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İ · İ t Sa İ Rumen Başvekili diyor ki: 
·~~~~~~~~~~ "~ostlarımızın bizden 

......._.-.:.:..:.:.=....:.;O:.ğru gidi)!Or. üpheye hakları yoktur!,, 
Amerikada işler bozuldu derken Yeni kabine azası arasmda ciddi 
Fransada ve Belçikada da fena ihtilaflar çıktığı bildiriliyor 

alô.metler beliriyor 

F O 
Fransada kab·ne . buhranı 

Meclis gece toplandı 
1 

1 kt ı sa d c ı I ar 
vaziyeti fena 
görüyorlar! · 

" Dünya silahl:ınınada 
devam etse harb çıkacak, 
etmese yeni bir iktısadi 
buhran geliyor ki belki 

harbden daha feci! ,, 
Avrupa ile Amerika arasında işli

y ... n büyük \'e n lüks 'apurltl.m dai
mf yolcuau vard•r; bu yolcu bütün 
sene bu vapurlara abone olmuştur; 
gah A vrupadan Amerikaya, gah A
merika dan A vrupaya gider gelir. Bu 
yolcunun hayatı çok kıymetlidir. Her 
ne zaman yola çıksa dünyanın bütün 
sigortaları elele verirler, onun sıhhat 
ve afiyetini, öteki dünyanın sahille
rine kadar selametle gidip gelmesini ı 
sigorta altına alırlar. Dünyanın hiç 
bir büyük zengini, onun kadar itibar 
ile seyahat etmez; çünkü bu seyyah 
yola çıktığı zaman, kendisine vapur
da emin bir yer ayrılır ve muhafaza
sına da bir manga asker memur edi-

l> ~ lir; bu zenginin adı - soyadım iyi bil-

ııeat~! 13 (Hususi) - ChautEµT1 ps kabl- ı,akisleri bilhassa borsada hissedilmiştir. rniyoruz! - ALTIN'dır. 
l>a~UY\ik bir buhran geçirmektedir. Frangın istikrarını temin için hükU- C Devamı 9 uncu sayf ad.a ) 

Onlarla işçiler arasındaki ihtilafın (Devamı 9 uncu sayfada) \... ..J 

Dünyanm tehlike geçirdigv 1 ya lanmış! Atatürk' ün 
h Mısır Kralına 
oa F t• '' G 1 k .. .. Hediyeleri l y a ın e en uçu Ankara, 13 (Hususi) - Mısır kralına 
1)1• h • A • d.,. d • Atatürk'ün hediyelerini götürecek olan r acerı sema V l ıyor Bolu mebusu Cevad ~bbas Gürer yarı:ı 

,, akşam Toros ckspresıle Mıı>ıra hareket 
~ ------------- edecektir. 

tlsadhane müdürünün fikri: " Maamafih dünya için ---------
S~tseri y~ldızlarl~ ç0ar~.1şmak tı:hlikesİ d-İ?ıa m;vc?~tur • y Uf d U 0 ye llİ Sp0l 
~ u tehlıke bir ıkı gun evvehnden tesbıt edılebılır., teşkilatı 

len :sıı gazeteleri Reinmut ismi verı
~atı rseri bir yıldızın küremiz civarın
tehıi:eç.tiğinı, bunun küremi.ze ı;arpma 
tahalı;~ı 8tıettiğini, ve eğer bu tehlike 
ttltış b uk etseydi şimdi kıyametin kop
hazı uluna.cağını yazdılar. Bu hususta 
tıı de a.~tronomi fılimlerinin söyledikleri-
~iz· 1 ave ettiler. 

tlıı~ vırn. de biricık bir astronomı üstadı
likt:ıe:~ · Bny Fatin. Bizi dnima böyle teh
Q r, nı·~ vukuundan evvel haberdar e
lerqi F'uteyakJ<ız bulW1mamızı temin cy
dcıtı bJ.hakat bu sefer böyle bir tehlıke
'ia~ıyı trniş olduğunu hatırhyarnadık. 
{!tlik: okuyunca kendisine müracaa~ 

- Aınan .. 

t 
/ 

Bir hey' et yeni şekil için 
proje hazırlıyor 

..... -

Başvekilin beyanahndan bir parça: " Diktatörlük 
kurmıyacağız. İntihabab kaybedersek çekileceğiz 11 
Bir Fransız gazetesi, yeni l\wnen ı 

Başvekili Bay Goga ile bir mülakat yap 
mışlıt'. Bu mülakatın şayanı dikkat nok 
talarıru aynen alıyoruz. 

Romanya Başvekili demiştir ki: 
- Fransada bir Yahudi meselesi yok

tur. Halbuki bu iş bizde bir hayat' me
mat meselesidir. Rumenler için Yahu
di bir yabancıdır. Bunun için icraatıma 
bu noktadan başlamak i.atiyorum. 

Yahudiler Romanyay« 19 uncu asır
da, 1830 da Polonyadan geldiler. Ve 
derhal bütün memlekete yayılarak Ro· 
manyayı bir nevi müstemlekeleri hali
ne soktular. Ve "tnütemadiyen arttılar. 

Broussıloff, Galiçyada dehşet saldığı 
(Devanu 5 inci sayfada) Rumen Başvekili Bay Goga 

Yeni Romen Hariciye 
zırı Ankaraya gelecek 

Balkan Antantı konseyinin Şubat toplanhsı günlerin 
tesadüf edecek olan bu ziy ret esnasında Yugosla 

ve Yunan Başvekilleri de Ankarada bulunacaklar 

Yunan B<ı§Vekfü Yugoslav B<lJVekUi Romen Hariciye Nıuıra 

Bay M etn.ksaş Bay Stoyadinovi' Bay MinçuJco 
Belgrad 13 (Hususi) - Çekoslovak hft- ı ra, Yugoslavya baş ve dıı bakanı Stoya• 

kCımet r icalile yaptığı temaslardan aon- (Devamı 5 inci ıayjada) 

Yarınki büyük lıarbi 
kim kazanacak? 

Bu sualin cevabı harb sanayii casusları arasındaki 
mücadelenin neticesine bağlıdır ! 

Dünya milletlerinin yarınki harb 
için gizli gizli hazırladıkları yeni 
&ilahlar nelerdir ve bunların esra
rını çalmak üzere birbirlerile 
boğuıan beynelmilel caıuılar 

neler yapıyorlar 1 
işte macera romanımız 

"İfşa eden 
idam olunur 1" 

da bunları okuyacaksınız. 
Bir tesadüf 11eticesi · harb 
sanayii casusları arasma 
düşen bir Türk mühendisinin 
korkunç, tüyler ürpertici 

~~'il\ ........... ,~ 
f ,,,,., • . ~-

' l r- ı 
I ~ 

'( ' "' Bay Rahmi Apak Bay Adnan maceraları 
Gençlik teşkilAtı reisi Bay Rahmi Apak Y nn başlıyoruz 

ltıiş ol Ustad dedik. Hepirruze gec.-
tehlik ~n. Büyük bir tehlike, kıyamet 
Usı:~ı ~~~~ışız da haberimız yok. 

(Devamı S incl sayfada) Bay 1''atın ~~~~M~ru~~~~~t~------------~------------(Devamı 6 inci sayfada) 



% Sayfa S ON P O S TA İkincikflnun 14 ~ 
-==~==================:===========-========-=--=-===-==~==~~==================================~~ ,., 

Her gün 
' Resimli 11aka 1e .· .. İn~:an.J.a ira"de kuvveti ... x r-

aı ı 'j ıRı Sözün Kısası 

Roma protokolü 
Yeni bir adım attı 

- Y ızan: Muhittin Birı• -
N eticelerini bütün Avrupanm 

büyük bir alaka ile takib et
tiği Budapeşte içtimaı, evvelki gün ni
hayet buldu ve içtima neticesinde tan
zim edilen mufassal protokol de dün neş
rolundu. Şimdiye kadar, Roma protoko
lünü imza eden devletler, bu gibi içti
malardan sonra, aralarında tam bir gö
rüş birliği bulunduğunu ilan ile iktifa 
ederlerken, bu defaki protokol, bir takım 
Avrupa meseleleri hakkında ayrı ayrı 

fikirler izhar etmiştir. 
Bu içtimaın neticesini, bütün Avrupa 

gergin bir sinir dikkati içinde bekliyor
du. Sebeb de şu idi-: İtalyanın Komin
tern aleyhindeki pakta iltihakından ve 
Milletler Cemiyetinden çekilmesinden 
sonra, İtalya siyasetinin peyklerinden o
lan Avusturya ile Macaristan devletle
rinin de ayni kararları vermelerinden 
ve demokrasi memleketlerince takib e
dilen siyasete karşı vaziyet almaların

dan şübhe ediliyordu. İngiliz ~ Fransız 
siyaset merkezleri, sırf bu sebeblerden j 
dolayı, Budapeşte içümaını büyük bir 1 
alaka ile takib ve içtimaın nihayet bu
lunduğu ~ Londra ve Paris, Ciano'nun 
bu içtimada muvaffakiyetsizliğe uğradı
ğını ilı1n ettiler. 

* Ciano bir muvaffakiyetsizliğe uğradı 
mı? Bız bu fikirde değiliz. Bu defak! Bu
dapeşte protokolü, Berlin - Roma mihve
rinin takib ettiği siyaset yolunda yeni 
bir adımdır. Macaristan ve Avusturya 
devletleri, bu mihverin cazibesi içinde 
döndüklerini Ye onlarla birlikte yürü
düklerini açıkça ilan ettiler. 
Vakıa, bu ilanın tarzı, umumiyetle ve 

mübalağalı tahminlerin derecesine ka
dar yükselmiş değildir; vakıa, Macaris
tan ve Avusturya Komintern'e karşı im
zalanan pakta iştiraklerini ilan eylemiş
ler, yahud Milletler Cemiyefnden çekıl
meğe karar vermişler değıldir; fakat, 

bütün bu meselelerde Berlin - Roma 
mihveri ile beraber hareket ettiklerini 
açıkça söylemişlerdir. Her iki memleket 
te Milletler Cemiyetinden çekilmiyor
lar; ancak bu fidişle çekilme meselesini 
de ayrıca tedkik edeceklerini söylüyor
lar. 

