~ BGfnsd4 bir c:adh Q h "d b" f"d 1 k 1 · gemi işleten büyük gemı şirketlerinin rikaya varacaklar! 
ı.:a (HUSUst) - Bafra Ne Byau dağ- fabrikası vardır. Kızılırmak nehrinden r angazı 8 lr J an 1 8SIS karşılarında gayet mühim bır mesele Mütehassıs, bu vapurun hacminden 

~·- ~ Viicude getirdiği düz bir aıuide kereste nakliyatında iyi istifadeler te - edildi vardır. Yakın zamanda tayyareler, dün- bahsetmemiş. Ancak diğer mütehassıs-
~"lU.rnuş çok §irin bir kaza merkezidir. miıı edilmektedir. Belediyenin faaliyeti Orhangazi (Hususi)·_ 937 senesi geri ya yo!larını kısaltacak!ar ve A\'rupa ile lara göre, bu vapur 100,000 tonluk olacak 
lü.ı:, ba kargir ve muntazam binalarla süs- 0 derece yükselmiştir ki faal belediye rei- bütçesinden ayrılan tahsisatla Orhanga- ı Amerıka arasında muntazam seferlere ve tam yanm kilometrelik bir uzunluğa 
~"'u.r. Dünyanın her tarafında nğbet si Zihni Lokman kasabayı bir çok şehir- zi - Gemlik yolu üzerinde Gedelek kö - ı başlıyacaklar. Tayyareler bu seferlere sahih bulunacak! 

!oren B . yünde bir fidanlık tesis edilmiştir Bu başladılar mı, bütün gemi şirketlerinin Böyle bir vapurla seyahat etmek isti
&en afra tütünlerile meşhurdur. Bu lerden daha mamur bır hale k~ym~ştur. fidanlığa bir ziraat memuru nezar.et et- 1 halleri harabdır. Bu rekabeti karşılamak ,Yc>nler, otomobillerile doğrudan doğruya 

e}ti tu-tün· k 1 · 3 ·ı kil d Anadoluda bu derece mamur hır hır ka- . . · · · · k tl · d h 1 h k t .. ı· · · · · ı·d · ler· 1i re o tesı mı yon o ur. . ~ I mektedır. Fıdanhk, yavaş yavaş, kazamız ıçın , gemı şı r e erı er a are e e gC'~- ge ıp vapurun ıçıne gırıverme ı ır , 
efcıset · fb za merkezı yoktur. k'" J" l · · meg-e ve ta\ v 1 · - ' tl · k · d Atl t'ğ" 3 5 gu- d geçı·p tihı ıt arile bu havalinin en iyi tü - . . _ . . oy u erının her cinsten meyva fidan _ . . . : . are erın sura erınt! mu a- aynı zaman a, an ı ı , n e 

bt.~ri burada yetişir. Her tarafın tütün Halkevının butün kolları faaldır. Bıl- larına olan ihtiyaçlarını tamamen karşı- bıl, gemı şıı-kelleri de birkaç silahla .~u- te Nevyorkta gümrük muayenesi için üç 
L -~larında bir durgınıluk görüldüğü hassa musiki kolu haftanın muayycr. !:,riİ n- Iıyacak bir hale getirilecektir. kabele ctmeğe mecburdurlar. Bu sı.ah- çeyrek vakit geçirmek günahtır. Şu hal-
llitld !erinde milli havalar çalmak suretile hal- lar şunlardır: Evvela, sür'ate mukabil de gümrük işleri de vapurda görülecek 
8Us e bura tütünlerinin kendine mah - km bedii zevkJfrini '<>"''"nmaktadır. Baf _ Bal k · d · t · 1 sür'at. Fakat, sür'atle gemiler tayyarelere ve geını limana yanaşır yanaşmaz yolcu-
"' huSUsiyeti ve gu-zel kokusu satışla - ~ 1 esır e yem ~yrn er k d kl ·•rı~ raspor Karadeniz bölgesi maçlarında re abnt edemezler. O ?.aman, gemi seya- lar bavullarını alarak çıkıp gi ece er. 

- bi kı İ Balıkesir (Husus1) - Açık bulunan Man- h 1 b 1 Ol r ymet verdirmektedir. stihsa] şamp yon olmuştur. Bu gençler muhıtin yas knzası maımudürlüğünç Samsun varidat atmi dünyanın en t atlı, en raha t, en gü- Tabii bugünkü liman ar, u vapur arın 
. Uttan nıahsul kasabada mevcud tütün en cesur çalışkan gençleridir. Halkevi 1 müduriı Ruşdü tayin edilmiştir. zel bir seyahati ha!hıe getirmek ic:ı.b •

1 
rahatça işlemelerine manidir. Bunun için 

~alatha.nelerinde de işlenir. Bu yüzden b' b .. kü" "ht· kAf 1 d" . Balıke.,. r tahsil kontrol memurn Nihad An- eder. Fransada, İngilterede, Amerikada muay· 
'llt h ınası ugun ı ıyaca a 1 ge me ıgm- karaya, Istanbul llkrnekteb muall!mlerlnden Bu prensipi böylece koyduktan sonra, yen yerlerde bu vapurlar için hususi li· 
ltı. ayli amele de çalışır. Almanya ve A- den yeni bir bina tedarik edılıniştir. 1 Firdevs de Balıkeslre tnyln olunmuşlardır. Fransız transtıtlantiHer·ne kurrıandn e- mannlr yapılacak ve bu limanlar da ense-
ı· el'ikaya ihracat yapılır. Bu sene kül - den umumi direkU)r b:ze haber veriyor ri hatlarla merkezlere bağlanacaktır. Li-
~Ui tnikdarda ihracat yapılmıştır. Bii- ı v ki, maalesef, Norm:m die ve QuC'en M:ıry manların yerleri bile tayin edilmiş ol-
~ halle tütün zer'iyatile meşguldür. Bu a ya v n gibi gemilerin modası geçmiştır! Deniı:e duğunu ilave edebilirim. 
da tden hnlk fakir değildir. Ormanların- daha dün inmiş, o mehabetli şeki1lerile * 
~ her türlü kereste imaline yanyan a _ ehemmı•yet verı•ıı•yor insanlığın gözleri ör.ünde Jules Verne'nin İşte, yeni tip vapur budur. Bugünkü 
iaçla hülyalarını bile çok gerıde bırakmış o:an medeniyet bu vapurun modası için kaç 
... ...._ r vardır. Kasabada bir de kereste b - 1 

·······--.............. _. .......... ·-··-·-· u guze gemileri iki snnede eskiten bu sene tayin etıniştir, bilmiyorum. Fakat, 

M Edirne (Hususi) - moda, medeniyet tekniğinin bu başdön- bundan beş sene evvel Europa veya İlt 
anisada imar Köy kalkuunasının dürücü gidişi benim gibi, elbet okuyucu- de France ile Amerikaya giderken bu 

en mühim konuların- ]arımı da hayrete düşürür ve belki de gemilerdeki fevkaladeliklere hayran olur, 
İşleri dan bil'isi olan ve inanmak istemezler. Fakat, hnkıkat bu kalırdım. Şimdi o mükemmel vapurlar, 

~ . Türk köylüsünün merkezdedir, bu gemilerin modern gtımi beş sene sonra, eski tekne!er haline gel· 
.... ,. anısa (Hususi) - Yeni şehir planı- uh•ft ld . olmak itibnrile, modaları geçmiştir. di. Biz bu başdöndürücü sür'atin arka-
-. .. g" 1 m .... ç o uğu ış va-rl;ı_ _ore Yiktınlarak yerleri yola kalbe - t 1 ba d * sından nasıl koşacağız? 
""111ba 

1 
esi la'zım gelen evlen·n ı"stun' l"kı'ne 6ıela arıntm d'ğ şıhn a h" • 11 Fransız gemiciliği şimdi yeni bir ctemi Mu. ıttin Bırgen 

§ anın t . . g en a ve ı er ay- b 
haı ıştır. stimlak edılen evler der - tipi düşünüyor ve bunu yaratmıya karar Hamiş: Dün öğrendim ki bizim Batı-
ık }'ıktınlmakta ve yola revrilmekte - \-'anlar Trakyada her i t' B · d s d ~. ~ yıl atılan yeni ve I verm ş ır. u gernınin en az otuz yedi mil ırma postasını yapan aa et vapuru, 

kuvvetli adırnlarln sür'ati olacak ve ona bu sür'ati verebil- geçen gün, Bandırma limanında teknesi 
littı~Uriyet bayramında açılış mera -
rı~ Yap.ılan muazzam memleket hasta -
~l'l ~e ıftiharla gösterilecek umran e -

ıslah edilmekte V ' mek için de gemiye büsbütün aerodina- su almış olduğu için kalkamamış ve yol-
çoğalmaktadır. mik olan bir inşa şekli verilecektir. Hem cular Bandırmada oturup kalmışlardır. 

erınden b" "d' /\. ~ ırı ır. 
İklim ve toprağ1 ona bu şekli vemıeğe ~~d~ •., M. B. 

~a rr; dikme mevsiminde dıkil~k atJ arın yerleri şimdiden hazırlanmak
aıı1~~ Bu yıl da, binlerce ağaç dikileceği 

~"Iltnaktadır. 

de;latürk caddesinin asfaltlanması işi 
latı. ~ e~ektedir. Bu yıl yaptırılacak o
fevk ~turk heykelile Atatürk caddesine 
~lil. ~ade ehemmiyet verilmekt~ir. A -
~k~ caddesinde yüzlerce amele çalış
Olac k dır. Heykel önümüzdeki yaz bitmiş 
l'ap: tır. Atatürk büstü, bu yıl yeniden 
lllaıt~ılan çocuk bahçesinde hazırlan -

b olan kaidenin üstüne konacaktır. 
.ı:en· 

'1ası dı Yaptırılmakta olan kitabsaray bi-
§aat : muazzam bir bina olacaktır. İn -
iflerugunden güne ilerlemektedir. İnşaat 
\te j' ~ Vali Lfltfi Kırdar bizzat meşgul 

b .. n ından alfikadar olmaktad•r. 
"'lUk • 

baıta ttnıet konağının belediye parkına 
lhıe n kısmındaki yol güzel bir park ha

gelirilmiştir. 

hayvancılığa pek el-
verişli bulunan Trak 
yamızda at, eşek ve 
boğa nevilerinin ıs- Tay büyütme istasyonlarında yedi aylık yavrular 
lahı için Umumi Müfettişlikçe ciddi tcd- tır \'e böylece kısırlık veya kötü döllere 
birler alınmaktadır. Ziraat Vekaletinin takılmak ortadan kalkacaktır. 
ataka ve yardımları ile geçen sene Çorlu Tabıi aşılara verilen ehemmiyet gibı 
kazasının Köprüce çiftlığınde yetiştiri _ sun'i tohumlamaya da ehemmiyet veril -

miştir. Sun'i tohumlama merkezı de 8 e 
çıkarılacaktır. 

cilerden alınan taylar iyi bakım ve be
siye t5bi tutulmuştur. Bu çiftl ğin yanı

başında 200 hayvan alabilecek büyüklük
te kiralanan Şerefli çiftliğinde tay ve 

boğaların daha geniş ölçüde yetıştiril -
mcsj temin edilmitir. 

Köylülerin kısraklarını ekseriyetle u
zaklara götüremedikleri ve götürenlerin 
de gün kayıp ve fuzuli masraflara gir -
dikleri görülmüş, koIIlfll köylere nazaran 

merkezi bir durumda olan hayvan yetiş
tirme örnek köylerinde açılmış olan aşım 
durağı mikdarı bu sene 31 e çıkarılacak -

Trakyadal08 at ve eşek aygırının önü
müzdeki nisan içinde yeni yapılmış olan 
aşım duraklarında faaliyete geçmesi için 
şimdiden tedbirler alınmıştır . 

Bu sene içinde Karacabey ve Kıbrıstan 
yeniden 19 aygır alınacaktır. Bu takdir
de bütün aygırlar sayısı 128 olacaktır. 
Beş yıllık program ile başlanmış olan 

şarbon aşısı üçüncü senesine başlanmak 
üzeredir. Yılda üç yüz bin koyuna aşı ya
pılıyor ve parası Ziraat Vek!i!etinden ve
riliyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

~;- .Hasan Bey bakıyorum 
ınsanlar ... 

... Sabahtan akşama kadar 
birkaç kuruş kazanacağız di
ye çalışıp çabalıyorlar. 

... Bazıları ise çalışmak is
temiyerek kahve köşelerinde 
yarı aç pinekliyorlar. Acaba 
bwılarm hangisi mes'ud? 

Hasan Bey - Mcs'ud olan
lar herhalde bu iki sınıfın ha
ricinde bulunanlardır. 

Korkunç 
(Baş tara.fı 1 incı sayfada) 

Bu, günlük sarfiyatı saate, dakikaya ve 
saniyeye taksim edecek olursak dünya
nm silahlanmak için saatte 21500,000, da
kikada 42,000 ve saniyede 700 lira sarfet
tiği meydana çıkar. 

Bu mikdar, muhtelif milleCere göre şu 
şekilde taksim edilmektedir: 

İngiltere her 7 günde, Amerika her 12 
günde, Fransa her 17 günde bir milyar 
frank sarfetmektedirler. 

Almanya, silahlanmak için yaptığı 

masrafı gizli tutmaktadır. Fakat bu mık
darın yılda 78 milyar frank ~bizim para 
ile 4 milyar, 680 miJyon lira> sarfettiği 

tahmin edilmektedir. Bu para günlere 
taksim edilirse her dört güne mukabil bir 
milyar frank isabet eder ki aşağı yukarı 
İngilterenin yaptığı muazzam sarfiyatın 
iki misline muadildir. 
İtalyanın da gücünün yettiği nisbette 

silahlandığı muhakkaktır. İtalyanlar Ak
denizin kendilerine dar geldiğini ihsas 
etmektedirler. Yeniden 35 şer bin tonluk 
iki dritnot inşa etmeğe başlamışlardır. 