Fazla olarak, Macaristanın da bütün 
memleketler gibi, tam bir silahlanma 
hürriyetine sahib olmasının zaruri oldu
ğunu ve bu meselenin yakın bir zaman
da halledilmesi icab eyledığini de teyid 

ediyorlar. 
Şimdiye kadar bunların hiçbıri bu ka

dar açık ifade edılrniyordu. Bu defa, bü
tün bu meselelerin ortaya atıhşı vaziye
tin daha olgun bir hale gelmiş olduğunn 
hükmedilmesinden ileri gE>ld•ği gibi dip
lomatık mücadelede, Berlin - Roma mih
verinin taarruz hamlelerini biraz daha 
ileri götürmeğe karar vermtş bulundu
ğunu gösterir. 

* Esasen İtalyanın politika usulü, Al-
manyada tatbik edilen usulün aksine o
larak, her şeyi bir hamlede ortaya at
mak, bomba patlayışı tarzında sürpriz
ler yapmaya taraftar değiWr. İtalya et
rafı kollıyarak ve şartları yoklıyarak 

yürür. Bunun gibi, cirimleri ve kuv
vetleri küçük olan A vusturyn ile Maca
ristan da, büyül< ve kuvvetli kararları 

bir hamlede !ll{)ydana atmıya cesaret e
demezler. Şimdiki halde, Berlin - Romn 
mihverinin kullandığı taktiği kabul et
miş görünmekle iktifa eylemeği tercih 
ediyorlar ve öteki taraftakilere haber ve
riyorlar; bunu müteakip, hep birden et
rafa bakacdklar, akisleri dinJiyecekler, 
şu veya bu ihtimale karşı vaziyet olacak
lar ve nihayet, dünya işlerinin gidış te
rıayüllerine, yeniden karar verecekler-

... Macaristan büsbütün silahsız değil

dir; gi~li gizli o dJ silahlandı; o da, cir
mine göre, bir hayli kuvvet sahibi oldu. 
T • 1t, tam bir silahlanma yapmış değil
ctır; bunu yapmış olmadığı için de, orta
ya bomba gibi atılacak kararlara imza 
koyamazdı. Şimdi görüyoruz ki yakında 

' Macaristan evvela silahlanma kararını 

verecek, ondan sonra silahlanacak ve 
tahkimat ) ıpacaktı"t Daha büyük karar
lara ge:ç.mek işi ancak ondan sonra gele
bilir. 

Bu mülahazalara göre, Ciano'ya mu
vaffakiyetsizJik atfetmek doğru değil

dir. Ciano'nun Peşteye· bu kararlardan 
daha mühim, daha sürprizli ,.e top gibi 

Yel değirmenme benziyen insanlar vardır, rüzgar hangi 

taraftan eser~ e tara.fa dönerler. Dost, arkadaş, tanıdık ne 

söylerse onu yaparlar, iyi veya fena istikamete teveccüh et

melerı dost, arkadaJ ve tanıdıklarının iyi, yahud fena ol -

malanna bakar. Bu gibi adamlara iradesiz adam deriz. 

Bir insan irade sahibi olup olmamaya çocukluğunda alışır. 
Sonra da alıştığı gibi devam eciel', büyüdükten soııra onu 
irade sahibi yapmak, yahud da iradC$lz hale getirmek müm
kün değildir. Bunun içindir ki çocuklanmıza daha küçük 
yaştan !tibaren iyi şeyi istemelerini ve istedikleri şeyde ıs
rar etmelerıni öğretmeliyiz. 

r--------------------·--------------~~~~~J "' S O Z ARASDN D A 
Soğukkanlllıkla • - -•ı 
Ölüme giden adamlar HERGüN __ BllLf IKRA 

Yukarıda resimlerini gördüğünüz beş 

adam nereye gidiyorlar biliyor musu -
nuz? Ölüme... Kaliforniyada haydudluk 
ve cinayetten dolayı idama mahkum edi
len bu beş adam, on, on beş metre ileride 
bulunan elektrik sandalyesine ne kadar 
sükunetle gidiyorlar değil mi? 

Sakın bir kadın lokanta 
garsonunu öpmeyiniz! 

Amerika alimleri bir kaç gün evvel ga
rib bir tecriibe yapmışlardır. Lokanta -

Onu da bendeniz 
dinledim 

Adamın birinin mahkemei §Cr'iye
de bir işi varmt§. Bir tiirlü işin sona 
gelmiyormuş. Adam rüşvet vermeyi 
düşiinmü.§, bir keseye yüz aıtın koy
muş, mübaşire vermiş: 

- Bu.nu, demiş, benim wafımdan 
kadı efendiye götür. 
Mübaşir keseyi kadıya götürürken 

açmış, içinden bir altını almış ve ce
bine <ıtmış. Kadı kendine gönderilen 
altınları saymış: 

- Herhalde, demi§, yü:::: altın koy
muş oltıcaktır: Bir taıt~.ri ne oldu? 

Ertesi gün mahkemede adamın işi
ne bakılıyormuş. Kddı: 

- Bu mesele hakkında doksaıı do
kuz şahidi CidH dinledik, acaba yü
züncüsü ne ola ki? 

Der derrıez mübaşir atılnı~: 
- Onu da gıyabınızda bendeniz 

dinledim efendim. 
Demiş. 

Açık göz birNevyorklu 
Fotografcının işi · 

Açık göz bir Nevyorklu !otografcı, re
•imde de gördüğünüz gibi mukavvadan 
yapma bir mayolu kadın resmi bulmuş ve 
bunu istiyen erkeklerin kucaklarına ve
rerek resimlerini çekıneğe başlamış. Bu 
şekilde çekilen resimlerde kadının mu -
kavvadan olduğu kat'iyycn anlaşılma -
.maktadır. Fotografcı bu sayede çok pa
ra kazanmış. ------

lhtiyarlıklan şikayet 
etmiye.'1 ihtiyar öldü 

Ondan da 
Var/. 

E. T:ılu 
tstB' ra abamın çocukluğunda 

lg) bulda büyük bir kolera~ 
muş .. rahınelli, anlatırdı: Büyük bab 'J;OI 
Hocapaşadaki konağında, oturduğı.ı ,,r 
penceresinden, bir günde yirmi ':rı at 
.Din ardarda sokaktan geçtiğini gortı' ıet' 

O vakitler hekimlik şimdiki ıtadat' ~ 
lem.iş değil. Mikrob nazariyesini 0 

1 
rt 

koyan Pastör henüz doğmamış. :go e 
nm sebebleri, amili, nasıl bulaştığı. 
türlü tedavi edileceği meçhul . 

İstanbulda, hekimbaşının riyaset 
111 

bir <Meclisi alii sıhhi> var. Var, aın 
bir mahalle ihtiyar heyeti belki bllıı 1 
yanında Fran tıb akademisi kadJr 
lim. 

cMeclisi alii tıbbi> nin yarı azaS! ~ 
mulaire ve Pathologie generale ve v 
deksten ziyade, Hezar esrar'a inaI1811 

kıınından. . ~ 
Koleranın intişarına sebeb olarak, <I 

la bula ne bulmuşlar? Patlıcan, b1Y3r 
mısırı! ~ 

Hele patlıcan! Bütün kabahat bil 
feraceli, nefis, leziz sebzede. . e 

Zaptiye nezaretine emir verdirJI11~ 
patlıcanın satışı da, istihlaki de yad 

Mevsim yaz. Mübarek patlıcan ·ıc 
doya yenmedikten sonra, yaz JJle''51 

nin tadı çıkar mı? Dolması, silJOll 
karnı yarJğı, oturtması, kızartması, b 

, kar beğendisi, pilnvı, herzesi (patlı~.ı bl' 
salatasına böyle denir) il~, sebzeler~ rııt' 
hakkın şahı sayılan bu bostanlar ııY 
tini sofrasında sabah, akşam görrneı; 

1 
temiyen İstanbullu olur mu? f 

Sebzevatçılar bunu bildiklerinden. d 
"ien gizliye birkaç patlıcan tedarike I 

se1a bir küfe dolusu fasulyanın tô 

1 
bine saklarlar, ve daimi mücerrep !11 
terilerinin kulaklarına usulcacık fısl 
!armış: 

- Ondan da var!. 

* On bir buçukluğu terk ile, kendirı' ~ 
la alıştırdığım mahud Tiryaki si!fl ti' 
nın peşinde, bütün Ankara tütüncıı e, 
ni, kaç gündür melUI melul dolaşıYo~ ~ 
Mübareği bulabilirsen, bul! Jiatl' ~ 

nerede ise ağlamalı olacağım; yahll~ 1 
isyan edip, ömrümün bu son zevkit11 

terkedeccğirn. ~ 

Ne yapayım ki, bu otuz beş yıllıl< .~ı1 
ortağından ayrılmak benim içın ~ f 
değil. Kalbimle onun arasında kat'~ 
çimsizlik olduğu halde, gene de ı.n 

larda hizmet eden garson kızların en sıh- •--------- ------Jf 
hatli ve en güzellerinden on ikı kız al- iki milyonlulı 

Son gününe kadar şurayi devlet aza - çekecek kadar kendisine merbutuıı\ , 
lığile bir çok büyük kumpanyaların ma- İyi amma, otuz beş yılda, belki" b ~ 

mışlar, kızların her birinin ellerine kau-
çuktan eldiven giydirdikten sonra ön - Serveti reddeden 
ceden laboratuvar fırınında dezcnft>kte Bir di /enci 
ettikleri birer tabağı öptürmüşlerdir. 

Bu tabaklar kızlara öptüı'illür öptürül
mez hemen muayene için laboratuvara 
gönderilmiştir. Yapılan mikroskobik 
muayenede her busenin tabak üzerinde 
650 mikrob yuvası teşkil ettiğı, bun -
!arın da iki gün içinde her yirmi dakika
da, yeni bir nesil yetiştirmek suretile ço
ğaldıklan tesbit edilmiştir. 

Bu netice üzerine Amerikalı mütefen
ninler, bir erkeğin sıhhati için en tehli -
keli şeyin güzel bir lokanta garsonunun 
busesi olduğu kanaatine varmışlardır. _ ............ -............ --... ·····---
patlar kararlar vermek üzere geırniş ol
duğunu farzetmek hata olurdu. Ciano o
raya diplomatik mücadelede yen. bir a
dım atmak, karşı tarafı çevirmek için 
yeni yeni tertibat almak üzere gitmişti. 
Bizce Ciano, Roma protokolüne bu adı
mı attırmış, karşıdaki zümreyi diploması 
sahasında sıkıştırmak için yapılan terti
bat silsilesine bir halka daha ilave et
miştir. 

Şimdi nöbet Almanyaya geliyor; Ital
ya, Avusturya, Macaristan, hep birden 
ellerindeki topu Hitlere geçireceklerdır! 

Muhittin Birgen 

İtalyanın şimalinde bulunan Castiglio
ne şehrinde 60 yaşlarında çok fakir bir 
adam vardır. İsmi Giovanni Berellodur. 

Dıni resimler ve risaleler satmakla ve 
adeta dilenircesine yaşamaktadır. Gio -
vanniyi bu hale sokan oğlu Antoniodur. 

Kumara dehşetli bir surette saplanmış 
olan Antonio babasının nesı varsa hep
sini satmış, adamcağızı bu hale koymuş, 
sonra da Amerikaya yollanmıştı. 

Antonio Amerikaya varır varmaz, tam 
manasile başka bir adam olmuş. Çalış -
nuş, çabalamış, mühim bir para kazan -
mış. Fakat ömrü vefa etmemi~. Otuz ya
şında olduğu halde kanunuevvelın be -
~inci günü kısa bir hastalıktan sonra ve>
fat etmiştir. 

Babasına bırakmış olduğu servet 
2,000,000 dolara çok yakındır. Keyfiyet 
Giovanni Borelloya bildirilmiş. İhtiyar 
adam oğlundan kalan parayı almaktansa 
dilenciliğini tercih etmiş. Sebebini sor -
muşlar. Demiş ki: 

- Namerd bir evladın lütfüne uğra -
mak bir saadet değil bir zillettir. Çünkü 
beni bu hale sokan odur. 

r 
İSTER iNAN, İSTER i 

halli idare riyasetinde bulunan Danimar- kadaıı- n~l sigara değiştirdim.. c'f
9 tJI 

kanın en maruf ricalinden 1ı Anderson serb in, •Bafra> nın, dimağımda ne 
1
' 

bir kaç gün evvel 86 yaşında olduğu hal- hatıralnrı vardır. ~ 
de Kopenhagda ölmüştür. En son bu Tiryakiye düştüm. fo.~3,, 

Bu çok ihtiyar, Danimarkalı, kral Kris- İnhisann tedbirsizliğinden mi, teş1'1~ . 
tivan'ın ve İngiliz kralı bt'şincı Geor - sızlığından mı, nedir? Mavi paket P d"' 
ge'un şahs1 dostları bulunuyQrdu. 1918 de sada, cCee!> diye bir göründü, kaybol o# 
Almanya ile müttefıkler arasındaki mu- .Nihayet, dün, gene bizim o vefal<~~ 
harcbeye son verilmek için yapılan mü- b:~ .~~çuk~~~tan_ bir paket almak : r:J 
zakerc.>lerde büyük roller oynamıştı. Mü- ~.ti~ım tütüncu, usulcacık kul ğ 
teveffanın hayat için husu<.;! bir nazari - egıldı: 

· d öı- ·· d b' k - 1j - Ondan da var? demez mi? .. 
ycsı var ı. umun en ır ~~ gun evve Meğer, tütüncülcre İnhisar 1daresı· 
şayanı hayret derecede faalıyetini mu - İd d' ' 
hafaza ederek bll' kadar uzun yaşaması -
nın sırrı ne olduğu kendisine soruldukta 
şu cevabı venpişti: 

- İnsanları en çok ihtiyarlatan şey va
kitsiz olarak artık gençliğini kaybettiği 
düşüncesidir. Hayatımızın her dakikasın
da yaşımızı düşünmeden ve bilhassa hiç 

bir vakit biz de vaktile genç idik deme -
den vazife ve işlerimizi görmeliyiz. Her 
vakit genç olduğumuz kanaatini taşırsak 

bütün gençlik kuvvetlerimizi muhafaza 
ederiz:t demişti. Filhakika 86 yaşındaki 
ihtiyar son gününe kadar tıpkı bir genç 

gibi faaliyetle ~lerini, va.zif e1erin.i görür 
ve hiç bir vakit ihtiyarlıktan şikayet et-
mezmiş. 

ANMA ! 
1 

- are e ın .. 
D' ..,,,_ iki - r11111~ ıyert:A, şer, uçer kilo veriyo 

0
e G 

Gayri ihtiyari, babamın, seksen se ~ 
evveline aid kolera ve patlıcan ıındıJ 
sini hatırladım. 

·ııe' 
Demek oluyor ki, modern bir J'llllıc ... ~ 

de husule gelen en ufnk aksaklık instPd,r 
hıanevi benliğini birden bire bu ıaı 
gerilere atıveriyor! 

E.~ 
-------------~~------------$------

TAKViM 
İKİNCİKANUN 

Rumi aeno 14 Arabi f 
11 

1303 1Sö6 - -2 cı Kıi.nun Resmi 11 ıu i<dııP 

Topkapıya gidecek olan bir arkadaşunız evvelki gün saat yürümii§. Belediye durağında tekrar bir müddet beklemiş. 
21,10 da.,. Belediye durağından bir tramvay arabasına bin- Gene beklediği tramvay gelmemiş, fakat Sirkeciye doğru 
mek ~stemiş, fakat araba hareket etmiş, binememiş. Bir ( 

1 1938 68~ 

CUMA 
58) numaralı bir Topkapı arabasının geçtiğini görmüş. 

müddet beklemiş. Bir ikinci Topkapı arabası gelmeyince 
cİhtiyari tevakkuf mahallerinden birinden binerim:t diye Arkadaş beklemekte devam et:mif w beklemiye baılayışı-
düşünerek Sultanah.mede doğru yürümüş, bir müddel Aya- nın, yani Hk tramvayı kaçırı§UllD tam 43 üncü dakikasında 
sofya durağında beklemiş, beklediği tramvay gene gelme- Topkapı tramvayı gelmiş. Arkadq da binmiş ve Topkapıya 
miş, bu sefer gene yavaş yavaş Belediye durağına doğru gitmi§. Bu tramvayın numaram. da (58) imif. 
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J -;: _G~~~dg~~~a~~~!r~[ço;;_ /AL: E a P O • t 1 k lih Hakkılar isteriz başlıklı makalesinde öm- ---------J--n 1 m P a r a O r U rünü bagkalannın derdini kendine derd et- e Singapoor müstahkeın 
:~~~e;,e~~~~ !~~:;;u~~i:e:::~~~~b 

6

~~= mevkii 
şat"llıya muvaffak olduğu müessesenın hiz- e Teruel muharebeleri 

rnecl·ısı·n •. n kararları metlerinden bahsederek bizdeki ictımal yar-dım teşkll6.tı zaafını bu sahada Yunanista -
nın bize nisbetle çok müterakki olduğunu, 

la Yunan zenginlerinin hayır işleri için tahsis 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

S enelerdenberi inşaatı devam 

eden Singapoor müstahkem IYIU kk ettikleri servetlerin Yunanlstanın yüzünü 

t
. va at Pekin hükumeti meşru Çin hükumeti . olarak ~~r~~~~~~ı1:a~~~0;~ı:!~i~~11:a:ı:!":s0~~ mevkiinin önümüzdeki şubat ayında kü-
anın k ş K d d k. 1 . . 1 k tor Fatma Mlmlgin meziyetlerini mevzuu şad resmi yapılacaktır. Amerikalıların . aca ' an ay Şek nez in e ) e ÇJ gerı çag~ JrJ aca bahsediyor ve cGallb Hakkının ruhunu se - ısrarı üzerine vaktile Japonlarla iltifakı-
~dra 13 v1ndirmek istiyorsak onun yaptığı hayır ve nı feshetmiye lüzum gören İngiltere, U-
lnıueı (liususi) - Şanghayın bey- Mülakatta Şanghayda cereyan eder. son cBütün İngiliz gemileri ile diğer bita· lylliklerin devamını temln etmeliyiz. diyor. zakşarktaki menfaatlerini müessir su-

~llorı .... ~~takasına bitişik Nantau'da hadiselerle Yangze nehrinde seyrüsefer raf gemiler, Yangtze nehri üzerindeki 11/ıNW rette himaye edebilmek için böyle bır 
--anıla t ç· b 1 Cumhuriyet - Yunus Nadi Ankaradakl ediJıru . rı arafından örfi idare serbestisinin temini meselesı müzakere ın araj arı arasında açılmış olan geçi- mesken buhranından bahis, devletin her yıl müstahkem mevki inşa etmiyl? lüzum 

~~Ponları§t~r~ edilmiştir. di geçmeğe teşebbüs etmeden evvel Ja- memurlara vermekte olduğu 2 milyon Ura- hissetmişti. Bu suretle, hem, o mıntaka-
ueb iU ha . tedbiri almağa sevkeden Hariciye nazırı muavini Yangzedeki pon donanmasının muvafakitinı istihsal lık pahalılık zammı lle yapılması düşünülen daki menfaatlerini korumaya hizmet e-
ÇinU ırn~ıse olmuştur: seyrüsefer hakkında Japon noktai naza- etmelidirler. evlerin, ev mı, apartıman mı şeklinde yapıl- decek kuvvetlerin barınmasını temin E>-