Silahlanmasının en büyük kısmını de
nize hasreden İngiltere buna icab eden 
cevabı vermiştir: O da iki muazzam 
dritnotu kızağa koydu. 

İngilterenin deniz kuvvetlerini takvi
yedeki gayesi şudur: 

Büyük Britanya filosunun, Japon, İtal
yan ve Alman deniz kuvvetlerinin mec
muuna muadil olması.. bunun da 1942 
senesinde tahakkuk edeceği hesab edil-

rakamlar 
miştir. Bu suretle İngilterenin ezeli de
nizlere hakim olmak siyasetini hayatı 

için gene yegane siyaset addettiği anla
şılmaktadır. 

Gene gelelim 1talyaya.. İtalya yaptığı 
hesablara göre, 1940-1941 senesinde deniz 
kuvvetleri 550000 tona baliğ olacaktır. 

Bunlar da 35000 tonluk dört dritnot, 
24000 tonluk dört, 10000 ionluk yedi, 8000 
ve 5000 tonluk on iki kruvazör, 78 torpido 
ve 100 denizaltı gemi.sinden ibaret ola
caktır. 

Bahkesirde tayyare model 
kursu 

Balikesir (Hususi) - İlk mekteb 
.muallimleri için burada bir tayyare 
model kursu açılmıştır. Kurs 5 kanu -
ııusaııide faaliyete geçmiştir. Derslere, 
pazartesi, salı ve çarşamba günleri ol
ıruık üzere bir ay devam edilecektir. 
Bu müddet zarfında muallimler uça • 
bilen tayyare modelleri yapmasını öğ
r~necekler, sonra, bunları yapmasını 

talebeye de öğreteceklerdir. 

Saliblyeti olmada.n dini kisve giyiyonnuş 
Bursa <Hususi> - Hakkı olmadığı halde 

dini kisve glyınek ve vaazda bulunmaktan 
sabıkası olan Yıldırım mahallesinden Bal
tacı namlle maruf Mehmedin son günlerde 
gene dini kisve giymek ve vaaz etmek gibi 
lrticnklir hareketlerde bulunduğu görülmüş, 
hdllyeye verilmiş ve tevkif edlimlştlr. Meh
medln muhakemesine 7akında b~anacak
tı.r • 



s Say& 

ı== Htdüeler Karpmlda 1 
SERLEVHALAR 

D ün çıkan gazeteleriıa. birinde, 

Ankaraya giden İstanbul va
lisinin beyanatı vardı. Gazete beyanata 
f(>yle bir serlevha koymuştu: 

cPiaka parası pek yakında tamamile 
kaldırılacaktır.> 

Hususi otomobilim yok. Taksi sahibi 
de değilim amma hususi otomobillilerle, 
taksi sahibleri namına: 

- Ne ala! 
Dedim. Der demez de ikinci serlevha 

gözüme ilişti: 
cBuna mukabil benzin fiatlarına bir 

mikdar zam yapılacaktır.> 
Yüzümü buruşturdum: 
- Ne fena! 
Yazılara bu tarzda serlevhalar koymak 

bilmem iyi mi?. Aklıma birçok misaller 
geliyor .•• 

* Birinci serlevha: 
c Vergilerin dörtte üçü kaldırılacak., 
İkinci serlevha: 
cBüdce buna müsaade ettiğı zaman.> 

* Birinci serlevha: 
cHava birdenbire ısınacak.> 

İkinci serlevha: 
cFakat bunwı için yazı beklemek la-

zımdır.> 

*
Birinci serlevha: 
c1stanbulda bir tek ışıbK, kaldınmsız 

sokak kalmıyacak.> 
İkinci serlevha: 
c Yeni iE!hir planının esaslarından biri 

de budur.> 

* Birinci serlevha: 
cİspanya isyanı yatıştırıldu 
İkinci serlevha: 
cOn sene sonra çıkacak gazetelerde bu

nu okuyacağız.> 

* Misallerin sonu gelmiyecek.. iyisi mi 
burada keseyim.. her yiğitin bir yoğurd 
yiyişi varmış amma bu tarzda yoğu.rd 

yiyiş benim bir ltari sıfatile hiç hoşuma 
gitmedi. 

Allah fakir kulunu sevindirmek istedi 
mi eşeğini kaybettirir, yeniden buldurur
muş. Bizim arkada§lar ise bunun tam 
tersini. yapıyorlar. 

!mı.et Hultlsi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =1 
Nebatatın da hararet derecesi 

nihayet ölçülebildi 
Maruf nebatat 

alimlerin~n .Bla
ringhe.n11 ilk defa 
çiçeklerin hararet 
derecesinı almıya 

muvaffak olmuş

tur. Muvafiakiyet, 
kendi ıcad ettiği 

küçük bir termo -
metre sayesinde 
mümkü.n ola bil -
miştir. Alimin 

müşahedesine göre uzunca bir kuraklık 

devremdm sonra yağmur yağarsa, çi -

çek tomurcuklarının harareti, harici mu. 

kitin hararetinden (9) derece fazlal~ ~ 

maktadırlar. 

Bu kadın terbiyeli mi, 
Terbiyesiz mi? 

İmzasını okuyamadığım bir okuyucum, 
bana, içinden güç halle çık.ablld111m bir 
mektub ıondermlf. Mektubun11 bitirirken 
de: 

- 81..e, diyor, böyle bir mektub ıön -
dermek lstemezdlnı ama, şu anda saat. 
fiçdür, n ben sabah saat altıda mektebde 
'-'ılunmak mecburlyeUndeylm!> 

Dotruaunu istersenl.s, okuyucumun ten 
dislnl mazur göstermek matsadlle illve 
et.t1~1 b11 satırlar bende derin bir suıteslr 
•yandırdı. 

Çüntti okuyucum bana, kalblni tutU§
turan derin bir sevdanın hlklyeslnl an -
ıatıyor, ye hayatında büyük rol oynaya
blleoek kadar ehemmiyetli saydılı bu gö
nfil maceruında tutması lbıın relen yo
lu öğrenmek istiyordu. 

Şu halde, mektubunu niçin daha mü
ald bir zamanda, daha itina Ue, daha 
dikkatle yamıadı? 

Ona, baştan .savma blr mektub kara
latan duygu, benden alaca~ fitre karşı 

ıaıtaydls1 nıldir? Yola& bu lltaydl.sl, ede
rin•, csönmesı, cbÜy\lk> sıfatıarlle haya -
len süsledlli seYgls1ne karşı mıdır? 

Bllınlyorunı. 

Fakat, onun kalem.inden üstünkörü dö 
külen karışık satırlar arasında, acayib te 
adlar nr. 

Me.sell, mektubunun ba§lannda, beş 
an" enel memur oldu~undan bahseden 
otuyueum, mektubunun sonunda, mekte-
be yetişmek mecburlyeUnde bulunduğu -
nu söylüyor. Gene ayni mektubun bir ye
rinde de: 

- O elin rwnl Joyafetteydlml diyor. 
Adresine san'atını da lllve etmedlii için, 
t.alE:be midir, memur mudur, asker midir, 
polis midir, anlaşılmıyor. 

Fakat ben karineyle, onun, uker1 htz
meUnl yapmakta bulunan bir memur ol
duğunu kestırlyorum. Ve: 

- Yüksek mekteb mezunu olacak kl, as 
kert hizmet esnasında dn mektebe devam 
ediyor 1 dedim. 

Fakat bu mektub, mühim mektublarla 
düşürüldüğüm müşkill vaziyetin kuvvetli 
bir delilidir. Bu vesile ile, okuyuculıınm -
dan bir daha rica ediyorum: Bu misale 
bııkıb bana hak versinler,. ve mektublan
nı, müşküllerlle mütenaslb bir dikkatle 

- ----

Bir adayı yabani gUI ağaçları 
istill etti 

Bundan yfrmJ 
sene evvel İngil • 
tereden A vustral -
yada, Tasmanya a
dasında bir çiçek 
meraklısına bir giil 
fidanı gönderil -
rniş. Çiçek merak
lısı bir müddet 
sonra ölmüş, bah -
çesi metruk kal -

mış. Gül fidanı yabanıleşmiş, ve etrafa 
öyle dal budak salmış ki, şimdi Tasmanya 
kırlarını hep yabani gül ağaç1arı istili 
etmiş. Ve Tasmanya çiftçilerinin baş be
lası olmuştur. Şimdi, bu ağaçlara karp 
milyonlar sarfedilerek mücadeJe açılmı§
tır. 

il 

yazarak, beni, bir polJs hafiyesi gibi tah
minlere girişmekten kurtarsınlar. 

* Mevklln1, 1çtlmal vaziyetini ihtimal yan 
Iıg tahmin ettiğim bu okuyucum, uzun za 
Jl}andanberi blr kadını sevmekteymlş. Ni
hayet bir tesadüf, blrblrlerlnl tanunıyan 
bu lkl insanı karşılaştırmış. Fakat, oku -
yucumun hitabına maruz kalan tadın 

derhal: 
- Rica ederim 1 demi§, sızı pollse tes -

llm ederim. Beni rahat bırakınız. 
Okuyucum, bu satırlara fU cümleleri 

de lld ve ediyor: 
- Bu kadın, bu hareketlle, düşkün blr 

sev1yede olduğunu anlatmış bulunmuyor 
mu? Hem düşünün t1 ondan sonra karşı
laştığımız zamanlarda bana bir gün Be
yazıddıı oturduğunu, bir gün İnglllz oldu
ğunu, bir gün İzmlrll olmadığını, blr glin 
beni hiç tanunadığını söyledi. Bir gün de 
onu bir çocukla gördilm! Şlmdl sorarım 
size: Bu karL:sık ruhlu ve insicamsız sözlü 
kadına sokulayım mı? Sokulduğum tak -
dirde. beni hakikaten polise tesllm eder
se, fena olmaz mı? 

A çocuğum... Senin az evvelki iddiana 
göre kadın sana İnglllz olduğunu, İzmlr-
11 olmadığını, Beyazıdda oturduğunu se
ni hiç tanımadığ1nı söylemedi mi? 

Bunları söylediyse, seninle konuşmaya 
başlam~. binaenaleyh, seni zabıtaya tes
lim etmekten vazgeçmiş demet değil mi
dir? 

Şu halde, bu tortun neden? Görüyor
ıun ya? Mektubun, başından ~nuna ka
dar, birbirini tekzlb eden satırlarla dolu. 
Fakat ben gene kartnemle, senin bu ma
ceradaki nzlyeUni tahmin ediyorum, Ye 
dl yorum :tı: 

- Bu tadının seni polise teslim etmek 
istemesi, hiç de ahlAt.ının, terbiyesinin et 
sikllğine delA.let etmez. B!Uikla, bir erkek 
tarafından ısrarla taklb olunan terbiye-
li bir kadının başTUraca~ı en muvafık 
kurtuluş çaresi budur. Ve bllft.kls, eğer bu
nun aksini yapsaydı, Te kendlstne sotat 
ortasında bltab eden yabancı bir erkeğe 
gfiler yüz gösterseydi, fena bir kadından 
farkı kalmıyacaktı. Binaenaleyh, sana 
tavslye ederim, sevdiğin kadınla görüşe

bUmek 1çln, ona da daha mülO.yim gelecek 
bir tesadüf, bir tavasaut, bir fırsat icadı
na çalış. Ve şansını ondan sonra dene. l 
Göreceğin mukabele gene sert olursa, tu
tulacak yegO.Oe yol ric'attlr. Zira elma - l 
lüın: Zorla güzellik olmaz! TEYZK 

SON POS'IA 

IKADDNI 
Bluz etek 

. 
J 

Yukarıda: Kar~li kuma~tan şömız.ıe. 

Düimeler, kumaşın çizgilerile bir renkte
dir. 

Aşağıda: Önü plikaşeli etek. Yukarıaın.. 
daki sivri kup'lar beli iyi sarar, ince gös
terir. 

Gü~llilr bah.i: 

Diş ve kirpik güzelliği 
Kirpiklerinizi uzatmak için: Akşamları 

gözünüzü kaynatılıp aoğutulmuı su ile 
banyo yapıp küçük parmağınızla kirpik
lerinize biraz zeytinyafı sürünüz. 

Dişler: Fırçayı hiçbir zaman yukarı

dan aşağıya doğru hareket ettirmeyiniz. 
Devrani hareketler yapınız. 

Yüzün biçimini güzelleştirmek için 
şunları yapınız: Ağız kenarlarını hafif 
hafif çimdikleyiniz. Dişlerinizi göst{?r
meden gülüyormuş gibi dudaklarınızın 

uçlarını yukarıya kaldırınız. Ishk çalı

nız, üfleyiniz. Bütün bunlar blsit bir yüz 
jimnastiği sayılabilir. Yüzü genç saklAr. 

Biçimini güzelleştirir. 

Koku: Her kadına ayni koku uymaz. 

Sarışınlara daha ziyade çıçek esansları 

iyi gider. Esmerler egzotik ve karışık ko

kular sürünmelidirler. Fazla koku iyi de

ğildir. Biraz saçlara serpmek, biraz ku

lakların arkasına, biraı da üst dudağa 
dokundurmak yeter. 

İl<lncikilııun ~ 

Otomobil ile istanbuİdan Avrupayaj 
Alman tiyatrosu nedeJJ 

eski vaziyetinde değil? 
fak•t Zannımca siyaset belki her şeye karışabilir, 

ıan'ata asla .. Aksi takdirde işte böyle olur 
Y cuan: V aJi Rda Zo6a 

.. ~~ ~~tTOlrauıd&• Wrinde biT sahııe . ~ 
Düııyanm en büyük reJısoıii. lnvamm tüne kurulmuş, kainata şöyle bır ~. 

pek haklı olarak üstünde tapJ"8:11 Rein - vardı ki ..• Onu, o tahtından, ne fngıl 
bud, ~lin §ehrinin içinde bq tiyatro- donanması, ne Fransızın ordusu, ~e~ 
ya sahibdi. . cBeş. tiya.tro>, bu, dil~ ko- İtaly*1ın tayyare filolan indirel>i1 el 
lay gelen iti keliınenm anlatmak ıste - Alınan devletini harb kuvvetlerile 
dili man.anm zorluğunu biz, tiyatrocular, reti altı.na alanları bu, san'at silahl9f 

pek iyi biliriz. Berlinfn beş büyilk tiyat- önünde yerlere kapandırmıştı. 1 
rosuna sahih ~lmak demek, Alman ti - İşte bu inkılabı yapan, bu saltanatı~ ı 
yatrosuna hAkım olmak demektir. Dün- ran büyük kahramanı, yem rejimle 
yanın en üstün tiyatro varlığı olan •Al- tidar mevkiine gelen hükfımet, şiındı 
man tiyatrosu> na hakim olmanın ne bü~ aşağı etmişti. Sen mi yahudisin, dcıı::, 
yük bir tecelli olduğunu da siz takdir e- yoksa karın mı nedir? İşte bu cscJl 
din. Alman milletinin çıkardığı en büyük ben> çekişmesi sonunda bu yerıil~r 
aktörler, onun eli altında idi Alınan ti - kahraman, kendi kurduğu san'nt ıner 
yatrosunwı doğurdufu piyes muharrir - zinden uzaklara atılıvermişti. 
leri., onwı tesirile mahsul veriyorlar; o- Berline gider gitmez ilk işim gayet ' 
nun varlığından ilham alıyorlardı. cAl - bii olarak, onun tiyatrolarının bul~~ 
man tiyatrosu> demek; o demekti. duğu meydancığı ziyaret etmek old~. a' 

Yalnız cAlman> değil, dünya tiyatro - yalan söyleyim: İçime hemen bır ~u~ 
]arı da onl dönmeğe, ondan örnek alma- çöktü. Issızlık, sessizlik ve derin bır ~ 
ta mecbur kaldılar. Avusturya, Macar, tem. havası .. Beni, bir tü:be ziyaretÇ 
Çek, Lehistan, onun, yeni san'at cereya- gibi, sükuta götürdü. O ncş'ell hayilll 
nına kendilerini kaptırdılar. Şimale çık- değişmiş, bülbül sesini andıran o şa1'; ' 
tı; İsveç, Norveçe kadar kol saldı. Cenu- lık, ağır bir baykuş nağmesinin sürgt.1

11 ~ 
1- indi; İtalyaya kadar uzandı. Bulgarlar; ne uğramış .. Hülasa: Ne mey katrnıŞıgı.1 
ondan, Türkiye, ondan, bütün Balkanlılar, şaki; ne gülden eser var, ne bülbül:~ 
ondan ders aldılar. Fransız~ar bile c:vur- .Canan gide, rindan dağıla, mey ola fi ı 
dum duymaz> lılıklanna rağmen nihayet cBöyle gecenin hayır umulttrmtı se1ıl J 
diz çökmeğe mecbur kaldılar. İşte ri11dt o> 

Reinhard böyle şanlı, şerefli bir tiyatro Nitekim de oldu. Son seneler zar!ıJ\ , 
üstadı, cyeni tiyatro> nun banisiydi. Alman tiyatrosu süratle Rus tiyatrosı1 I' 

Onu, tiyatrolarının bulunduğu cKü • nun altına düşüverdi. Bu düşüş te pe~ ~ 
çük Meydaıi> daki cKomedyen havz> ın çık olarak anlattı ki: Siyaset, her ş;; 
üstündeki dairesinde, ~alışma bürosunda belki karışabilir; ama san'ata asla. "'/O ~ 
görnıeğe gittiğim zaman heyecan için - bunun aksine, ikisini birbirine bağ1ııt11 
deydim. Bu heyecanı bana veren, hiç şüp. istedin mi, işte böyle: 1~ 
he yok ki, onun erişilmez cdeh!:. siydi. cŞeytanla ortak olan, ekinin sarnsfl 
Fakat yanına girebilmek için uğradığım alır ... > 

V cısfi R. zobıl binblr muamele, huzuruna çıkılması güç 
bir insan karşısında olduğumu bana an-
latıyordu ki bu da heyecanımı kabartma- Bir adamın dişlerini ıökmüıletı 
ğa yardımcı oluyordu. Türkiye büyük tl- farkında bile olmamış 

/ çisinin, Alman hariciyesi vasıtasile aldı- Kat·agümrükte oturan §ekercl AdeJJl !, ı 
ğı iznile, kapılardan girerek, bürolarda ban Bıilıkpazarı meyhanelerinde ada d~ 
bekliyerek, katibden katibe teslim edilip kıllı sarhoş olup köprüden geçerken yere

111
c11 

nihayet büyük üstadın kapısı tokmağını ııüp sızmış ve köprü kaldırımları üzer 
uyumaya başlamıııtır. 

çevirebilmiştim. O vaktin Alman cum- ·~~ Bu esnada köprüden geçen Sıdkı ı<> rl 
hurreisi, kendi topraklarında bile sala - de bir adam kendisini yerden kaldırına1' ~ 
hiyetle bir işten bahsedemezdi. cDüveli Laneslle cebinde bulunan B lirasını aşır p 
İtilafiye. nin kontrolü altında cicrayi hü- bu arada ağzında bulunan 3 tane altın d~ t 
kumet> ederdi. Halbuki karşımdaki a • de sökmüştiir. Şekerci Adem Kurban b ,,r 
d m bütün dünya san'atına bükmedi • f1n farkında blle olmamış, neden sonra el 

a • . , b başına gelip işin farkına varınca 1ıl ol 
yordu. Cihan tiyatro san atını sevki al - polise aksetmiş, zabıta Sıdkıyı da bir J1l 
tına almış, kurduğu san'at tahtının üs • det sonra yakalamıştır. _/ 

1 Bacaksızın maskaralıkları : Futbol J 
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Bütün Felemenk iki rakamla meşgul ! 
savla 1 

"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!., 

" Londrada bir hırsız 
kumpanyası kurdum!,, ı ,_15 mi, yokSa 101 mi? 

Felemenk, yarım asırdanberi kadın hükümdarlar tarafından idare ediliyor. Hal~ 
Y;ni ve eski hükümdarlarından memnundur. Fakat bu memnuniyet, gene bir kadın 0

. a~ Veliahdin yakında doğuracağı çocugun kız mı, oğlan mı olacağını mertık etme-
!tnın Önüne geçemiyor. Kız olur~a 15, oğlan olursa 101 top atılacak. Bütün 

Beynelmilel yankesici Hilminin tımarhanede bizzat 
naklettiği şayanı dikkat macera 

Röportajı yapanı F anılı Kiiçilı 

('1"9rc6JM .. W&llM Mtb ~ 

80 -
memleket pek yakında duyulacak olan top Sl!slerini saynuya hozırlarayor. Meşhur Yunanlı yankesici VafiadU. 

_I Hatta mütareke senelerinde iki sene 

fr=- Prf!114es 1iliana 

r eleınenk halkmın kulağı kiriş
d~larda te, top Sesi bekliyor. Bütün du

' ıs t hep ayni sual dolaşıyor: 
~? op lesi nıi işiteceğiz, yoksa 105 

li'eleırı~nk . * 
llııı'dir \'elıahdi Prenses Jüliana ha-tir • llerecı _ 
~elt \1 eyse dunyaya bir çocuk ge-

~l'J bu e Babırsızlıkla beklenen top ses-
~ı.. nıes'ud haAd, . .. "d . . l ~ ısenın muJ ecısı o a-

ııı li'eıenıenkte 
'htın b· bir an'ane halini almıştır: 
~ •- ır o.ır.ı 
'- ""I> atıl 5 an. varisi doğdu mu 101 pa-

'dilir ır, 'Varıs kız be 15 pare ile ikti-
)'ele~ 
~dedir~ -~~rsızlık ıiddetli, merak 
~· ~kü memleket, hepsi de 
la .. , IÖrdil olınalt şartile Qç tane kra
'1~ııı1 h' IOlı •snnm yansından çok 
lııtda 'Y ep kadı~ hükümdarların idaresi 
~•lt edi lfadı. Şıklyetçi delildir, amma 
....._~'Yor: 

~8Jelh e 0Yle nıı olaca\! 

~a ~ tarihinde bir genç kız .. 
~~t bir da bir sabah Prens Valdeck
-~ Okuct lllektub almıtt~ refikası 
'~ U, .ıne.lı:tubda: 

~l'de ~nı, uia preuesim, bu-
01~etbn ~ri &örmek isterdim, eğer 
~ilnl, Ofunuza gidene ~k memnun 

lefi?ııi k~bınızı bekler Ye samimi 
a etmenizi .dilerim. 

~liyord V efaJcctn•aı Guillaum 
e~tubuıı u. 

~~oı,11 okunın~ bitince prenses: 
i~a· 1~e ıe::alı u~dl Guillaum'un 

1 de t1'l benJ memnun eder, dedi1 

b. ._alı bir tekilde rülümsediler. 
<Qlt~ * 

::ı bası~ ~11 
IOnra Holanda kralı Guilla

tı ~•lertııı ır ıniaafi.r fUlinde w aldeck 
~ .. ~e ~çnkzayaret et
~~- . bir nnı
~Y -·~e.ı 

'retı sonra 
"ı~ttı:llliıı lebebin.i 

t'ltü~ 
~'~11"-~ 11, \t -...._ pek 

~l' ' Pek tıtb bir 
~~lltıı:J>tı, tlÇ\lnctı 
ctt .... , be.ıhnle iz. 

ti~ ect ~Gaıaadenlzi '1 ~ı-. 
""-;ihauın· ... 
~irh -....... ••• 
~ ... dili 'fta IOııra kral 
~tiııi ~ç kıza t. . 
ltıeı.. §ahaan aö 1 Ol; ltı.ij y e-
dı, le s .. desıni al-
•ı nç kı-. d ile .. ~ a kenet 
ttı .. losteruerı -

ijle}ı'3s &§ktan 
'•ıt.t te ıa olınuştu, 
)' reddiict edi-

---------------------- kadar da lstanbulda çalışmıştL Bizim bir/ _ Sir [*] iki çocuğunuz var, onların 
0 

d be · 
l ÇOk arkadaşları tanıyordu. a nım Yanında ben gasıb mevkiine girmiş 0 - o da Pi 

gibi Paris sergisine gelmişti. e.:re 
maz mıyım? ı ..+ O d on gun 

Kral hazin bir tebessüm geçirdı, çocuk- Vignaud ile karşı aşım~·1• a -
!arının biri Pariste sefih bir hayat geçi- dür hazır yiyordu. 1 

d tah - Peki dedim, ne yapalım? Burada ha-riyordu, ikincisi hastaydı, Holan a -
ıt d kl t 1 Ştı yır yok. Seninle bir kumpanya yapıp bir ın an uza nş ırı mı . d 

Bu muhaverenin neticesi olarak Fele- volta yapalım. Sonra Belçikaya, yahu 
menk gazeteleri 30 eylUl 1878 tarihinde Almanyaya geçeriz. 
ıu ilanı yazdılar: - Seninle bir vole çevirelim. Fakat 

c- Dün Arolsen şatosunda Majeste ü- Belçikaya, Almanyaya değil, Londraya 
çüncü Guillaum ile Altes Wa1deck-Pyr- gidelim. 
mond prensi ve Nassaus prensesinin kızı Benim de gözlerim seninki gibi açıldı: 
Altes Emma-Wilhelmin-Theresa'nın nı- - Londra mı? dedim, AlJah etrnesi:l, 
şan merasimi yapılmıştır.> 

* Yeni kraliçe Emma halkın kalbini pek 
çabuk kazandı ve bir yıl sonra millet, 
tahta bir varis doğduğunu c.nlatan top 
seslerini dinledi: On iki, on üç, on dört, 
on beş ve o kadar ... 16 ncı tarakc işitil
medi. Orany-Nassaus ailesi bir kızla çi
çek veriyordu, adına ·wnhelmin dediler. 
"'Cral 1888 yılında öldü ve o .zaman dokuz 
,Yaşında bulunan bu kız çocuğu Wilhel
min kraliçe ilnn edildi. 

iki buyuk kra!içe .. 
Kraliçenin çocukluğu zamanınd t niya: 

beti annesi kraliçe Emma der'uhte etti. 
Felemenk bir kadın idaresini tarihine ilk 
defa kaydediyordu: Bazılarının korktuk
ları bu tecrübe bir zafer oldu: Kraliçe 
Emma siyasi mes'uliyetleri er.der görü
lür bir seziş ile der'uhte etti, i.istelik müs
takbel kraliçeye bir hükümdar tahsilı 

verdi. Yavruya ileride üzerine alacağı 

vazifeyi öğretirken fazla sıkarak hazan 
gayesini tecavüz ettiği bile söylenir. 

Bir örnek söyllyelim: 
Bir gün kraliçenin kapısı tıkırdadı. 

Kraliçe Emma: 
- Kimdir o? diye sordu. 
Küçük bir ses, amma tereddüdsüz, ha-

kim bir ses cevab verdi: 
- Holanda kraliçesi! 
Anneıoi kraliçe Emrna: 
- Holanda kraliçesi mi? Ben bugiin 

için Holanda kraliçesini davet etm~dim, 
dedi. Küçük ses bir saniye durdu, sonra 
kapı tekrar tıkırdadı ve küçük ses tekrar 
~itildi: 

- Anneciğim ben Wilhelmin, müsaade 
eder misiniz, içeri gireyim? 

* Kraliçe Wilhelminin saltanatı Holanda 
tarihinin en parlak sayfalarını işgal eder, 
hem kendisini milletine aşkla sevdirme
si, hem de muvaffak olması itibarile. 