S>, beYneul~~ilerden mürekkeb bir nnda ısrar ettiğinden, bu meselenin mü- Japon beyanatı, !burada Japonların ması lazım geldiğini münakaşa ediyor. Kü- decek, hem de Japonyanın Hind sularına 
Ytta •uılel m t k kı • Yangtze nehrinı· diledi.klerı' zaman açıp çük küçük bahçell evlerin yapılması daha k .. l' k b' . .. rı barik ın a ayı Nantaudan zakeresi in taa ugramıştır. doğru ve kolay olacağı neticesine vararak a ın yapmasını on ıyece ır mama \'U-

1\ Çin §a~d.ı geç~ek istemiştir. Bun- İmparatorluk meclisinin kararlan kapamak hakkını taleb etmekte oldukla- sıhhi ve küçük evlerin memurlara maledll- cude getirmiş oluyordu. O vakittcnbcri 
.. r ateş sı oldugunu iddia eden Ja- Londra 13 (A.A.) - Daily Herald ga- rı suretinde tefsir edilmektedir. mesl Ankara gibi arsa sıkıntısı olmıyan blr devam eden inşaat ancak şimdi sona erc-
'ı Öldiirnı~Çtnış ve mültecilerden 20 ki- zetesi, Tokyodaki salahiyettar mehafil- Madam Şan - Kay - Şek yerde devlete hiç yük olmıyan bir bayındır- bilmiş oluyor. İngilterenin Singapoor'da 
;~ YaraıaUşlerdir. İki kişi de ağır su- den aldığı malıiınata istinaden şu haberi Hong - Kong 13 (A.A.) - Madam lık meselesidir diyor. vücude getirdiği tesisat denilebilir ki 
"-Qtıd nın~ştır vermektedir: Şan - Kay - Şek, bugün tayyare ile ~ " devasa bir eserdir. Dünyanın en büyük 
la ra 13 (lius ·.) 1 . d ç· h b Hankow'd b ım· . Soo Kurvn - Asını Us Kultur Bakanlığının Ut hl la . . al b'l k ta . d k.-Yitı ed"I usı - Moskovaya ye- mparatorluk meclisın e ıne ar an uraya ge ıştır. ngun okul lllm ve fen derSlerine ald Terlmlerln zır ı rını ıçıne a ı ece mır o 
. r~ en. Çin sefiri Sun Fo bugün ilan edilmesi meselesi mevzuu bahsolmuş ailesi eski maliye nazın T. V. Soông ve öz Türkcelerinl bastırıb ilk okul öğretmenle- ları vardır ve bütün bu işler için sarfe

Çııı eu vasıl olmuştur. ise de bu mevzu ciddi bir tarzda müza- Madam Şan - Kay - Şek'in üç kız kar - rtne dağıtılması vesllesile dil lnkıllbının eh- dilen para mikdarı dokuz milyon İngiliz 
'~·:huriyetinin kurucusu Sun- kere edilmemiştir. deşi halihazırda Hong _ Kong'da bu - emmlyetıni anlatıyor. Yüksek okul derslerine lirasıdır. Bu masrafın bu derece yüksek 
~•sasında oğblı·u ~la~ Sun Fo'nun, l..ondra Meclis aşağıdaki kararları vermiştir: luıunaktadırlar ald Terimler de tamamlandığı. takdirde Türk olması, vücude getirilen tesisatın, batak-
Cı ,;: r ıstık kd" 1 1 M kkat P k' h .. k ~ t'nin Mu.kabı'l. t ta dilinin hududlarını çizecek büyük lOğatın lık ara"; u·· zerı·nde ve bu çamurluklar ku-s ""Yleıı razın a ınc ça ışa- - uva e ın u ume 1 aarnız savvuru tertibine başlanabileceğini kaydettikten son- ... 

lltı F' , lllektedir. meşru Çin hükumeti olarak tanınması. Şanghay 13 (A.A.) - Çin menabi - ra dil yolunda başlıyan büyük inkılabın Ata- rutulmak suretile yapılmış olmasından-
0nun .M 1 e &sJteri oskovada, Sovyetlerin 2 - Mareşal Şan-Kay-Şek :ıezdindeki inden alınan haberlere göre Çinliler, türkün yüksek yardımlle dev~m ettiğini ya- dır. Küşad resmi yapılır yapılmaz on bin 

t~ı görü Yardıında bulunması mese- Japon elçisinin geri çağmlması. Tien - Tsin - Pukow demiryolu boyun- zı~·or. kişilik bir kara kuvvetine, 25 hattı harb 
""tiJiı ~ceği haber verilmektedir. 3 - Şan-Kay-Şek hükıiınetinin tanın- ca mukabil bir taarruz icrasını tasav - - ··---·-·- . .......... ·--·-, - gemisi ve mühim tayyare filoları iltihak 
J _ • Japon görüşmeleri netice maması. vur etmektedirler. Har 1• c 1• ye Ve" 1• 1 ederek bazı manevralar yapılacak ve 
'_'lll'ldra 13 Vennedi Yeni bir mesele Hankeu 13 (A.A.) - Resmi tebliğ: J\ sarfedilen milyonların mahalline masruf 

&efiri b (~ususi) - Tokyodaki fn- Changhai 13 (A.A.) - Japon sefareti Çin tayyareleri Vuhu'dan kalkarak İ - olup olmadıkları tecrübeden geçirile-

~le bi~:;n Japon hariciye nazırı namına söz söylemeğe salahiyettar bir ~i~ia~ga varmak teşebbüsünde bulunan yar 1 n c e o.~ evreye cektir. Vaktile san .sarı İngiliz. altınları-

1 
~ır -~aat kadar görüşmüştür. zat, şöyle demiştir: ikı duşman topçekerini batırmışlardır. • ;un taşa, toprağa v~ .beton kazematlara 

c'' '' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • ·-· - •• • •• • • ••• • • • • • • • • • • • tahvil edilmesine şiddetle itiraz edenler, St b 1 • • d R i E l i l o,. d y 0 f hergün bir parça daha artan Japon ih-a n u un ımarına aı ar s ç m z . tirasatı önünde, herhalde, memnun ka-l" Fransız Başvekiline , ıac•klard>r. * 
ayiha ruznameye alındı ZigPaarı~selt3 (Av.eArı.)di Havas b'ıldı·- kiliA~~~;:r'i.~Ji~·~~~tü ::.~c;:.~-= ka~!~.:ü::~:~~;;r~;c:e~r~e~yyaanı::;e:d\'e~nt~;m~u~~ 
tanı\'a • 7 b• ı· riyor: Türkiye Büyük Elçisi B. Su- . de Cumartesi günü buradan Cenevre-- Teruel harebe şehrin hü-

l da hususi kalem direktörü olduğu hal- 1 
E: .Y §ırketinden alınan bir milyon 00 ın ıra at Davaz ve refikası, Başvekil B. ye hareket edecektir. muharebeleri kfımetçi kuvvetl-?r 

.\ııı.._ tnınönü meydanının açılmasına sarfedilecek Chautemps ve refikası şerefine bir Hatay intihabatına nezaret için bir elinde kalması ile 
. "'lra ıa (H öğle ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette, Belçikalı memur edildi hitama ermiş sayılabilir. Her ne kadar 

den' 1 ususi) - Tramvay şir- de bulunan mebani kıymetleri gayrimen- ayni zamanda, hariciye nazırı B. Brüksel 13 (A.A.) _Emekli bin_ muharebe bitmiş değilse de, şehre ha. 
ıtı tsı' ınan bir milyon yedi yüz bin kullerin irad ve kıymetlerini takdir ve Delbos, maliye nazın B. Bonnet ve j başı Houssa Milletler Cemiyeti konse- kim olan yüksekliklerle esas kasabayı a-

. a Af anbulun imarına tahsisine dair tahmin ile muvazzaf komisyonlara birer refikası, diğer hükfunet azalan, bir yi tarafından )'iatay intihabatına ne _ yıran nehir sularının feyezan halinde 
in'ıeyeclis encümenlerinden geçerek mühendis veya mimar terfikile senenin çok meb'uslar, diplomatlar, edibler zaret etmeye memur edilmiştir. Bin • bulunması, Franko kuvvetlerinin şehre 

hu p: alındı. Layiha esaslarına gö- inşaat rayiçlerine ve binanın eski veya ve hariciye erkaru da hazır bulun - başı Houssa Bulgar mübadele komis - yaklaşmalarına imkan bırakmamaktadır. 
~;: &ÇıJ a Yenicami, Eminönü nıeydP-- yeni olması da gözönünde tutularak ta- muştur. yonu reisliğinde ve sonra da İspanya _ Tcruel muharebesi, umumi hareka~ ü~ 
~ iş:tı için icab eden yerıerin is- yin edilecektir. Bu komisyQnların kıy- Ziyafet, çok samimi bir hava için· da müşahid olarak bulun.muştur. zerinde müessir olabilecek bir harb de-
~~ ilkılak: i ne . sarfolunacaktır. mete müteallik kararlarına karşı alaka- de cereyan etmiştir. ğildir. Bu sebeble Teruel'in şu veya bu 
~ beıedi şlerınde maliye hususi idare Iıların usulen itiraz haklan mahfuz ka- Başvekil Yalovada istirahat tarafın elinde kalmasının büyük bir e-
~llrı/ere aid. arsalar berlelsiz istim- lacaktır. E t f 1 t 1 hemmiyeti yoktur. Fakat ehemmiyete 
~ lan :~ tır .. Mukataa ve icareteynli Bu kanun ile tahsis edilen para mukar- a a r 1 edecek değeri olan nokta, bu neticenin htiküm<'t 
~ tak:n bınaların da mebani kıy- rer yerlerin istimlakinden sonra arttığı Ankara, 13 (Hususi) - Başvekil Celal kuvvetleri maneviyatı üzerinde hasıl c-
\ıt e1t su lr edilerek alakadarlarına takdirde kalacak bakiye Eminönü - Eyüb 1 o kuruş · Bayar ayın yirmisinden sonra İstanbuta deceği büyük tesirdir. Bundan başka, 

lkı~dı.h > etile zeminleri camiin avlu . t' lAki gı'decek ve bı'r mu"'ddet Yalovada ı'stı"ra- bC'ynelmilel erkanıharbiyenin, askeri it '"'11ha be istikametinde açılacak yolun ıs ırn a ne 
lat tir. delsiz olarak iade edi- sarf edilecektir. İstimlak muamelesi bite- hat edecektir. tabiye bakımından, Madridde olduğu gi-

1ll'ılt1t · ı k bi Teruel'de de hasmına galebe çaldı~ı 
'beıedi l§lerj Nafıanın kontrolü altın- rek Belediye emrine bırakılan binaların ucuz aya c a Elbüstan da 4 çocukla 60 bu münasebetle göze çarpıyor. İspan· 

llıı h~~·· istimlak kanunu ile bu ka- hedmi ve Eminönü m~ydanının tanzimi ya, yabancı devletler için, bir tecrübe 
\qdar kuınıerine göre yapılacaktır. İstanbul Belediyesi büdcesile temin oln- koyun yandı sahnesi olmuştur. Bütün yeni silahlar, 

i y 1 Ankara, 13 (Hust.İsi) - İktısad Vekili ~z· binaların istimlakin- nacaktır. Elbüstanın Çiftlikkale köyünde gece tayyare prototipleri, yeni toplar ve mer-

Makineye verilirken 
~ .. Fransız kabinası itimad ı eyi aldı 

'"llı 14 ~ -~lltısusl) - Meclisin toplantısı 1 kanlı Blzerte hô.dlseleri hakkında gazetelere 
'°ıı tı, tte, ah 4,50 ye kadar muhtelif fa- y:rntığı beyanatta, milli düstur partfslnden 
'it~ ,_anı etnılştlr Bir çok hatlbler, bu hadiseler üzerine Hasan Nurinin ihracını 
' il. ~ltıı1et ve hükümetln takib ettiği haklı göstermiş ve tenkll tedbirlerinin mer
'-. 'e'1ı ~l"lda söz söylemişler, en som·a h;unetslzce tatbik edileceğini bildirmiştir. 
lıt~ !lo1t ay Chautemps söz alarak hü- Yeni emniyet tedbirlerinin alınması için bu
~ teye ?tıl.a._l naıarını izah etmiştir Ni - gün biıtün askeri ve mülki erkanı umumi va
">~ 371 re 

1
ih-acaat edilmiş ve 124 reye Ullğe çal'!:rılmıslnrdır. 

' 1t ~~ e hUkümetln takib ettiği mali Litvanya-Polonya müzakereleri 
'l' ~l)lln ~llrniştır. başlamıyor 

'-~~i'o 14 eyeti Japonyaya gidiyor Varşova 14 
1

(A.A.> - Polonya ile Lltvanya
~-~i'e l'lez (A.A.) - İtalya büyük elçlcl nır. arasında müzakerelere tekrar başlana -
~et~t etrtı1şaretıne giderek nazır Hirotayı cağına dair ban gazetelerde çıkan haberleri 
~lllıı Yakı 'Ve bir siyasi lktısadl İtalyan Polonya ajansı kat'i olarak tekzJb etmekte -
~ lru buatda Japonyayı resmen ziyaret dir. 
~ ~~ ~~~~~~ 

kongreleri aleyhinde bir Varşova 14 <A.A.l - Ozorkof mensucat 
&ı... ~tli makale • fabrikasının 3500 amelesi grev ol!1n ederek 
""'ldı : 14 'A.A fabrikayı iş"al etmişlerdir. 
~''- e !tos l - Evvelce Hltlertn ve Suriyede veni bir müsademe 
~r '4St Cnbergı ğ ı · 
' e itte l>aıtlsının ~ çık rdı ı nnsyo:ıa Beyrut 14 C A.A. ) - Antan da Suriyeli 
ııtl~I cllluas aıtıonale Sozaltstlı;che mılli b'ok tnrafdarlnrı muarızlo.n arasında 
~ trı 1 •Roma l 11-t · ı.. ~ aıeYhI nın nasyona sosya ;, kanlı bir ço.rpışmn olmuştur Bir çoğu ağır 
"'il e t ndekı po.p ı - u b şlı-ı · ~~ ~l bir as 5 Yn.:>e • a . · olmak üzere elll yaralı vardır. 
~' etmekte makalede Pnpllığn şiddetle ......................................................... __ 
~ ıı l-' tlleınıek ve on senelerde Almanyaya Hava kuvvetleriın;z arttı 

114 etlerde kl'tl(•rde ve bilhassa Alman 
.. takbıh .ı lik kongrelerinin toplan- Hava kadromuza giren tayyarelerin mlk-
~·~tı.,..ı_ Cylem. e.ktedlr. dnrı geçen seneye nlsbetle bir kaç misll ço-
~ ~ ğalmıştır. Tayyare sanayii de inkişaf etmiş, 
~ ı~ Ycıu tedbirler alınıyor fabrikalarda işçi sayı.sı da o nisbette art -

CA.A) T 
· - unus umumı valisi son mıştır. 

Şakir Kesebirin reisliğinde toplanan bir yorısı bir yangın çıkmış, ot yığınlarından miler, İspanyada tecrübe edilmektedir. 
komisyon et fiatlarının tenzilini temin çıkan yangın bir evle bir ağıla sirayet e- Bu bakımdan da beynelmilelcilerin, şim
için bir ihzari proje hazırlamıştır. Mu- dcrek birdenbire genişlemiştir. Köylüler dilik hasımlarına faik bir vaziyette bu
hittin Üstündağın da iştirak ettiği bu ko- ateşin önüne geçmek imkanını bulama- lundukları da anlaşılmış oluyor ve bü
misyonda kararlaşan esaslar arasında mışlardır. Evde 4 çocuk, ağılda da 60 ko- tün bu ahval ve şerait, bu mücadrlenin 
naklolunacak hayvanların iskele ve rıh- yun yarunıştır. Yangın hakkında adlı· ve h ·· 'h t kt k b l d 
tım resimlerinin kaldırılması, navlun 
ücretlerinin indirilmesi, büyük hayvan 
ihraç merkezleri olan Erzurum ve Karsta 
teşkilat yapılması, mezbahalarda resmin 
tenzili ve ianelerin kaldırılması vardır. 

Komisyon bugünkü et fiatlannda kilv 
başına 8 ila on kuruşluk bir tenzil im
kanı görmektedir. 

Deniz bank 
Umumi hey' eti 
Toplanıyor 
Ankara, 13 (Hususi) - Denizbank U· 

mumi heyeti yarın öğleden sonra Bü) ük 
Millet Meclisi binasında +oplanacaktır. 

Toplantıda bankanın idare meclisi aza
ları ve murakıblan seçilecektir. İdare 
meclisi azalıklarına gösterilecek nam
zedler arasında Devlet Şurası azaların
dan Ömer Lutfi ve İstanbul Ticaret Oda
sı rüesasından Habibin ismi geçmekl~ 
dir. 

Denizbank müdür muavinliğine tayin 
edilecek Tahir Şevket bankanın İstanbul 
müdürlüğünü de ifa edecektir. 

enuz nı aye e erme en uza u un u-
idari tahkikata başlanılmıştır. ğunu gösteriyor - Selim Ragıp Emeç 