Kraliçe Wilhelmin tahta geçişinden az 
sonra Berlin sarayı tarafından davet edil
mişti. O zaman 1899 birinciteşrin ayı idi. 
Şerefine Potsdamda büyük merasim ya
pıldı, muhteşem bir balo verildi ve ken
disine hassa alayının asil zabitleri tak-

enseleniri.z.. 
Güldü: 

ı - Yok, dedi.. orası iyidir. ParalanmıD Muh4rririn Tımariı.4nede çekilrıi* 
hesabladık. Yol parasına yeüşmiyordu. Te.rimlmnden biri 

Gece çıkıp bir vole yaµımtğa karar ver- danlan boşalttık.. parçaladık, dışarı 
dik. Hesabları gördük. Dışan fırladık... çıktık. Ayn ayn lağımlara attık. 

Ben kendimi tecrübeli zannederdim. O İşler iyi gidiyordu. Ne yapayım ki bi· 
benden çok usta imiş... zim arkadaş bir karıya tutuldu. Arka-

- Büyük barların birine gidelim. O- ,smdan kalktı, tekrar Fransaya döndü. 
rada yaparız, teklıfime: .Ben kaldım Londrada yalnız. 

Kralü-e Wilhelmin b d. O 
-.. - Sen abdalsın, ceva mı Yer ı. ra- Düşündüm, ~ındım, kendi başıma 

diın edildi. Bu zabitlerden bir tanesi kra- larda derhal enselcniriz .. Gard du Nord'a büyük bir kumpanya kurmağa karar 
liçeye fevkalade mümtaz görünmüştü, gidelim. Orada Havre giden seyyahlar verdim. E:ııasen Londradaki dört beş 
amma adını unuttu. Balo gecesinin saba- vardır. Birisinin cüzdanını aşırdık mı c.ylık misafirliğimde şehri, iyice öğren
-hı ernır zabitine bu zabitin şeklini tarif derhal trene atlar tüyeriz.. i miştim. Aza kanaat etmek şartile bu-
etti: Bu zabit Dük Henri-Meklenburg- Piyango, suratı domatese benzi yen bir 

1 

icıda beş altı sene bile iş yapılabilirdi. 
Sverin'di. Amerikalıya çarptı. Adamcağızın cüzda- Arkadaşım doğru söylemişti. İn~iliz· 

Kraliçenin emir zabiti birkaç gün son- nını Vafiadis aşırdı. Bana akt~rma etti. 
1 
ı~r hakikaten centilmen adamlardı. 

ra bu zabiti gördü: 1 Ben de garın helfısın~a muhtevıyatım ce- 1 kendilerine enayi dedirtmemek için 
- Kraliçe Wilhelmin bir av eğlencesi 1 be aktarma ettım. C~zdanı .d~ attım. 1 polise şikayet etmiyorlardı. Bugüne 

. ~ k . Allah bereket versın. İçerısındr. 450 do- kadar hakkımda en ufak bir sübhc bile tcrtib edıyor, bu eglencede buh1"'ma ıs· k . .. k • 
... , . ~ lar varmış. Paylaştı · Ertl'sı gun er Pn- olmamıştı. Mahallenin komiseri b•le 

ter mısınız. dedı. den Kaleye giden trene atladık. Kaley", bana selam veriyordu. Komşular, pan-
Delikanlı da kraliçenin sihirli tesiri al- oradan da Londraya çıktık.. siyan sakinleri, beni ölen karısını unut-

tındaydı, bittabi kabul etti ve kraliçe Doğrusunu söylemek lazım gelirse mak için devrialem seyahatine çıkıp 
memleketine döndükten sonra ik; genç Londrayı sevmedim, pis şehir... Hava Londrada oturan zengince bir Türk 
arasında birçok mektublar gidip geldi ve hep kapanık, sisli, bir tuhaf vesselam... zannediyorlardı. 

nihayet aşktan, bağlantıdan bahsedildi. Orada evvelce Vafyadisin tanıdığı orta Hayatım gayet muntazamdı. Çok içki 
İzdivaç ta gecikmeden geldi. Tarihi 5 şu- halli bir pansiyona indik.. içmiyor, fazla sarfiyat yapmıyor, ak-
bat 1901 dir. Söylemeğe hacet var mı, . bilmem, şamları muntazaman aynı saatte oda-

. bende kılık kıyafet yerinde. Önce isti- ma gelip, sabahlan aynı saatte odam-
JUlianı'ntn doğuşu rahat ettik .. ertesi günü faaliyete karar dan çıkıyordum. Haftada iki gece sine-

8 yıl sonra Holandada tekrar top tara- verdik. maya gidiyordwn. 
keleri işitildi. Millet saydı: 12, 13, 14, 15. Vafyadis bana izahat veriyordu: Sözi.i uzatmıyalım, evet, büyük bir 

Ve gene o kadar, 16 ncı tarake işitil- - Bugün yarın pek iş olmaz. Çiinkü kumoanya yapacaktım. Fakat arkadaş~ 
medi. Bir prenses doimuştu. Adına Jüli- bugün cumartesi, yarın pazar .. dışarıda 1 ları ·buradan seçmek istemiyordum. 

kb 1 h-k·· d A ne bulursak, onunla iktifa ederiz. Asıl Şı"mdı"ye kadar da Vafyadis'den başka ana dediler. Müsta e u um ar, lahik _ 
k kn iş pazartesi olur. O gün öğleden sonra kimseye açılmarnıştı.rn. Şimdiden sonra veliahd gene bir ız çı uştı. Prenses h ·· tl kt 

l:ayvanat ba çesi yarı ucre e açı ır. da açılmak ı·~ı·me gelmiyordu. Gerçi Jüliana da annesinin gördüğü ihtimamla d t · · ~ -
Bütün orta sınıf halk orada ır. yı ış o- burada birkaç Balkanlı yankesici var

büyütüldü. Lochi Van Büren gibi müs- lur. Şimdi sokağa çıkacağız. Ben arak-
tear bir isimle liseyi bitirdi, üniversite- lar, sana zula ederim .. sen saklarsın.. dı. Vafyadis onları bana uzaktan gös

termişti. Fakat bunların Londra poli-ye girdi, üniversite mahallesıncie yaşadı, Ne ise Allah bereket versin, o gün do-
evinden üniversiteye yaya gidip geldi, kuz kişiden 55 İngiliz lirası kadar arak- sinde sabıkaları vardı. Kimi getireyim, 

kimi getireyim diye düşünürken aklıhava yağmurlu ise taksiye değıl, tram- ladık. 

vaya bindi. Cüzdaıilarda jparalanı az görünce ma Çici.s geldi. İlk Yunanistana gitti· 
rd ğim vakit Çicis bana çok yardım etmiş· 

üniversiteyi bitirdikteıT sonra geçirdi- hayret ettim, Vafyadise 50 wn: ti. Sonra 
0 

da İstanbula geldiği vakit 
ği aşk romanı henüz hatırlarda olacaktır. - Biz hep fakirleri soymuşuz. ~ak- ben de ona aynı yardımı göstermiştim. 
Prens Bernar-Lip ile sevişti, evlendi. sana, en kabadayısının cebinde 6 Ingi- -..ı..-da 

1 
d 

Aramızda çok sıkı aı-.n..ö ş ık var ı. 
Holanda ayni ailenin üçüncü kadın !iz çıkıyor .. 

Benim cahilliğimle eğlendi: Brükselde olduğunu biliyordum. 
hükümdar namzedi olan müstakbel kra- A • ·1 ·· li · ·ı ·· k - Onlar zengindir. Fakat üzerlerin· Fran:;ız tabın e soy yeyun mı yo ar a-

liçesine candan aşık- 11 
t f k de fazla para taşımazlar .. çek ku anır- daşlarının adresi malfun<lur. Aynı yer-
ır, a at gene merak- iar .. sonra bu daha tehlikesiz.. de oturmasalar bile, aynı kahveye çı· 

la bekliyor: k. 
. I Ertesi gün de at . y~rışlarına gitti. karlar. Onun Pittard L'ivrogne'un 

- Yoldaki bebek Orada iş biraz daha ıyı oldu. 90 sterlın meyhanesinin müdavimi olduğunu bili-
kız mıdır, otlan mı? kadar tırtıkladık. . . . ... yordum. Bir mektub gönderdim. İki 

Bunu top tarake- Daha ertesi gün, yanı pazartesı g~nu gün 7.arfında cevabını aldım. Derhal 
le~~~ 15 i geçtiğini öğl~en sonra gene hayvanat bahçesıne yeni bir mektub yazarak teklifi bildir-
ipttıği zaman anlıya- gittık.. . . dim. 
caktır! Yolda bana sık sık tembıh edıyordu: 

Doium tünü 
_ Ben aşıracağım, sana vereceğim. Filhakika üç gün sonra beş kişi gel-

Cüzdanların içini boşaltıp atmağa kalk- diler.. belli olmasın diye hepsini ayrı 
yakın.. nıa. Paralar cüzdanlarla beraber kalsın. .ayrı yerlere yerleştirdik. 

Bu yazımızı bitiri- ·Dışarı çıkınca lağıma atarız. işe, gayet hazırlıklı ve dikkatli başla· 
yorduk .ki Anadolu - Cüzdanları nasıl üstümde taşırım. rnak istediğim için iki üç gün kimseyi 
Ajansının tebliğ etti- .Enselenirsek? Parası çalınan şikayet voltaya çıkarınadun. 

ği bir telgraf habe- etmez mi?.. . . . Sokakları öğrettim .. hadisattan bah-
rın. d p J··ı· - Ondan korlana. Henf kendısıne settim tanıdıgwım mikrobları go:.ter e renses u ıa- . . ek k d . ·.., ·· 

w. • • • enayı dedırttırec a ar enayı mı::· dim. 
na'nm bebegının ıki Ne ise, 0 gün hasılat iyi oldu. 25 cu:ıı:- . . 
aya kadar beklendiği- d b' . b gı·rdi. Caketin, palto- Bu hazırlıklar bıttıkten sonra pazar-

an ızım ce e . .. .. ·n t• lta k w k 
i k du.k B. t 1 1 n cebleri hep doldu tesı gunu mı e ı vo ya çı armaga a· n o u . ır yan- nun, pan a on arı ·· . . .. . . 

l 1.'L. l k Z6 ncı cüzdanda: rar verdim. Demın de soylemıştım ya. 
l§UJL o aca sanıyo- ·· nl · h t bal · 

~ . . _ Artık yeter, dedim. Cüzdan koya- :Pazartesi gu erı ayvana 1çe~ıne 
ruz. Dogwn tarıhi cak yer kalmadı. yarım ücretle girildiğin en çok kala
iaha y~dır, 2 haf- . Çıktık, eve geldik. Geçmiş gün, 200 ,balık olur. 
ta, belki 2 .ıün ola- ,ıerlin kadar bir şey aşırmıştık. Cüz-
caktır. - Arkası var -
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1 •Son Posta,. nm 

Hr.i.~ ~~ ESKi YARA 
- Smith, sen burada, ha... Kaç. J!)4ır 

birbirimizi görmedik. Kaç yıl .. 
Kalkacak geminin kaptanı arkadap • 

nın bu sözlerini kaba ve sert bir tavırla 
kesti: 

- Geçmişi açma şimdi. Ne istemlye 
geldin benden Joe? 

- Hiç bir şey. Bs senin bu geminin 
kaptanı olduğunu bile bilmiyordum. Oğ· 
Ium burada üçüncü süvari. Bugün ilk 
deniz seferine çıkıyor. Hem bindill ge
miyi, hem de kaptanını görmek lstem{f
tim. 

- Bu kadar meraklı i9en onu kendi 
gemine neye almadın? Bcntm çene çal
ını ya pek vaktiin yok. İşim başımdan aş
kın .. 

Joe, ben oğluma karşı fazla zayıf dav
ranırım diye yanıma almadım, diyecek

• 

ti. Fnkat karşısındakinin bu zif1a eğle- Zavallı baba, güzel ~nu getiren • ndcılm ~ acmki Jcend~ gcçmiıti 
neceğini bildiği için sustu. sandallar p$'çalımdı. Kaptan köprüsü Sandal önce usta bir gemici elinde gibi 

Kaptan Smith iri yan, kaba aaba bir Jmmeo yıkıldı. ilerledi. Fakat birdenbire )>atacak gibi 
adam. Keskin bakışlı, gözlerinde yan ke- * oldu. Kurtarıcı gemi onu korumak vazi -
dere, yarı kine benzer bir ateş var. Bu Alb. saat son.ra Smith geml.si belki ya- yetini bırakmış, burnunu başka yana çe-
iki deniz kurdu vaktile aralarından su Jcmlardadır diye fişekle işaret verdiler. virmişti. Ne oluyordu? Smith gibi eski 
sızını yan iki arkadaştılar.. İkisi de ayni Ve oradan fU cevabı aldılar. bir deniz kurdu indirdiği' sandah nasıl 
kızı sevdi. Genç kız, ' Smithi istemedi. _ Kayığınız var mı! Biz mi yollıya - koruyacağını unutmuş muydu? Gemisi-
Joe ile evlendi. Smith bunu, ~vdiği kı- Iım? ne neye bu yanlış manevrayı yaptırıyor-
zı arkadaşının zorla elinden kaptığı şek- _ Bütün kayıklar parçalandı. du? 
linde kabul etti. Arkadaşına kin bağladı. _ ilk kayığı yolluyorum. Zavallı baba bir yandan ckahrolsun 
Joenin kansı, bugün genç bir gemicı olan, Bu son işaret gemideki yirmi beş ge _ Smith, evladımı batıracaksın• diye söy-
oğlunu doğururken öldü. Buna rağmen miciye derin bir ümid verdi. !eniyor: Bir yandan da: 
iki arkadaş birbirlerini bir daha gör - Hepsinin gözleri Smith gemisine dikil- - Tornistan, yavaş yavaş tornistan! 
rnek istemediler. Bu tuhaf tesadüf olma- di. Orada, güvertede soluk bir ışık yandı. İşaretini veriyordu. Smithden hiç bir 
sa hiç bir vakit istemiyeceklerdi de... Denize doğru kaymıya başladı. Sandalı cevab gelmedi. Fakat gemisi ağır ağır es-

* indiriyorlardı. Fakat panltı birdenbire ki vaziyetine dönrneğe başladı. O zaman 
Kaptan Joe cevab vermeden Smithin söndü. Gemiden şu haber geldi: Joe yeniden kaptan köprüsüne koştu. 

yanından aynldı. Oğlunun kamarasına _ Kayık indirilirken parçalandı. İkin- Kayık yaklaşıyordu. Tehlikeyi atlatmış. 
uğradı. Orada bu güzel, eenç delikanlile ci süva:riyle tayfalardan bır kaçı, ağır tı artık. Zavallı baba, güzel yavrusunu 
bir kaç dakika konuşup vedalaştı. yaralı. Başka kayık yollıyamıyacağım. getiren sandalın ışığında, sanki kendin -

O gün Joe de kendi vapurile yola çıkı- Bütün ümidler söndü. Kaptan Joenin den geçmişti. Ne rüzgarın, ne durduğu 
yordu. Hava fırtmalıydL Oğlunun ilk yüreğine bir ateş düştü. İkincı süvari ya- yere saldıran suların farkında idi. Bir -
yolculuğunu epeyce zahmetli geçireceği- ralı. Ya oğlu! Bu sırada imdad gemisinde denbire müdhiş bir dalga sesi, korkunç 
ni biliyordu. Fakat üzülmüyordu. De - yeni bir işaret görüldü: bir çatırdı duyuldu. Kınlan bir direk 
nizci, fırtına ile dövüşe dövüşe yetişirdi. - Oğlunuz ikinci kayıkla yardımınıza düştü .. Kaptan Joe yere yuvarlandı. 
Bahusus Smith mükemmel bir kaptandı. koşmak istiyor. Bırakayun mı? Yoksa Tayfalar koşup onu kaldırdılar. Ge -

Her iki gemi de yola çıktılar, gözden fırtınanın dinmesini mi bekiersiniz? miye ulaşan can kurtaran sandalına at. 
kayboldular. Yirmi beş insan birden sevınçle bağrış- tılar. * mıya başladılar. Bu, kaptan Joenin yü -

Fırtına arttıkça artıyordu. Joenin ge- reğini ör '\ derin bir gururla kabarttı. 
misi dalgalarla boğuşuyor. Joe kaptan Fakat böyle azgın bir fırtınada genç ve 
köprüsünde. Bütün dikkati ağır vazife- tecrübesiz oğlu ne yapabilirdi? Gururu 
sinde. Yüzünde endişeye benzer hiç bir birdenbire bir hiddete döndü. Kaptan 
şey yok. O, böyle kaç fırtınayı savmıştı. Smith ne taş yürekli insandı ki onu bu 

Fakat bu sefer aksine makinede bir &ulara bırakmayı düşünQyordu. Hiç dur
bozukluk oldu. Tamir en az on iki saat madan hemen: ·<Yollamayın. Fırtınanın 
sürecekti. On iki saat bu daıgaların key- dinmesini bekliyeceğiz> diye işaret vere
fir!e tabi kalmak muhakkak, batmak de- cekti. Birdenbire kulaklarına dPminki 
mekti. Derhal etraftan telsizle imdad is- sevinç haykırmaları geldi. Beklemek, bu 
tendi. .yirmi beş in.c;anı bile bile sulara bırak -

Bu haberi en yakın yerden, ilk alan mak demek olacaktı. Deniz kurdu hiç 
gemi, kaptan Smithinki oldu. O da altı tereddüd etmeden şu işareti yo11adı: 
saatten önce kaza yerine ulaşamıyacak- - Bekliyemeyiz. Yollayın gelsın. 

* Kendine geldiği uunan başucunda 
Smithi buldu. O kaba saba, halinden u
mulmıyacak bir anne şefkatile üstüne e
ğilmişti. 

- Kurtuldunuz Joe. Hepıniz kurtuldu
nuz. Bizim gemidesiniz. 

-- Smith, yanlış manevran benı çıldır -
tacaktı. Az kalsın oğlumu batıracaktın. 

- Üzülme Joe oğlun sapasağlam. Va -
purun yanlış manevrası beni de senin ka
dar korkuttu. Çünkü, sandaldak. bendim. 
Kendim sandala indim. Onu vapurda be
nim yerime bıraktım. Biliyorsun ya ikin
ci kaptan yaralanmıştı. 

tı. Smith gemisinde gene soluk bir ıŞlk YARINKİ N'Ü'SIIAMIZDA: 
Karanlık bastı. Makinesi bozulan ge- yandı. Ve yavaş yavaş denize doğru kay-1 

mi dalgalarla dövüle dövüle bir yana yat- dı. Kaptan Joe heyecan ve endişeden taş 
1 

Bir liraya 
tıkça yattı. Sular içeriyi basmaya başla- kesilmiş gibi gözlerini hiç kırpmadan bu Yazan: ismet Hu.ltlsi 
dı. Telsiz dairesi bozuldu. Can kurtaran ışığa dikti. 1 ---------------.:.· 

SİHİRLi GÖZ 

Bu yeni ve 
Sihrimiz 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokU%U tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun'i cmak
yaj görmüş. bir şekil aldıkları gi
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen ıaya
nı hnyret cChromoscope> maki • 
.nesi, pudra renklerinde bir inkı-
14p yaptığı gibi sihirli bir göz1 

mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra renkleri a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im
kinını vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle• 

rinde inkllab 

yaptı 

rt1k; rizi yqıııızdaa fazla Ua 
yarlamq gÖ8ttt'en oc SfÜZÜ1'" 

cPlakalar~ halinde ,apışan adJ 
pudralan bırakınız ·w bir fJ&' 
zellik mtUehauuıma dedikl#
rini okuyvft1Lı: 

pudralara nihayet veriniz ve bit' 
günden Tokalon pudrasının si}ıtt" 
miz renklerini tecrübe ediniz. "Yt
zünüzün bir tarafına bir renk 9' 
diğer tarafına da başka renk ~ 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünfijo 
Bu yeni pudrayı kullanarak caıil>ı 
sehhar ve adetA tabit bir güz~ 
temin ediniz. 

Posta, amba18j vesnir masarif e karşılık olarak istanbul 622 
posta kutusu adresine (T. S. 7) rumuzile 12 kuruşluk pul 
gönderdiğinizde size hususi modelde bir kutu pudra ile muh
telif renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderilecek-

tir. Mektubunuzda her nkit kullandığınız pudrarun rengini 
de bHd.i.rnıeği unutmayıms. 

Baş, diş, nezre, grip, romatizma va bütUn ağrılarınızı cterh,ı 
keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabilir. 

"Son Posta" nın edebi romanı: 33 Hatlarını tam olarak bilmediğimiz için den anlaşılan bu çocuğun çok zeki ve Bunu düşündüğü günden sonrt. ~ 
şimdilik istediğiniz kadar bir pey bıra- uyanık gözleri vardı. Selma onu ilk de- .liseli için Selma adeta bir abla, bit jJı 
ı~abilirsiniz. Kitablar gelinee üst tarafı- fa kitabların dizili durduğu bir masa mi olmuştu. Onun bütün ok~ ili 

nı ödersiniz. Adresinizi söyler misiniz.? önünde görmüş ve bir şey almak iste- ya~ını .tatmin ~iyor, hatta bazall ~ Bir Genç Kızın Romanı - Sipariş bana aid değildir, Anka- d:ğini zannederek o~a yaklaşmıştı. F~- tenlerın b~raktıgı gazet: ve mecıı' ~ 
rada bir dostum içindir. LUtfen onun ad kat "· çekingen ~ bıraz da korkak bır rı ona verıyordu. Çocugun onları "ti! 

'"" T h . B k d resini kaydediniz: Ycnişehirde Avukat tavırla: .sünüıı üstüne basarak koşa koşa kUtiı' 
ıuuazz.ez a sın er an d K " bl bakı d bi ha d lan ·· l · .. c ge Ahmed Bey, telefon numarasını a ve- - ıta ara yor um; r ~y a- ne en çı ası, goz enne Y-ı 

- ... ... in son romanı çıktı mı? - Siparişim mühim olduğu için doğ- reyim, belki lazım olur; maamafih ben Iacak değilim .. diyerek uzaklaşmıştı . cek kadar Selmaya dokunuyordU· 
- Yarın akşam hazır olacak efen· rudan doğruya kütübhanenin sahibile 1 .sık sık lıuraya ug·radıg·ım için ona yaz- Ertesi günü ve ondan sonra bu genç Al"kad ld • ı,..,..,ka b' ~Uf~ 

.. .. •· t ·h d · d _ a ar o ugu ~ ır ~ t>JY 
dim .. sizin için bir tane ayırırım. go~~~egı diC:~tı e erı~\k. d 

1 
mağa ve telefon etmeğe hacet kalmıya- mektebli her gün ~at ört vakitl~ri ku- si de yakışıklı, fakat mağrur bir stı:l 

Ve Selma, yanında ona yardım eden b kuzun: 
1 

. k e ve ~ ~ıb' e ısr~r a cak sanırım. tübhaneye gelmege bbaşlamıştı; hır şe.y Çok uzun boylu, geniş omuzlu ve :.tı 
Fıkri efendi ve iki satıcile birlikte bir b a ~n goz er;:;_ta:rş.ıs~n a,h·~= ~~nı!e, Müşteri gittikten sonra Selma arka· almadan kitablara. akıy~r, hazan hır şişmanca olduğu halde zarif g6r;it1 
müşteriden ötekisine giderek hepsine u .?c

1
amankt eki~~m sa ı ı ?b. udgu- sından bakarak düşündü: Bu, dört ay- tanesini alarak k~lınemış sayfalanlmaa- bu genç doktor sık sık gazete ve ; 

cevab veriyordu. Kendisi için ideal bir ııu soy eme en çe ruyormuş gı ı ur· Iık kitabcılığının ilk mühim ~i idi ve rnsından olrumaga çalışıyordu. Se ' 1mak . . - dık Sel onuJl .• ı 
k b d f k t b k . ı·k .. ,. - 1 b" cildi . 1 k a ıçın ugra ca, ma _ıtV' 

iş olan kütübhanesinde çalışır en a- u; a a u çe ·ıngen ı ruzgarını ça- bu siparış· i kibar tavırları ve nezaketi bir gün onun guze ır sevgıy e o - b rt " .. .. - b 1-1\V 

b k k b d
. • • .. _ aşına, se yuruyuşune aıv- 0 şının saadet dağının zirvesine erişmiş uca yenere ceva ver ı: ile hem satıcı hanımların, hem de ken- şadıgını gordu. k h 1 rdı. H ttiı b' ik" de!' 

oldug· unu sanıyordu. - Buranın sahibi benim efendim. disinin dikkatini çeken bir adam ver- Yavaş yavclş bu çocukla aralannda pb~ kitoşbanı . k a ahır d ıb"c:ıtıP1 ·' s .. _ . ır a venr en vey u ~ tv * - iz mi? :nişti. Bu sevimli a~~mm ismini sorma- sessi~ ve sozsuz: bır d~luk peyda ol- sattığı bir kitabın parasını ondaJl ~f1. 
Selma kasası başında hesab yapıyor- - Evet. ga cesaret edemedigıne canı sıkıldL muşt~. ~~ ~ g~lmce, genç kız ken askerin küçük mavi gözleri 

du. Bir gölgenin yaklaştığını görerek Selma onun dudaklarının alay edi- Keşki ona: .kendisine ıstedigı bır kitabı vererek sa- ,karşısında bir çocuk gibi kız.arO 
başını kaldırdı. Bu, her zaman yanında yormuş gibi titrediğini zannettiğinden - LiıtfC? kendi adresinizi veriniz; lona gönderiyor ve onun okumasına duymuştu. 
bir ecnebi kadınla birlikte kütübhane- hafüce kızardı fakat hemen soğukkan- kitablar gelince size bildiririz.. deseydi. ,gömülerek dünyayı unutmuş gibi dal- Bir gün 0 doğrudan doğruya ıces\ 
ye gelıp gazete ve kitab alan otuz otuz !ılığını bularak müşterinin yüzüne sü- Fakat artık iş işden geçmişti. Aldığı ması Selmaya tatlı bir zevk veriyordu. sine hitab ederek almanca bir 111~ 
beş ) "şiarında kibar ve yakışıklı bir kfınetle baktı. Esasen o da tekrar ağır kitablann parasını her zaman peşin ve- Aralarında hususi bir söz geçmeden aya abone olmak istediğini söyJe)'1_..v 
beydi. tavrını almıştı. :ren ve hiçbir gazeteye abone olmıyan cnun fakir olduğunu ve kitaba hasret Selma onun kumanda etmeğe 1ıl~',. 

_Bir şey mi istediniz efendim? - Siparişiniz nedir efendim? bir müşteriye ismini sormak fırsatı bir çektiğini anlamış ve kendi başının için- sesinin biraz sert ve otoriter ib~ 
Uzaklardan geliyormuş gibi kalmca • Ka:şısındaki adam elindeki listeyi a- daha güç ele geçerdi. ~e ona bir roman haz~rlamı~tL de çok beğenmi.şti. 0 kapıdan çıl'9: ô~ 

ve ağır bir erkek sesi cevab verdi: gır agır uzattı. - Mutlaka o da benım gı"bı anasız ba- nrkasından bakarak kendi kcndiJl 
_Bazı hukuk kitablan sipariş etmek - :ediye şartlarınızı Iiıtfen söyler Kütübh~e~e gele~ler arasında Sel- ~ız. büyüyo: v_e _benimki gi~i b~ ?1ü- ~üştü: ol 

~stiyorum; kime müracaat edeceğim kü- misinız? . . . manın sevı:nli ~uldu~ ~e uzaktan alA- dıresı ohna~gı ı~ mahrumiY.:~ ıçın?: - Buna benziyen bir koc~ı;ti~ 
çük hanım? - Sıparışlenn yarısını peşın alırız. kadar oldugu bırkaç kışı vardı Bunlar- yaşıyor; benım pıyanoyu sevdıgım. gıbı yalnız sesinin kuvvetile beni bıt). 