il Sabahtan Sabaha: · Yaşayan görür 
~~~----~-----

Büyük harbde şahlanmış Alman ordularının ilk hızını ensesinde.n yiye" 
Belçikanın aıtibeti İsviçreye ders old u. Tehlikeye karşı bitaraflığın kalkan 
olamıyacağını anladı. Etrafını çeviren birbirine düşman biıyük kütleler ara. 
sında ezilip gitmemek için dört milyonluk nüfusile topraklarını muhafaza. 
ya çalışıyor. 

Evrak hazinelerinde Fir'avunun netameli mumyası gibi yatıp duran Ver· 
say ahidnamesini kılı kırk yararcası na hazırlıyan ve sönmüş bir Almanyanın 
kafasına vura vura imzalatan Fransızlar bile' kendilerini emniyette görme
dikleri için daha üzerinde ot bitmiy en büyük harb siperlerinin yerine Magino 
hattı diye beton ve çelik bir istihkam şebekesi yaparlarken küçücük İsviçrenin 

büyük tehlikelere karşı hazırlanışı oldukça hazindir. Fakat ne yapsın k( mu
kadder akıbetlere gözü kapalı boyun eğmek imkanı yoktur. Bugün yaşamak 
için tarihi, siyasi haklara güvenmek ve başkalarından yardım beklemek 
bile bile boynunu satıra vermektir. Ne dostluk, ne bitaraflık, ne de politika. 

cılık milletlerin mukadderatı için lıi rer emniyet si.\babı olmak '<ıymetin; mu
hafaza ~tmişlerdir. Yarını aydınlık görmek için ancak anadan kör ve sağır 
doğmak Hizımdır. Çarpışmağa hazırlanan kuvvetleri ölçmek için mikyas kal
mamıştır. Elektrikle buharın yarattığı medeniyeti büyük harb tahrib <>deme
di. Fakat bugünün silahlan hakkından gelecektir. Büyük harbde on dört 
milyon insan öldü ve yirmi beş milyon insan harb yüzünden işe yaramaz 
hale geldi. 
Yaşıyan görür. Bakalım, çelik ve gazla et ve kemiğin son miıcadelesı in· 

sanhğa neye ve kaça malolacak? Bürhan Cahid 



Ekmeği kiloda 3 kuruş 
ucuzlatmak kabilmiş? 

Ekmek yapıcıları yeni çeşni tutulduğu, rekabetin de 
önüne geçildic.i takC:irde 

bu ucuzluğun temini müşkül olmadı:ını bildiriyorlar 

Şark tütünleri 
konferansı 

Konferans pazartesiye 
toplanacak, 

son hazırlıklar tamamlandı 
önümüzdeki pazartesi günü şehrimiz-

de bir şark tüt.ün konferansı toplana-

Tevkif edilen Iran 
vapuru yoluna 

devam etmek istiY 
Kaptan 10 bin liralık teminat verdiğini, yoluna d 

etmesinde mahzur olmadığını iddia ediyor 

Ekmek fiatlannm ucuzlatılması etra- ı ğirmenlerde, fınnlarda verilecek su un- -ldır. Cumhuri-
fında tedkikler yapılırken İstanbul fı- j J ra sevkedildiğinden doksan dörtten yet Halk Partisi 
nncıları ile ekmek yapıcıları da faaliye- fazla ekmek almak kabil olmamaktadır. Meclisi grupu reis 
te geçmiş bulunmaktadır. 1 Dc>ğırmenlcrde unlara su verilmesi me- vekili ve Trabzon 

Ekmek yapıaılannın Beledıyeye bir ncdilirse çuvallardan doksan sek.ız ek- saylavı Hasan Sa-
müddet evvel yapmış oldukları müracaa- mek yapılacak ve ekmek başına on para kanın riyaseti al-
ta göre İstanbulda ekmeği bugünkü fi- da bu suretle tenzilat yapılabilecektir. 1 tında toplanacak 
attan daha aşağıya yemek kabildir. Ek- Bugün yüksek fiatla ekmek yememiun olan bu konferan-
mek yapıcılarının iddialarına göre bu- sebeblerinden biri de fırıncılar arasın- sa İnhisarlar U-
günkü elanek çeşnisi bundan on iki se- daki rekabettir. Zira, rekabet yüzünden mum Müdürü Mit-
ne evvel toplanan bir komisyon tarafın- fırınlar şubelere ve tablakarlara ekmek hat Yene!, Türk-
dan tesbit edilmiştir. O senelerde bu ko- dağıtmakta, her ekmeğe kırk pnra bu Konferanı Reisi ofis İstanbul şu-
misyon yalnız fırıncılar cem!yeU ile te- sebebden zam konmaktadır. Beled~ye, n- Hasan Saka besi direktörü 
mas etmiş, ekmek yapıcıları cemıyeti rınların şube açmalarına, tabliıkarlara Suphi Ziya, İnhisarlar tütün şubesi rnü-
mevcud olmadığt için ekmek yapıcıları- ekmek verilmesine izin vermediği ve fı- dürü Adnan Halid, Ziraat Vekaleti dör- lrcmya 1'apunı limanımızda 
nın bu husustaki bilgilerinden istifade I rınları evhid ettiği, rekabeti ortadan d~ncü . şube müdür muavini Remzi, Köstencede Yekta vapurunu batıran heyet te vapura girerek ınab 
olunamamıştı. kaldırdığı takdirde ekmek başına kırk ~.rkofıs lstan~~~ şubesi tütün raportörü Norveç bandıralı İranya vapurunun ev rarını tebliğ etmiş ve haciZ ~ot' 

O zaman fırıncılardan bir ekmeğe isa- para da bu suretle tenzilat yapmak müm- M_u~taz ~e. Tütun Limited Şirketi mü- velki gece limanımıza geldiğini, Hay - Norveç vapuruna nöbetçi zablff 
bet eden masraf istenmişti Fınncılar ek- kün görülmektedir. du:U Nacı ı]e Yunan ve Bulgar devlet-! darpaşa önüne demirlediğini ve vapura man memurları ikame ediıınif 
mek narhını yüksek fiat üzerinden tesbit On iki sene evvel tesbit edilmiş olan l~rı murahhasları ve şark tütünü yetiş- haciz konduğu için tevkif edildiğini dün dün sabah Haydarpaşa açıktarııı' 
ettirmek için kabarık mikdarda maSl'af çeşniye göre ekmekte yüzde kırk nisbe- tıren pnemlcketlerin ticaret odaları ve 

1 

yazmıştık. rek demirlemiştir. 
göstermişlerdi. Meseli odunun çekisi 350 tinde sert buğday vardır. Ekmeklerde birçok .tütün mütehassısları iştira!-- ede-/ Norveç vapurunun Köstenceden ben- Yekta vapuru acentası No~, 
kuruş olarak gösterilmiştir. Halbuki fı-

1 
bu mikdar yüzde altmışa çıkarılacak o- ceklerdır. . zin ve gaz yükliyerek lskenderiyeye git- rundan 80 bin liralık bir ~ 

rmlar odmılarını yaz günleri çekisini 120 lursa sert buğday ucuz olduğundan ek- J3u kon~e:_ans.ta. Balkan memleketlcrı mck için hareket etmesi üzerine Yekta miştir. er kuruştan alıp doldurmaktadır. İşçi yev- mekleri bu bakımdan da b;raz ucuzlat- arasın~a tutün ıstıhsalatı ve tiitün satış- vapur.u acentası derhal ikinci ticaret Norveç vapurunun süvarisi pel 
miyeleri de o nisbette fazla olarak tesbit rnak kabil olacaktır. ı larını ı~~re ve. bu mahsulün müştereken mahkemesine müracaat ederek 10,000 Ji- Köstencede 15 bin İngiliz Ural~~ 
edi

1
w.• .. ti Ek k ı d bı'rı· btı h nefasetını temın edecek tedbir ve kara~ l k b' t · t t h falet mektubu verdiğinı' bu fJ .... ~ · me yapıcı ar an ususta lar alınacaktır. • - ı·a ı ır cmına ya ırmış ve aciz ka- rıJ 

Eğer bugün Belediye nümune fmm şunları söylemektedir. rarı almıştır. rada böyle bir muameleye ıxı• 
Bir hafta kadar devam etmesi mukar- ğ t h · f 

veya kendi idaresi altında halk fırınları c- Biz, ötıedenberi ekmeg·ı pahalı.va Diğer taraftan Köstence konsoloslug"u- ca mı a mm etm~diğini ve .,1 

rer olan şark tütün konferansında 1933 l k 1 - d ~v açtığı takdirde ekmeğin kaça maloldu- yediğimize kaniiz. Bu maksadla rnütead- muz da vapurun Köstence limanından .a ı oyu masının dogru olma ıı;· de toplanan şark tütünleri merkezi ofisi- · · H ııı• ğunu anlıyabilecektir. Narhı da nümune did zamanlarda Belediyeyi ikaz yoluna İsta:nbula hareket ettiğini bir telgrafla mıştır. albuki 2 inci ticaret 
nin nizamnamesi tedkik ediiecek ve ibu · l ı af "' · iJt t• 

veya halle fırınındaki maliyet fıatı ü~e- gittik. Halbuki bugüne kadat' hiçbır ted- ofisin teşekkülüne aid kat'i kararlar ve- ikinci ti~~et .mahkemes.ine bildirmiştir. sıne ge en te gr ta, hadısen d 
rinden tesbit etmek pekala mümkündür. kik yapılıp ekmeğin kaça malolduğu öğ- B Ik b Romanya memurlarının el )tof 

Ziraat BankaSl buğdayı pazarlardan rPnilmedi. Fırıncılann ekmekten müm- rilecektir. Konferansa riyaset edecek 0 - unun ~zenne ev~~ ı g<>ce ir icra bir hakem tayin ettiği sırada, İ" 
lan Trabzon saylavı Hasan Saka, ecnebi memuru, lımandan nobe~çi kaptan, Yek- puronun habeı·sı'zce hareket etıı 

toplamakta, bu yüzden mutavassıtlar pa- kün olduğu kadar fazla kar temin etmek t ve yerlı murahhas ve mütehassıslar bu-1 a vapuru acentası, beşinci şube mcmu- edilmektedir. 
ra kauınmaktadır. Ziraat Bankası huğ- istiyecekleri pek tabiidir. Bugün ek- günlerde şehrimize geleceklc>rdir. Kon- ru, acenta avukatından ve Anadolu si- z b rıd 
day alımına karşı göstermekte olduğu a- mek narhı nnncılann vermiş olduğu a ıta ve liman memurları ıA'-- ~ 

1 
ferans Galatadaki Tophane köskünde gorta şirketinin bir memurundan müte- ka kimse vapura sokulmamaktsd,ıf 