_Bana söyleyiniz kaydedeyim efen- Fakat bunlar yaban.cı dilden v: İsviç- dan biri o~~ on ~ltı yaşı:nnda bir_H- p da kitablan seviyor ve onlara yakın ıek çocuk gibi iradesiz ve zayıf bt~ 
.•·rn. reden getirtilecek kitablar oldugundan se talebesi idi. Fakır oldugu kıyafetın- olmak illtiyac.ııaı duyuyor. dma çevirecek. -Arkası vat 
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BOM \•08TA 

gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

~~~tantinin definelerini gömen askerler derhal öldürülmüş, bu defineleri taşıtan 
a ıtler de Türkler tarafından her hangi bir surette yakalanmaları tehlikesi 
n karşısında kendi nzalarile kendilerini öldürmüşlerdi 

d~;:erak ile antikacı Moiz efendinin 
atte gı~na ~ randevu verdiğim sa
liince \' ıştun. Taş levhayı elimde gö-
1:.elliın h~Udi pek ~ayret elti. Aklından 
bir düş- rsı.z oldugum gibi her hangi 
dertıaı Ul'ıce geçmemesi için kendisine 
llıi anıa~~sıı bir vasıta ile tedarik ettiği· 
dunı: ını. Memnun oldu. Hemen sor-

resmen harb Japonların 
ilin etmesi be leni yor 
Japon donanması bütün Çin sahillerini abluka 

edecek, lngilteı·e endişede 

Hitlerin Roma 
Seyahati 

Berlin 11 (A.A.) - Umumiyet iti • 
barile iyi malumat alan mahfellerde, 
Hitlerin İtalyaya 9 Mayısta gideceği ve 
bir hafta orada kalacağı bildirilmekte
dir. Hitler, hem devlet hem de hükU • 
met reisi sıfatile seyahat edecektir. 

Nasyonal sosyalist mahfeller, Hit • 
lerin Papayı ziyaret etmiyeceğini bil - , 
diriyorlar. 

F ransada giz· i ihtilal 
komitesi işi yeni bir 

safhaya girdi 
• 

Paris 11 (A.A.) - Dahiliye Nazını 
matbuata yaptığı bir beyanatta, C.S. 
A.R. cGizli ihtilfıl komitesi» işinin ye
ni bir safhaya girdiğini, Etoile rneyda.
ııı suikasdı faillerinin belli olduğunu 
ve dörtte üçünün yakalandığını ve bmı 
]arın hepsinin bu tedhiş teşkilatına 
mensup bulunduğunu bildirmiştir. 

Tuncelinde Nufus cezalan 
affedildi 

\ 
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t~~ SPOR 
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Sarayında 33 ~ı\ ,ı e· . ır 

: Haremağasının Hatıralar~ 
Ankarada maç yapacak 

Istanbul takımı seçildi 
Güneş lslanbul birincisi oldu 

Yazan: Ziya !;)a"fr ti" 
Abdülhatl!,id, genelik zamanındanberi hayatının yaşayış tarzlarına hususi bir sistem Ankara muhteliti ile çarpışacak İstanbul muhteli • 
vermişti. Adetlerine bili kaydüşart merbut olmakla beraber, büyük bir mecb,.riyet Beşiktaş oyuncuları davet edilmediler. Q1111! 
olmadıkça, bu sistemi kat'iyen deg" iştirmezdi. Hele sabah banyolarını büyük bir İstanbul bölgesi futbol ajanlığı 22, 231 miştir. Ligde en az ~ol ye~ı~ ~lan ,. 

tarihlerinde Ankarada yapılacak İstan- takımı bu suretle lig ~~rm~ı:a 01:;.1 
ısrar ile muntazaman takib ederdi bul - Ankara muhtelit maçı için İstanbul- Yeni bir klüp olan Guneşın bu 

Bu vak'a karşısında, ben de sizin ka- / Karyola, Iake'dendi. Ve tel örme dan aşağıda isimleri yazılı oyuncuları fakiyetini takdir etmek lazımdır. 
dar hayretteyim. somyalı idi. Bu somyalar Avrupada klüpleri vasıtasile davet etmiştir. Sild maçları 

Asıl hayrette kaldığun ookta şurası- icad edildiği zaman, saray döşemeciba- Galatasaraydan: Salim, Necdet, Haşim, 17 kanunus~ni pazar günil 
dlr ki: Zaten yaradılışı itibarile son de- şısı Avusturyalı (Rozantal) vasıtasile Bülcnd, Eşfak. şild maçları: Jll 
recede korkak ve evhamlı olan Said pa- ilk defa olarak Abdülhamid İstanbula Güneşten: Cihad, Faruk, Reşad, Rıza, Beşiktaş stadı: Galata Gençler • 
şa; o gece, o buhran arasında, hissen ve getirtmişti. Evvela kendisi kullanmış.. Murad, Melih. dolu, saat 9. Hakem: Adnan Akı.n. ,.,,,J 
yahud hayalen, Abdülhamidin elinde çok rahat etmiş, sonra da sultanlar, Fcncrbahçeden: Fikret, Necdet, M. Re- Ortaköy - Altınordu. Hakem: 
bir hançer görebilir. Fakat .. aradan u- şehzadeler; ve sonra da saray kadınları şad, Naci. • Adem, saat 11,30. . ~ 
zun seneler geçtikten sonra, Said paşa için bu cinsten birçok somyalar celbet- Vefadan: Muhteşem. Beylerbeyi - Hilal. Hakem: Ndfl 
gibi çok akıllı ve çok anlayışlı bir za- mişti. Futbol takımı bölge ikinci reisile bera- sut. Saat 13. 
tın, o gece galat olarak gördüğü bir şe- Abdülhamid, yatak takımlarınaa dai- ber 21 kanunusani akştıIIU Ankaraya ha- Anadoluhisar - Davudpaşa. 
yi, hatıratının sütunlarına geçirmesi, rna açık ve baygın renkleri intibah e- reket edecektir. Bürhan Atak. Saat 14.45. di;,,ı/ S 
bana cidden çok garib gelir. derdi. Esasen en sevdiği renkler, cam Futbol ajanı da kafileye iştirak ede- Eyüb klübU ikinci lige gi 11~ 
Abdülhamidiıi hususiyetlerine karış- göbeği ile kavuniçi idi. cektir. Takunın masörlüğünü Beykozdan Birinci ligde gol vaziyeti dolay~ r 53 

mts olan bir zat olmak hasebile, en İbrahim yapacaktır. k ik" 111 ı 
baş.ta kendisi o1arak, bütün saray hal- Abdülhamidin yatak takunındaki en sonuncu kalan Eyüb ta ımı, ~~cı --:~ 

büyük hususiyet, baş koyduğu yastık- Bükreş - İstanbul muhteliti maçına da- rincisi çıkacak takımla yer degıştırr" kı bilirler ki; Abdülhamid, kat'iyen ro- vet edild'kleri halde, mazeret beyan et-
d. F k t f dTk ta idi. Bu yastik, bizim kullandığımız tir. 

volversiz gezmez ı... a a , e en 
1 1 

- 1 meden, gelmiyen Beciktaşlı C'lyuncular bu Eyu""b takımı gelncek mevsim ikinci d d d h ·ı ı ak ·· h .. kA yastıklar gibi yassı ve iki yüzlü degi - ,. .... ıevri e a ı o m uzere, un ann defa ajan tarafından davet edilmemişler. 
bir gün ve bir saat bile hançer taşıdığı, di. Bilakis, köşeli ve üç yüzlü idi. Bu de oynıyacaktır. 1 
görülmüş ve işitilmiş bir şey değildi. Hatıral.ar'rrıda Abdülhamid taraf11wlan yüzlerden biri, karyolanın ön siocrine, dir. Hava Kurumu kupası maÇI ~ ~ 
o meşhur vak'a esnasında soba başında keMisine hançer çekildiğini yazan d1ğeri de yatağa temas ederdi. Üçüncü Güneş lstanbul birincisi Pazar günü Taksim stadında Gü~ 
oturarak ateşi karıştıran padişahın e- Said Pa§tı ve boş kalan kısımda da, Abdülhamid İstanbul futbol ajanlığı lig maçlarında Beşiktaş takımları Hava Kurumu 
lindeki san pirinç maşayı, hançer diye yatardı. derece alan klüplerin yerlerim tayin et- sının dömifinalini oynıyacaklardır. ~ 

b d · · h t İlk girilen yer, büyücek bir salondan d · k ·· t ·· t 

:~:=i~=:~~~"...ıı::~~ha~~ks~ ;:~; ibaretti. Bu salonun sağ tarafında iki o- Y' ~::c~h:;':~i. ~::u:r s:~;b~ fs:, :;: Ankaradak / s;;;;;.--Af ı;{i~ eki suk U~ 1 
büyük llıtuflarına mazhar olmuş bir da ile bir hela vardı. Bu iki odadan yol ku esnasında kalbin daha rahat bir va- Klüplerinin vaziyeti Hakiki sebebi nedltf 2 

tt bekl me zannedenm. üzerindeki oda, Abdülhamidin yatak b · t k · · 
%.8. an en z, · d "eli y d k" od da ziyette ulunmasıru temın eme ıçın- Ankara (Hususi) _ Ankara Ug maçlan, Ömer Besime açık mekta• ' * 0 ası ı : . a~ın a ı aya esvab o- di Aynı zamanda, kanın başa çıkma- nihayet önümüzdeki hafta sona eriyor. Maç- Son günlerde Son Posta, sütunıarııı",_' 

Abdülhamid, gençlik zamanından - dası denılırdı. Abdülhamidin elbise ve m~sı için karyolanın ön kısmı, hafifce ların daha bitmemiş olmasına rağmen mllli letlzm mevzuu üzerindeki sık Slk ç~ 
l:eri hayatının '-·aşayı~ tarzlarına hususi çamaşırları bu odada bulunur; burada · .. k kt" :ı-.umeye girecek takımlar belll olmuştur. Bun zılarınızdan biri tam can alacak no ,. 

J -ı · · "d" O d k yu se ı. i d d .. k k Qsefl bir sistem vermişti. Adetlerine, bila soyunup gıyınn ı. n an sonra, yata • ııır Muhafızgücü ve Harbiye dmanyurdu ta- vur u. Bu sporun ne en ço me f 
odasına geçerdi. Fevkalftde bir hadise olmadıkca, Ah- kımlarıdır. Ankaraspor lig maçları başından duğunu, gerllediğini bir ~idareci, blr sP11' • kaydüşart merbut olmakla beraber; bü- dülhamid erken yatardı. Fakat, hiçbir itibaren mütemadi çalışmalarına rağmen zıcısı, pratik en iyi blr oğretlci olma~ 

yük bir mecburiyet olmadıkca, bu sis- Salonun sol tarafında da iki oda var- zaman yatar yatmaz uyumazdı. Onun, Gcnçlcrblrllğlne yenilmesinden aonra mllli sebile dc~ıı. çlvlll!erl se~cıe:ce aya ff., 
temi, kat'iyen değiştirmezdi. dı. Bu odalarda, hünkar kalfaları yatıp , .' . • . . .

1 
kiimeye veda etti. Bütün bunlar bugün ma- taşımış, uç ollmpıyad gormuş en eekl ..,,. 1 

Pek en 1ik zamanından başlıyarak kalkarlardı. hal edıldı~ı :arıhe kadar .t~mamı e sa- lfım şeyler, bu yazımda daha ziyade Ankara denlll bir rekorcu sıfatlle, sizden ~a~ ır ,,_ 
~ Ç b" ·· }" k d bil- Gen } d edh r ı.. 0 _.., d dık 1rn1dıgı adetlerden bırı de, roman klüplerlnln son dahlll vaziyetlerinden ve bu- len eminim ki yoktur. Dert çok buyük -~ vefatın an ır gun evve ıne a ar e sa on a, m a ın ~i.sın a okutup dinlemekti rado. yenl o.çılan klüplerin teşetkfilü şekme- nL,tlr. Klüplerin alakasızlığı, haltın ~ 

yük bir ısrar ile takib ettiği bi~ adeti bir kapı vardı. Bu kapıdan da, binanın . A . rinden bahsetmek istiyorum. Bu arada bll - etmemesi, idarecilerin himayeyi ·~ 
vardı ki; 9 da, sabah banyosu idı. .. Bu, arkasındaki h.arem dairesine giden ko- Bu da yatak o~sında,. hu~u~ı hır ter- hassa eski çankayanın (Yeni Demlr çanka- geçirmemeleri, esasen mahdod olan~ 
kendisinde adeta hususi bir merak ha- ridora gidilirdi. Ve bu koridorun niha- tibat alınmasını ıcab ettırmıştı. yanın> durumunu göz önünde tutacağım. zıcılarının blgftnellğ~ yanında hiç t,..d'.' 
tine gelmişti. Bunun için de kendisine yeti, tasviri pek uzun sürecek olan ayrı Yatak odasının, selamlık küçük rna- Ankaranın en eski klüplerlnden olup 1926 Bu lşle uğraşan ~yle arkadaşlar ~ 

.. 1 f b. Al a· d d b" k d B da fnallyete geçen Çankaya on iki senellk rum ki, değil Kadıkoyündeld koşuya ·-:~ 
çinilerle ~u~eyy~n, yarım :1 a .ranga ır a em ı. beyn ta~afın a a _ır ~pı var 1• u verimli ve muva!fakiyetll btr çal.ıfmadan son için bllet parası bulmak, sırtıanna ~ 
tarzında kuçuk hır banyo daıresı yap- Biz, bu uzun tasvirlerle karilerimizi kapı, sag tarafa dogru hır paravanla ra üç ay evvel Demlrspor klübü ııe blrleşU ve bir fanilA., ayaklarına geçirecek bir~ 
lırmıştı. Bu banyo dairesi, kendi ika- yormadan, Abdülhamidin yatak odası- kapatılmıştı. Bu paravanın arksında, Demir Çankaya ismini alarak uı maçlarına bı bile bulo.mıyor~~~: Topk_apıdan ~ 
metgahına muttasıldı. na girelim. küçük bir masa ile bir mum bulunurdu. iştirak etti. Bu birleşme daha 11yade Çanta- deki !dman!a~a yuruyerek gidip "il 

Abd'"lh ·d· d · i ha atını bütün .. H •• • • • d yalı bir idarecinin isteği 1'e propagandaslle Mecidiye koyune yayan gtdtp oraıı. .A' .~ . amı ~ aım . Y •• ' Bu oda, buyucek ve mustatil şeklin- Abdulhamıd, ~atmak ıçın ° . ~ı?~ pek kısa blr zamanda olmuştu. Çankayalı b!r metrellk yanşa girdikten aonra tetral ,.. 
teferruatıle takıb edebılmek ıçın, evve- de idi. Odanın bütün mefruşatı, toz tut- girdiği zaman, gıder o kapının kılıdını çok sporcular ve balar bu blrletmeye hiç de rüyenler pek çoktur. ~ 
IB bu hususi ikametgahından bahsede- mamak için ince tüylü bir halı. Hafif c.çardı. Orada elinde bir roman ile bek- 1 taraftar de~ldl. U.kin maU nzlyetıerlnln Girecekleri .. müsabakalar tçtn eıtJI!' 
lim. ve basit bir karyola bir gece dolabı 11yen (okuyucu) yu içeri alırdı. Bu, o- çok fena oluşu bu birleşmeyi Adeta Çanta - rının, diğer klup sporcularının çtvtlll ~ 

Evvela unu arzedeyim ki· Yıldız sa- . , . ' . ' . . . k d yalılara bir emri vaki yaptı n birleştller. teyenler halA. aramızda me1'cuddur. 'ff -,,_ 
.' ş . . ' . 1 . bır de, şe~long dan ıbarettı. kuyuculuk vazıfesını, vefatına ~ .ar Bu birleşme esaslanndan blrtat de Demir- Jar bu işin en kablliyetıı çocuklandır. ':.1 

rayı demlen, ~!rçok ~~htelıf daıre ~rın Perdeler, açık renkli ipekten ve He- gid~ müdürü Hacı Mahmud efendı ıfa sporun, Demir ismi başa gelecek, ona çan - ler arasında geçlrdlğinlz blr saat.11k ...,. 
arası~da, A.~d~lha~ıdın bu hususi. ika- reke fabrikası mamfılatından idi. etmişti. Onun vefat1;11dan sonra da bu ltılya ısını US.ve edilerek Demir Çantaya ola- 5ize onların en büyük dertlerinden blrlJll ;J 
metgahı, buyuk ~ır garabet ~eş.~ıl ?· Abdülhamid.in karyolası ve yatak ta- vazife (esvabcıbaşı ismet bey) ile ba- caktı. Her iki klüp oyuncuları teni itibarile ıııtmış oldu. Bu hevesklirlann daha~ 
derdi. Çünkü bu hına, ortası bu~uk hır kımlan da gayet basitti. Mikrob tut- n da şifre katibi Asım bey) e intikal nazarı dikkate alınırsa ilk bakışda, meydana dileklerini gene bu gibl zamanlarda 
Eialon olan dört odalı, gayet aaı, gayet . . . . za . . gelecek takımın çok kuvvetli olacatı hatıra blllrsinlz. ~ 

. . : · ve mimari eseri ös- maması ıçın mesamatı sık ıpekli ku- eylemıştı. gelir. Nitekim de öyledir. Lig maçlan ba§la - Sorunuz, dinleyiniz, açık olarak ~ basıt,. hıçbı~. Z:!net. . . g maşlardan imal edilirdi. - Arkası var - dı, bu kuvvetll zannedilen takım ligde maa- Klüpler, idareciler, gazetecller ~· 
terrmyen kuç~k hır .~vden. ıbarettı:. ?· ıesef sonunculuğu aldı. Buna da aebeb iki ta yapmıyorlarsa siz yapınız. Can çetlfello il'. 
nun içindir kı Abdulhamıd bu kuçuk kım oyuncuları arasındaki an.lqamamazlık- Jeti nezlde bulunan Türk atıetızmtn• :.# 
evden kinaye olmak üzere, bütün yıldız r I R A~ n » V O 1 b•. •6'eııt••· vmceğ!nlz hl• ..... k ... ~ 

Bllhassa bir buçuk ay evvel hnerll Ya~- ~nız bu yazılar olacaktır. Biz, blzll'O ,_...., sarayına: Bir Doktorun ra Demir çankayada oynaması teklif edll - mız kadar bu-sporu yaprnıt olan alsdd "1ı 
- Evim .. derdi. Hiçbir zaman: r u·-n 1 u-· k diğl zaman kendisinin .sarı Kırmızı forma- nu rlc.ı ediyor ve bekliyoruz. -- _. 
- Sarayım .. demezdi. ~ Çarşamba Bugünkü p~opram yı giymem, renk değişirse oynarım. demeal CeTde&~ 
Kendisinin hal'inden bir müddet Notlarından (*) 12 iklncikanun 1938 Çarşamba üzerine, rengin değiştirllerek Dem1rsporun es lstanbulspor at.te&izm ~~ 

sonra, bir kaza neticesinde yanan bu t 8 T A N B u L ki rengi olem Beyaz Mavl formalarla llg maç G 1 t rk k kof P" 
küçük daire, eskiden (Hünkar dairesi.) I Sı·nu··zı•t/erı·n ö !arına çıkılması, eski Çankayalıları çok mü- 3 a asaraym S808 1 lr ~, 

k d f d ile ne,rlyatı: tees~ır etmiştir. Galatasaray atletlerine mah!us ol&O ~ 
denilen ve sonraları, baş a ın e en ı- ı Tedavisi 12.30: Plft.kla Türk muslklsl, 12.50: Han- Bugünkü vaziyet §udur: Çanlı:ayalılar vt- nelik kır koşusu 30 klinunusanı pazat ~' 
lere tahsis edilen dairenin karşısında dls. 13.05: PlAkla Türk musiklsi. l3.3o: Muh- !Ayete ve mıntakaya bütün Çankayalıların Şişli ue Hürriyeti Ebediye tepesi JOl1I •r 
idi. Bugün, (Harem kapısı) ndan girip Üç türlü Sinüzit oldufunu dlin 1U • teıır plA.k neşriyatı. imzasını taşıyan bir istida 1'e~lşlerdir. Bu- sında yapılacaktır. Mi 
C:e (Tiyatro) ya doğru giderken, sıra ile mıştıt. Bunların tedavileri esas ltlbarlle Ak•am n~rlyatı: ııun muhteviyatı §udur: (Biz Çankayalılar Pazar sabahı onda ba.şlıyacat olall ~ 
devam eden binaların hitam bulduğu birdir. Ancak ufak tefek tehalüfierl var- 18.30: Plakla dans musikisi:. 19: Bimen Şen Demirspordan ayrılacağız. Sebeb ise •yukan- bnka üç bin metrellk bir 101 O.~,.,. 

dır. vo arko.do.şları taraf~dan Türk .musiki~ ve da söylediğim sebeblerıı şunlardır: Bize bir lacaktır. / 

r:~a~ı :~~~~~a~:"ı:'~~ii ~:~~~~:.•· rın~:~~~a":"::,.::,~~~= :, .. d:t: = z:'~°:~ı ı:~~I !~:~·:'aı~:;;u!':,: !:.~~:~;..~~: :;:.;.:.·~~~.!:'!y~~~l !~:u: n .. klüb~;:;la bkt- .. ~ 
Bu küçük bina, bir kattan ibaretti recel hararet yütselmesl lle kendin1 ıöa- l0.55: Borsa haberleri._ 20: Mustafa. ve arka- lan Ga.latasaraya gireceğiz. Keyrtyetl 'bildi - sunda faaliyete geçmiştir. Geride ~ f1J 

Bomba, kundak vesaire gibi tehlikeli teren Sinüz.lUerln kafatası içindeki bo§- daşları tarafından Türk muslldsi ve halk rlrlz.> Işte Çankayanın vaziyeU budur. karagQcü ve Gençlerbirllğinln vulyetıed 
luklarda büyük cerahat kütleleri yapma- şarkıları. 20.30: Hava ra~ru. 20.33: Ömer Gelelim Ankara.spora: Milli tümeye nda rnaldlr. ·-*" 

bir §ey konulmasın diye, döşeme kısmı, ması için biran evvel derlva.syonlara Rıza tarafından arabca soylev. 20.45: Nezihe ettikten sonra faaliyetini tatile karar ver - Galatasaray ve Güneş klQplerl ....--,.,. 
kamilen toprağa intıbak etmişti. müracaat lhımdır. ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve mlştlr ve Galatasarayla birleşmek husqımn - tutmuşlardır ve çok yakın bir zamandl 
Binanın yalnız temel kısmı, tuğladan Mesela günde ild defa ayak banyosu halk §arkıları, (saat lyarı). 21.15: Orkestra. da birkaç güne kadar kararını verecektir. Uyete geçeceklerdir. 

olup, diğer kısunları kamilen tahtadan bu banyolar sıcak olmalıdır. Sonra bu - 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PIA.kla sololar, Dlıter taraftan söylendiğine göre Ankara Od 
· runun içine mantollü vazellnborikle ve - opera ve operet parçalan. 22.50: Son haber-

inşa edilmişti. Binanın cebhesı, gayet yahud gomonollü merhemler günde lkl ler ve ertesi günün programı. 
basit ve gösterişsizdi. O derecede ki; defa çekilir. Dahilen kl.nln Te aspirin u İJdnclkinan 1938 Çarşamlta 
bunu gören bir yabancı, bu küçük ve I alınır. ve a~rı olan yerin hizuına AN it A a A 

adi binada, koca bir imparatorun ika- sıcak kompresler tatbik edilir. Ekseriyetle Ölle nqriya": 
met ettiğine kat'iyen ihtimal veremez· böylece sinüzitler büyük bir !rıza yap • 12.30: Muhtelif pllt neşriyatL 12.50: 

madan şlfayap olurlar. Fakat bazan a -
di. melJyat icab eder. Amel1yat oldukça mü- Plı'lk: Türk muslklsl n halk şarkılan. 13.15: 

Bina, harem kapısından itibaren, ti- Dahlll ve harici haberler. . hlmdir. Fakat tam vaktinde teşhl3 yapı- Akşam neşriyatı: 
yatroya ve harem ağalan dairesine gı- lırsa ve iyi operatör yaparsa ameliyat 18.30: Muhtellf pllk neşriyatı. ıe: Türk 
den çimento yolun seviyesinden bir daima hüsnü netice verir. musikisi ve halk şartııan (Hikmet Rıza ve 
metre kadar yüksekte idi. Bu yoldan SlnüziUerln sebebi grip ve nezlelerdir. arkadaşları). 19.30: saat ~arı ve ara.bca 

Bu veslle Ue grip ve nezlelerden torun -ayrılan hafif meyilli ve saö-Jı sollu iki nc.şrlyo.t. 19.45: Türk musikisi ve halt şarkı-,., mak lilzumunu blr daha hatırlatırız. · 
küçük yolun ortadaki düzlüğü üzerin- lım (lnci ve arkadaşları>. 20.15: Havacılık: 

c•> Bu notları keııip saklayınız, :rahad Şakir Hazım Ergökmen. 20.30: Pllkla dans 
cen ÜÇ ayak mermer merdiven çıkılır.. bir albüme yapıştınp kolelt.c;iyoa yapuıu. nı,ıs\kisl. 21: Ajans haberleri. 21.15: Stüdyo 
buradaki kapıdan, binanın içine girilir- Sıkıntı zamanın12da bu notlar bir doktor salon orkestrası. 21.55: Yarınki pronam ve 
dl. rlbl lmdadınna :retifebillr. istıklAI marp. 

Günef 
Fenerbahçe 
BeıiktCI§ 
Galata•aray 
Vela 
Beykoz 
latanbulıpor 
Süleyman iye 
Topkapı 
Eyüb 

1 inci 
o. 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Küme 
G. 8. 
7 1 
7 1 
6 3 
5 2 
4 1 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 

A Takımları 
M. A. Y. 

1 34 8 
1 40 10 
o 44 12 
2 36 20 
4 20 21 
3 13 16 
5 13 22 
7 9 30 
7 9 36 
7 10 53 

P. 
24 
24 
24 
21 
18 
18 
l!l 
12 
12 
12 

4. 
3,66 
3. 
o.96 
0.sı -



Tayyare piyangosunun 
keşi desi bugün 

'5 000 50 lira kazananlar 't 12352 10979 13249 36873 27600 38959 
' 8494 34980 10602 32878 13779 22335 

L. 34237 34492 19608 19878 29265 24622 
ıra kazan an 26101 16824 23343 3295 35385 7923 

1 
37940 13338 7798 13985 25964 6197 

S 
.,933 11146 16191 25876 6073 36665 2943 

25613 24365 6711 746 39470 2347 
19208 30724 18306 34231 19 37138 

onları ( 33 ) 36561 7591 1201 ı 18138 3004 7606 
hüti:n rakamlarile bi • 

~ nu 6037 9309 23098 2373 17107 9618 
tti a.l knıaralar yirmi5er lira 12368 2917 38138 31425 39657 6797 

O 
a.ca. lardır. ~ 

1 oo 1 4205 29888 .12984 20167 10142 18079 
ira kazananlar 3133 37780 31781 21131 4287 30638 

3034 4239 24319 6470 25322 22011 13951 
~ 14536 11168 21487 19074 19806 4660 

ıOQ() ı- 24536 24114 35283 34784 25454 1612 

S ıra kazananlar 32922 38375 14535 28835 • 7567 38667. 

2 
920 17953 16059 17051 12111 26418 15313 6776 

31216 28685 2020 39812 .839 10488 8971 28413 3461 21864 10782 4270 21592 
37440 36351 14552 30413 22780 16362 , Soo r 25543 23865 37786 9163 38452 37333 

SON POSTA. 

dördü.ncü 
bitti 
35142 17891 7710 5065 1152 6089 

1997 12864 7958 17642 25762 34843 
l8772 1067 25Ü9 5287 12853 34958 

5621 2713 7533 1271 28780 22173 
Ql599 10119 19319 29702 39231 30477 
32507 8629 17589 36510 28624 361 
c26128 9973 9296 33644 28553 35451 

9791 20430 32632 27099 9637 3213 
23966 17212 36584 15912 3692 37281 
39287 4728 10950 25720 37403 8466 
17569 12144 39033 26207 31638 24391 
15623 36954 23362 23241 22376 22390 
19025 38718 11867 19446 18330 27748 
13645 15391 19421 37948 24726 11948 
24997 15113 13485 3710 16266 6477 
3702 7791 9393 36226 4773 7141 
1956 7298 890 9770 592 8664 
1975 7435 24728 27915 6969 13820 
6100 37021 566 5724 17492 16157 

34385 9315 13223 12063 4362 9664 
13800 38466 11968 25983 34448 19306 
14588 10428 37611 19740 10445 29853 
22576 21442 30354 28730 17883 26091 
17078 28826 17164 35949 3079 2740 

5367 15488 12155 20751 

Mükafatlar 

7~ı ıra kazananlar 29084 rn3ıs 14385 a1415 15439 13478 

~ ıa: 1:~!~ ;~387152 19465 23187 21057 30441 32053 32935 1082 5375 20859 

"I 12 4811 19881 39531 30 lira kazananlar 
~OQ ~i 12215 25092 25822 5569 32029 5636 11780 Ke§ide bittikten sonra dolabdan 
~ı 

270 
ra kazananlar 30656 22606 33832 17649 23063 1789 yeniden 40 numara çekilmit ve 20 

~~7
4

290 25101 17857 20063 1948 6434 26570 35864 30221 10346 31495 bin liralık ikramiye beter yüz lira 

341 
22101 31215 38478 30284 2133 1654 31052 24806 25356 30444 olarak bu numaralar arasında tak-

ıa 7 13884 2442B 33253 29230 13086 23546 6155 895 9849 7763 sim edilmi§tir. 
l~~Gl~ 23820 6431 4151 35337 25093 17222 13267 27957 25695 24795 24649 39345 24521 19834 35330 

J 1378 20368 7953 8166 18363 13088 37058 23363 36872 10798 9589 38671 21 751 19412 4371 18475 
1t'\

0 1
: 31soo 28466 31059 28654 35772 39570 14167 20350 14433 12623 36440 

" 024 212~8 24242 8758 22041 36705 22928 29700 15400 56 " ıra kaza 8 lar 29sn 18 o 
' 3 28011 9351 25664 11159 38945 28428 25460 3570 689 Ln 9239 37285 3308 
~c 27923 16738 13099 39923 12339 36983 2936 1178 33058 2229 23260 33978 23510 30382 10717 

, ~ ı~90 4023 20718 1160~ 18722 26628 28199 565 18922 29574 35068 21644 17812 12509 30623 
<>147 155n9 

3 v 12471 36SH 19152 26061 37063 25912 33990 24759 7838 10,000 liralık mükafat 
• 7"o 

1339
4 21021 3 6 2479? a.,39 147r. ' 249 21871 Hl963 24685 30641 10482 13 8 - • ... 

jD') Q3 31503 28962 25829 32589 , o,, 2211. 22243 4152 2512'1: 22138 11874 8681 . 
.'D7 V't

4 } 1704 36178 23107 18159 34674 
"U 21)1\ 18470 8760 11024 f 3175 30783 

Ql
56 4646 20087 9760 1118 8523 31531 34837 

ı l\aıecfk Belediye Reisliğinden: 
il: ....... 1411/938 . "d 
"«tllları tarihinde •halesi yapılacak olan içme suyu yolu ınşaatına aı 

, ıtıdeı:ı lrıız Şartnamede tadilat yapılması hasebile iptal edilerek 10/1/938 tari. 

tı>~u 2511
1938 tarihine kadar yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konu! -r. 

2' it 
3 'l> e~if bedeli 18320 lira 99 kuruştur. 

~islıiiJıroJe ke§ifname ve ~rtnamesi 225 kuruş mukabilinde Kalecik Beledıye 
1 den alınabil" ....... :M·· ır. 

S ....._ t Unakasaya iştirak etmek istiyenlerin fenni ehliyeti haiz olmaları şarttır. 
harı 0hnslekliierin 2490 numaralı kanun un 2 ve 3 üncü maddelerindeki şart!arı 

6 aları lazımd 
....... ~ ~ . 

7 ......_ 'l' Uvakkat teminat mıkdan 1367 liradır. 
' ~lC'di aliblerin teklif mektublanm 25/1/938 günü saat 14 de kadar Kalecik e Ye ~n .. 

....... İh CUrnenine tevdi cıımş olm:tları lazımdır. 
t:.~tır ale 2511/938 tarihinde saat 15 de Kalecik Belediye Encümeninde yapıla

. t84, cl80:t 

()KSüRÜK 
tıı 
bı-0ı..~uannit ök~ürüklerle 
"k-"'ıt, aat o s\j .. _ ın, ve boğmaca • 
<ht tugünün hat'i ilacı· 

· Gö-~ 
l,ta \r~_usleri zayıf olan· 

h{aye edici tesiri 
Şayanı dikk tti il a r. 

litu., 
eczanelerde 

l blllunur. 
l'lıiJh; 1( 

ŞURUBU 
• 

anzuk Eczanesi 
Beyo-ı l g t!, stanbul 

ı~--~r::::.-ll!!mım~~~..-.-#1 
~'Ynı lstanbuJ Vakıflar Direkiörıügü ilanları 
l: C!li 
~tak· 
6~ Lira Kuruı 

°l' 47 --~--.;... 

Pey parası 

ls9 •htaıcaıe lJ 470 88 Han 

'çı~, l'erı1 244 _zunçar§ı YavaşçCi§ahin mahallesinde Uzunçarşı caddesinde eski 

~ •tttırııına sayılı hanın 132/216 - Hissesi satılmak üzere 31 • gün müddetle 

~ıt. l~kliYa .çıkarılmıştır. İhalesi 31/1/938 Pazartesi günü saat 15 de yapı-
lerın ınahlUlat kalemine müracaatlan. c8665ı. 

En son çekilen ( 13979 ) numa
ra da 10 bin liralık mükafatı kazan
mııtır. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
istanbul cihetindeldter: 
Aksarayda: <Pertev}. Alemdarda: <Sırrı 
Asım). Beyazıdda: (Haydar). Samatyada: 
(Rıdvan). Emlnönünde: (Hüseyin Hüs-
nü>. Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: 
<Vıtam. Şehremininde: (Hamdi). Şehza • 
debıı.şında: (Üniversite). Karagümrükte: 
(Arif). Küçükpazarda: (Yorgi). Bakırtö· 
yünde: (Merkez). 
Beyollu clhetindekiler: 
İstlkliıl caddesinde: (Galatasaray - Ga
rih). Galatada: CH1dayet>. Kurtuluşta: 
<Knrtuluşl. Maçkada: (Feyzi). Beşlktaş
ta: (Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdnrdn: CAhmedlye). Sarıyerde: (Os· 
mnn). Kadıköyfinde;. (Büyük - Üçler). 
Büyükndada: C Halk). Heybelide: <Halk). 

Z:ıyi: Çcngelköy Havuzbaşı Rü.~d.\Yeslnln 

1327 ve 1328 ders senesine aid şahadetname
ml zayi ettim, yenisini alacağımdan eskis1nln 
hükmü yoktur. (999) 

Aksaray Nanuk Kemal caddesi, 
Asım Bey sokak, No. zı 

Hüseyin Çatalca 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Hnvndis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatnlç~me sokak,~ 
JSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
rcfJm!erin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLAAI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr, 

'fÜRKİYE 1~00 750 •100 13 ı 
YUNANİSTAN ~340 1220 710 27 J 
ECl\TEBİ ~70J 1400 hUO :'O ı 

J...bone bedelı 1' şirdıı . Adres 
değiştir.rr.ek 2.> ımruştur. 

Gelen eorak geri verilmez. 
llcnlardar mıes'uliyet alınmaz. 
Cevap için m<>kiublar:ı 1Ci kuruşluk 

Pul ılf\vE'SI lazımciır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Posta k~turu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 2020:1 

Sayfa 1 l 

ı 
~ 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

nlara karşı tesiri şaşmaz bir • ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen $ markasına dikkat ediniz. 

•• 
SUMER BANK 

BURSA 
MERiNOS F ABRiKASI 

Gerek dokuma ve gerek her türlü trikotaj 
yün ipliklerini 
başlamıştır. 

imale ve sipariş kabulüne 

Merinos Fabrikası yiin iplikleri 

memleketler ipliklerine olan ihtiyacı 

ortadan kaldıracakhr. 

yabancı 

iplik nümunelerini Bursada Merinos Fabri

kası Direktörlüğünde görebilirsiniz ve oradan 
istiyebilirsiniz. 

1 Devlet Oemiryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 4 grup te

sisat, ayrı ayrı ihale edilmekş artile 2~/3/1938 Cuma günü saat 15 den itibaren 
mra ile Arikarada idare binasında 'kapalı .zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile ka • 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müt<!ahhidlik vesiknsı ve tekliflerini 

ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tı 
scllüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (177) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Grup İsim Lira Lira 

1- Oksijen ve asetilen tesısatl 36.000 2.700 
2- Muzayak hava tesisatı 35.000 2.625 
3- Kereste kurutma tesisatı 17.000 1.275 
4- Tav o~kları ve hava gazı tesisatı 65.000 4.500 

ftıN/ıN 

Bedeli muhnmmeni 60609 lira 37,5 kuruş olan 1346,875 m3 muhtelif eb'atta çam 
kereste 24/1/938 Pazartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9 uncu işl~tme binasın· 
da eksilt111e komisyonunda kapalı za:f usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girriıek istiyenlerin nafıa ve ciiğer kanuni \esikalarile bir1 'de ve'(. 7,5 
nisbetind" pey akçelerile komisyona mü racaatlnrı ılfın olunur. 
Şartnameler 303 kuruş mukabilinde Sırkeci ve Ankara veznelerinde satılmak-

tadır. cllO> 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 11250 adet makas meşe traversi 2411 /938 
Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulii ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vc>sikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Mudanya 

veaneleriJlde satılmaktadır. (100) 



Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 
• 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri 
, 
kat'iyyen izale eder. 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
markasına dikkat •• Hasan ismine ve 

o~ · .1.1.1 ! .... 
jl'~çpJ 

4~~ 
~ 

IH •• IJ 
~~~"'" 
~ 
~ 