op anacaktır. şe 1 ır eyet vapurun geçeceği Bü- Dig·er taraftan mesele ikt1sııd öA.öYJ ço6 a tırsa köylü ile doğrudan doğ- masraf listelerine göre tanzim edilir. t 1 • kk'l b' h 

nıya temasa geçecek ve hem köylü istı- Bundan hatalı bir ~y olamaz. Beledıye k 
! d 1 diril

• k h d b ğd b k b' t f l h kik - d'' l'Y o yü dereye gitmişlerdir. 1ra..,ya vapuru ne de aksetmı'ştı·r. Kaptanın J{OS 
a e en ece , em e u ay an a- ızza ırıncı o up a ati gor ubii gün t b •• hk•k ya pazarlardaki fiattan daha ucuza mal İstanbul halkı çok ucuza ekmek tedarik o us ta 1 atı saat 

24 
de Boğazdan geçerek Büyükdere 15 bin liralık teminat verip vetııl 

edilecektir. Çuval başına yüz kuruş ma- edebilecektir. önüne gelmiş, pratika verildiği sırada Köstenceden sorulmuştur. 
liye, elli kuruş ta Milli Müdafaa parası Dahili~ Vekaietinin bu hususta vere- Müfettişle e şimc" i de l ir ::·,·,:s·t·e·. • ..•••••••.••••••••••••........• -·----r-
a1ınmakiadır. Bu mikdarlarda yap1lacak ceği karan dört gözle beklemekteyiz. Biz, d l · .rv Top /anlılar: 
tenzilit ile ekmek başına al~mış paraya bugün on kuruştan fazla fiatla satılan san a Cl m lİracaat eti İ 
w=luk elde edilebilecektir. Bir çuval ekmeğin yedi buçuğa, hatti daha ucuza Dahiliye VekôlcU müfett•jleri otobUs _ Kazaya uğrayanlar Kadıköy Halkevinde ko•~ 
undan doksan dört ekmek yapılmaktadır. yenilebileceği kanaatindeyiz. Fırınlat' a- tahkikatı etrafındaki mesailerine dün d~ Ferlkoyde Avukat caddesinde oturan Pan- Kadıköy Halkevlnden· B atŞııJ1l_# 
Halbuki e.kmekçilP.r bu mikdan dokscı!'l rasındaki rekabet kaldınlmah, fırınlar devam etmişlerdir. Dün, sandalcı oldu- dell çalışmakta olduğu biskül :fabrikasında, ı de Evimiz salonunda ~ın ~ ('r"'' 

lekize çıkarabilmektedir. Fakat asrt de- tevhid veya şirket teşkil edilmelidir.. ğunu söyliyen biri müfettişlere baş ·vu- Büytikd~red_e kasaplık eden İbrahim oğlu ta emniyet tesisi) isimli bir tonf~ 
,__.,,,,.._ ·-..----- rarak bazı usulsüzlüklerden bahsedece- Sabri dukk.anında ellerini mal:lneye kaptır- cektir. Konferansa herkes geleb1111'· 

O 
• • d d d mışlardır. Iklsinln de parmaklıı.n kopmuş _ Ş h'dlikl . . . . 

nıversıte e ün e Hukuk talebesine bir çay vcri:di ğini beyan etmiş ve dinlenmesinı iste- tur e 1 en ıınar Cemıyeü 
m. iştir. Kendisine müfettişler tarafından, ··· Şehidlikleri imar Cemlyetındeıı:~ 
st'd '1 .. * Tramvay lşçllerinden Hasan Karaköy- timlzln senelik hey'etl umumiye ' 

ı ı a ı c muracaat etmesi bildirilmiştir. den geçerken 1063 numaralı vatman Kerl - pazar günü saat 14 de CağaloğıunAd' 
mln ldarcslndekl tramvay kendlslne çarp - salonunda yapılacaktır. 

Kaytolan simi~cj AhmeC:in mış, b:ışından yaralamıştır. - ~. ~ ~ ·- ......... ·~·-··- I 

.ı · l ı • * Şoför Kecork'Un idaresindeki otom o- • • }'' 
ce~Clll u l'nC u bU içinde şehrlm1z Alman konsolosu ile zev-1 T!JRKÇE söı l' 

Birkaç gün evvel Ankara caddesinde cesı ve çocuğu bulwıdu~ haldı> Mecidiye _ 
simidcilik eden Niğdeli Ahmed isminde köyünden geçerken Ulviye isminde dört ya
bir gencin kaybolduğunu yazmıştık. şmda bir kız çocuğu otomobilin önüne çık

Evvelki akşam Gnlatada yolcu salonu mı~. şoför Kegork kızı çiğnememek için dl -
kl reksiyonu sağa kırmış, bu manevra netice _ 

açı arında bir cisim görülmüş. sahile slnde de otomobll hendeğe dcvrllmiştir. Fa _ 
çekildiği zaman bunun bir cesed olduğu knt konsolosla alleslne blr ~ey olmamıştır. 
anlaşılmış, tahkikat yapılınca da bu cc- * Yalçınkaya motörü makinisti AH os _ 
sedin kaybolan simidci Ahmedin cesedi m:ın ayağını motöre kaptırmış, sol ayağı e _ 1 

olduğu anlaşılmıştır. zllmlş, Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış -

. Şimdi Ahmedin ne suretle öldüğü, de- tır. 
nıze kaza ile mi düştüğü, yahud da her
hangi bir maksadla öldürüldükten sonra 
mı denize atıldığı tahkik edilmektedir. Saadet vapurunun teımesi delindi 

Dünki çay :ziya./e tWıde bulUftanlaı: Cesedin üzerinde Ahmedin öldürüldüğü. Denızyolları idaresinin Marmara 
-n- • • '!>-'- ne delalet ed k b' b postalarını yapan Saadet vapuru sefer 
unıvers:ıte ncAtörü Cemil Bilsel'ın se- Bu aqam Rektör, fakültelerden en ivi m ece ır yara, ere görül-

l
'k 'kin "" r emio:tir N ti b t tahk"k hazırlığı yaparken teknesinin delindi -

ne ı ı Ci çayı dün akşam universite derecede scnıf feÇmiş olanlara üçüncü I '$ • e cc za ı a ı atı ile an· binasının üst katındaki salonda Hukuk çayını verecektir. aşı!!c.a~~ı~:·--·~·-·-. ği görülmüş, vapur derhal Halice çeki-
---- lerck tamirine başlanılmıştır. Vapurun I 

Fakültesi son sınıf talebesine verilmiştir. 
Çayda Rektör, Hukuk Fakültesi Dekanı, 
profesörlerden bazıları, davetli1er ve 
talebe hazır bulunmuştur. 

Çaydan sonra Rektör kısa bir hitabe-

Deniz işleri: 

Şile önündeki müsademe tahkikata 

Deniz Ticaret Müdürlüğü Şile ön -
de bulunmuş, Hukuk Fakültes nin son 
senelerdeki inki~afını anlatmış, huku~ !erinde müsademe yapan Galata ve Su 

ilmi yapanların kudsi vazifelerini izah cıd vapurları hakkındaki tahkikatını bi
etmiştir. Memleketin genç hukukçulara tirmiş ve hazırlanan raporu İktısad Ve 
ne kadar ihtiyacı olduğunu tebarü~ et- kfıletine göndermiştir. MGsademenin 

üren Rektör, ta]ebcnin dilek?eri olup ol- her iki vapur kaptanın yanlış hareket
madığını sormuştur. Tafobelerdcn bazı. leri vüzündcn meydana geldiği kat'i o-
lan muhtelif dileklerde bulunmuştur. Iarak anlaşılmıştır. ' 

Bilahare dilekl.ere birer birer cevab ve- Diğer taraftan her iki vapurun acen· 
ren ve talebenın arzularını hüsnü niyet- tası da deniz ticaret m-d·· ı·· -1 .. 

le kar l d v ·r d d R kf' .. .. u ur ugune ve 
şı a ıgını ı a e e en e orun soz- mahkemeye müracaat ederek b' b' 1 -

1 · b't' ır ır e 
erı ı ınce uzun bir alkış kopmuştur. rinden beş bin lira tazminat istiyecek-
l'op.l~~ geç vakte kad.ar samimi b:r ha- Ierini bildirmişlerdir. Haki.ki vaziyet 
va 'içı.p e cereyan etmıştir. muhakeme sonunda belli olacaktır. 

1 Yeni Çıktı 1----- teknesinin durup dunırken nasıl olup 

• da delindiği tahkik edilmektedir. 1 ~·---------~ 

Ölüm Kadar 
Acı 

Guy Maapauant'Jan 
Çeviren: 

Muhittin Birgen 
Meşhur Fransız romancı ve hika

yecisinin en güzel romanı Remzi 

Kitabevi tarafından basılmış ve 
satışa çıkarılmıştır. 

Fiatı 50 kuruştur 

1 

, ·CHARLES BOVER 
ve sarışınların en güzeli J E AN ART H V ~ 
BiR SAADET GECESi 
cazip ve komedi d;aınaUk filminde icİeıtl bir çırt teşkil ediyorıst• 

ÖnOmOzdeki Pazart si akşamı 

~SAKARYA SİNEMASINDA~ 

, l&PANYOL ÇiÇEKLERi ı 
İspanyolca büyük operet. Yıldızları: Madrid operasının en meşhur artı5 f. 
PRİMADONNA RAPUEI. RODRİGO -TENOR ROBERTO Rey - :rJı 
Legcro - Dolores Cortes. Müzik Mad rid F.ilarmonik orkestrası, isP
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temsil san'atının en güzel eseri, neş'e, eğlence, İspanyol şarkıları ve ra1<
1
< 

TÜRK &INEMASINDA •ı __ ...... 



T aşköp~~nün bir kendir 
.fabrikasına ihtiyacı 

Beledi 
Yer}" ye hu yıl panayırda hususi pavyonlar yapbrarak 

1 llla.hsuiab ecnebi memleketlere tanıtmıya çalışaca~ 

var 
Hayırseven 

kadın 
bir 

Bütün emlakini hayır 
işlerine tahsis etti 

Karamanda Saatçi mahallesinde otu -
ran Ali Ayvacının refikası Bayan Rahi
me son günlerde hastalanmış, 75 yaşında 
olduğu için ifakat bulamıyacağını anla
mış ve bir noter çağırıp vasiyetnamesini 
yazdırmıştır. 

Hüsnü imtizacı. hayırseverliği ile ta -
nınmış olan bu kadın vasiyetnamesinde 
bütün emlakinin paraya çevrilerek Kı -
zılay, memleket hastanesi, tayyare ku -
rumu ile, su yollan ve yetim çocuklara 
bakan müesseseler arasında mütesavi -
ren taksimini, bu vasiyeti yerine getire
cek zata da elli lira verilmesini emret -
miştir. 

Kadıncağız vasiyetnamesini yazdırdık
tan iki gün sonra Allahın rahmetine ka -
vuşmuştur. Vasiyeti yerine getirilecek -
tir. 

Dünyanın tehlike geçirdiği ya anmış 
Bay Fatin "Gelen küçük bir haceri 