~ 
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Baş, diş ve bütün •ğrılardan sizi kurtaracak yegane ilaç 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambalaj
larını ısrarla arayınız. 

Taki iti erinden sakınınız 
.. . 1 ' 

SAYIN BAYANLARAAYLIK BiLANÇ 
Bez 
Sabun 
At et 
Su 
Kireçli ıu 
Otü 

Aktif 

Zarar 

kurut 8 
)J 8 
)) 6 
)) 6 
)) 4 
)} 4 36 - 14 -50 --

Pasif 
Bir ayda kullanacağınız 12 lik 
bir kutu FEMIL'den 

KA.R ve ZARAR HESABI 
Zarar 

Bilançodan bakiye müdevver kurut 14· 

14 

Kir 
Bunları alz kıymetlendlrlnlz ı 
Çamaıır ütü zahmeti 
Mikrobların doğuracağı hastalıklar 
Sinir ve asabi buhranlar 
Kısırlık 
Tedavi ve ili.ç ücretleri 
Aile pıvasına giren tatstzlık 
FEMIL'in bahtettiği rahatlık 
Temizlik, aağhk, net'e ve saadet 

o· atin·zi rica ederim= 

, 

Ayda 14 kuruş gibi ehemmiyetsiz bir zarara mukabil bilançoda gösterile• 
saddet ve felaketler mukaveseli bir surette tedkik edilirse adet zamanlannııd' 

FEMİL ve BACilNI 
kullanmanın fayd..ılarını takdir buyuracağınıza eminiz 

Femll llboratuvarı : Eczacı Klzım Cen 

~ 

lian Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci ıah:le 25G » 
Uçiincü ıahi!e 200 >> 

Dördüncü ıahile 100 » 
lç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddf t zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracı::klar aynca 
tenzilatlı tadfemizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrf'ae müracaat edil. 
melidir: 

tılncllık Kollekfil l}lrtetl, 
ıta.ıınmamade Ban 

Aıabn caddMI L ______ .._ __________ __, 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

İB . S. Ragtp EMEÇ 
SAH J...ERI: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

İstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden 
Başmüdürlüğümüze Üniversite Kimya, Fizik, Eczacı ve Dişçi mektebıeri 

zunlarından 30 lira aylıklı muayene memuru alınacaktır. Müsabaka 
20/1/938 Perşembe günü saat 9,30 da Bafmüdürlükte yapılacaktır. Meınuri'0 
nununun dördüncü maddesindeki prtlan haiz isteklilerin 18/1/938 salı ~ 
şamına kadar şahadetname, nüfus cüzda m ve askerlik vesikaları suretl 
hüsnühal ilmühaberi, aşı kiğıdt ve sıhhat raporlarını Başmüdürlüğümüze 
meleri ilan olunur. (87) 
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NEVRALJi 

ökaUrenlere ve 
gölUa auleler._ 

BAŞ ve DİŞ AÖRILARI 
ARTRITİZM 

ROMATİZMJl 

ve bütün ağrılarını dindirir • 
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