semavi idi,, diyor 
(Ba.f ttlS'c1t 1 i.a ıayfada) ı ribat yapar. Bu beceri semavtnin geçip 

- Ben de dedi gazetelerde okudum. de te:ibit edilmiştir. Yoksa alimler bü
Fakat tehlike filan atlattığımız yok. O yük bir yıldızm geçeceğini, dünyamıza 
yazı Fral1Sl% gazeteleri tarafından b.ir çarpması ihtimali olduğunu tesbit etmiş
hayii şişi.rilımştir. Bugünlerde küremi- ler de dünya ·sakinlerini telaş ve heye
zin yanından hiçbir yıldız geçmedi. cana düşürmemek için bu husustakı bil. 

- Ya astronomi ülemasının söyledik- gilerini ve malfunatlan.nı saklamış, giz-
leri... lemiş değillerdir. Eğer böyle bir hadise 

- Şişirme dedik ya.. Fransızlar hab- muhtemel olsaydı halk değilse bile astro-
beyi kubbe yapnuşlar. nomi alimi mutlaka bu ihtimalden ha-

- . . . . . . berdar edilirlerdi. 
- Eğer böyle bir yıldızın küremiz - Pekala üstad ... İlerisi içUı böyle bir 

civarından geçmesi muhtemel bulunsa, tehlike mevcud mudur? 
farzı muhal bizim de haberimiz olma~a - Ha ... Bak ... Bu sual variddir. Evet 
beynelmilel Astronomi Cemıyeti - ki biz dünyamız böyle bir tehlikey!! maruzdur. 
de bu cemiyetin azasıyız - bizi mutlaka Nasıl ferdi hayat her zaman bir tchlıke
haberdar ve bu hususta tedkikat yapma- ye maruz ise kainat ta ayni şek.ilde aynı 
mızı temin ederdi. Sonra bu bahis etra- tehlikeye maruz bulunmaktadır. 
fında intişar eden ilınt mecmuaıar var- Bu tehlikeyi de serseri yıldızlar teşkil 
dır ki - biz bunların hepsine aboneyiz - etm ktedir. Bu serseri yıldızlar fezada. 
bunlar da bunu yazarlardı. Halbuki ga- seyri ve istikametleri hiç bellf olmadan 
zetelerin yazdıkları bu tehlikch yıldızın dolaşırlar, nereden geldikleri, nereye 
geçişini ben bunların hiç birisinde gör- gittikleri belli değildir. Bunlar bildiğimiz 
medim. kuyruklu yıldızların başlarını teşkil e-

7'~ bir göniıdif ıte w.rive rem Mthmeıl Ti1'k1"Mft 

4.ıı~Öprü <HUSUsi) -Taşköprü bun-/ma hizmetler yapan belediye reısı 
len VVel bir Yangm neticesinde kimi- Mehme.d Türkmen parkın kenarında 
tii ~~tı .. Yeniden kurulan Taşköp- bir belediye lokan1Mı da yaptırmıştır. 
landı Vetll bir elektrik şebekesile nur- Bu lokantada ucuz bir fiatla adeta be-

Malkarada iki kişi 
donarak öldü 

- Bu neşriyat büsbütün uydurma mı derler. Ehcari semaviye halindedirler. 
üstad?... Fakat kıt'a, yani hacinı itibarile büyfit 

- Değil ... Değil amma yanhı. Yazıda değillerdir. Kuyruklu yıldızın başını iha
isimleri geçen iki rasadhane denildiği g:. ta eden gazlardır ki en büyük tehlikeyi 
bi fotografla birer çizgi tesbit etmişler- teşkil etmektedir. Kuyruklu yıldızlarm 
dir. Fakat bu çizgiler, bir yıldızın seyr;nı başını teşkil eden rneYzuubahs ecram kü
değil, bir haeeri semavinin seyrini gôs- çük küçük bloklar halinde seyretmekte
tcrmektedir. Fezada böyle serseri dola- dirler. Bunların her zaman dünyamızı 
şan birçok haceri semaviler vardır. Bun- ~rpması ihtimali vardır. Fakat şimdiye 
Jarın da küremfze çarpmaları her vakit kadar vaki değikiir. Bundan sonra vukuu 
mümkün ve vakidir. Fakat bu çarpışlar da nihayet bir tesadüf meselesidir. Maa
denildiğl gibi küreyi parçalamaz, ancak mafih bu tesadüfü de vukuundan bir iki 
çarptığı yerde ve hacmi nisbetinde tah- gün evvel tesbit mümkündür.> 

Bursada da sıcaklık sıfırın 
alllnda sekize düştü bina~lını~r. Kasabada yeni parklar, dava denecek bir şekilde klrsız halka 

:rnh, r ve dükkar1-- .. d ,_g...;1 hizm t -..:ı:'--,_,_ dir ---.ı.cıea· • utl.C vucu e ~ ..... - e ~~e . 
lttı ır. Bu i lerde ·· k lm Sındırgı (Hususi) - On gündür bura-
~etıi hilı . ·ış on aya o ve Resmi ve bayram günlerinde kasaba- da devam eden yağmurlar, karlar ve so-
~ı e memleketine ımutul- ı:m güzelliğini artıracak gi~~ elektrik ğuk yüzünden nakliyat faaliyeti tama _ 

G ı• tenviratı yaptırılmıştır. Luzumunda, 1 m en durmuştur. Hisıl olan seller yolları 
eın l [J te tUZ her ı"ellkte v~ cazib bir şekilde ~az.ırl~- ve köprüleri bozmuştur. Bu sebebden de buh k } d nan bu tenvırat kasabanın daımı bır tiıtün nakliyatı yapılamamaktadır. 
ranı a ma 1 süsü halindedir. * Rumen Başvekili diyor k ·:"Dostları mızın 

bizden şüpheye l1ak arı yoktur! " 
Ceınlik (li Yeni gelen kaymakam Niyazi Dalo- Bursa (Hususi) - Burada hararet de-

~tı tu um.ısı) - İstanbul Ye Çam- kay da belediye :reisile elele vererek recesi sıfırdan aşağı 8 dereceye kadar 
ıA_ Ualaruıdan - l rd ·· d · d B d An d l d " ·· b 1 -ı:.q 

11 
son gun e e gon en - hızla çalışılmakta ır. ura a a o u- uşmuş u unmaktadır. 

latıru 5oo çuval tuz: zeytincilerin ihtiyaç- n\lll büyük panayırlanndan biri kuru- * 
l.aU karşııa.ınış, tlız buhranı tamamen lur. Taşköprü Türkiyede en ziyade Ezine (Hususi) - Kış bütün şiddetile (Baştan:ıfl l inci sayfada) din: Harici siyasetimizde değişmiş hiç 

olınuştur. Bet b:İll çuval tm daha kendir yetiştiren bir beldemizdir. Ya- devam etmektedir. Kömür, odun buh _ zaman, Yahudiler gene bizim toprakla - bir şey yoktur. Bizden şüphelenmeyi _ 
&el~ktir. Z!D kurulan panayıra Almanyadan, Fe- ram kalmamıştır. Odunun kilosu 20, kö- rımıza sığındılar. Amiral Horthy, Ma - niz. Ve bıze emniyet ediniz. Nasıl kı. 

lemenkten alıcılar gelir. Büyük mikyas- mürün kilosu 100 paraya ımtılmaktadır. caristanı Bela Kun'un bolşevimıinden biz de Framaya emniyet ediyoruz.» 

'lfı~8Ya maliyesinde 
ışaf var 

?na ~sya (Hususf) - Buğday Jr.onı
bu sıiatı geçen sene 91 bin liraydı. 
lira sene 1 1 1 bin 
lfa l'a çılanıştır. 
~anlarda has-

tairneıı Olınasına 
Vergisi ' sayım 
...... geçense -
'.: '19 
~ bin lira 
b· bu Yıl 131 
ltt li Otat ra tahakku-

~ett Vardır. ~ -
lllue itene kAnu -
~da~ .. Sonuna Ama.tya dejtuda.n 
tılatı t Ytizde 69 Abdullah 
liııclec1.~hsilat bu sene yüzde 7• nlsbe -
lli fa.ıı~i Diğer tahsilit işlerinde de ay
tıe, geç ık 'Vardır. Maliye işleri, bu se
~tnı ekn senelere nazaran bir inkişaf 
~ e tedir. 

16 li~ tah?-rat kAtib1er:inin maaşları 
~Uk .;ldugu halde vilayet mektub -
ttıtırı~ are heyeti evrak kalemi me -
~rlteı ı.n nıaaşıan ı O liradır. Vilayet 
~ttlet e\'rak kaleminde yıllardanberi 

tiJuııı d~:n kalem memurlarının ter -
~\ltlar §unerek maaşlannın kaza me
~lt 1 d~ecesine çıkarılması için Ve-
~ ~Uracaatta bulunmuştur. 
~. ~Y~t ~aşkomiserliğine Ferid Bi
~:~a:;, ~~ komiserliğe Sedad Aca
~~i ta . ilat kontrol memurluğuna 
~~ edilıniJ, vazifelerine lfaş-

ta alış veriş olur. Bu yüzden belediye * kurtardığı zaman, Bolşevik Macar Ya • Kabinede itilaf 
de bir hayli istifade eder. Yalnız bir Malkara (Hususi) - Kazamwn Ta - hudileri bizim tabiiyetimize girdiler. Bulgar gazeteleri yazıyorlar: 
kendir fabrikasının mevcud olmaması tarıcedid köyünden İbrahim ve Alaybey Ruslarln Polonyalılar Ukranyada çar- Başvekil Goga ile hükıimet partisi 
mahsutatmumı harice gitmemesine se- köyünden Deli Celil isminde iki kişi yol- pışırlarken büyük bir Yahudi kütlesi olan Milli - Hıristiyan partisi şefi Prof. 
beb oluyor. Vakıa köylüler yerli tezgah- da giderken soğukların şiddetinden do - Besarabyayı geçerek bizim toprakları- Kuza arasında ciddi bir ihtilaf çıktığı 
larmda bazı urgan. ip, yular gibi işler narak ölmü§lerdir. mıza yerleşti. En son olarak, Hitler ik- haber verilmektedir. 
yap1yorlarsa da cüz'i olan bu imalat pi- tidar ınevkiine geçince, Alınan Yahudi- Devlet nazırı sıfatile Goga kabine -
yasaya kafi derecede mal çıkaramıyor. Gemlikte m Ü essi f lcri Rumen topraklarını kendilerine en sine iştirak eden Prof. Kuza, parti prog 
Taşköprünüri yakınından geçen ve ka- emin bir melce addettiler. ranunın aynen tatbik.ini Başvekıldcn 
sabanın elektriğini temin eden büyük bir hadise Şunu derhal ilave etmek isterim ki: istemiştir. Goga ise bazı siyasi mültiha· 
bir çay vardır. Bu çaydan istifade ede- Romanya asla ecnebi düşmanı değildir. zalan ileri sürerek, buna imkan olma _ 
rek bir kendir fabrikası kurmak çok Bursa (Hususi) - Gemlikte müessif bir Bilakis bizim ecnebilere ihtiyacınuz bi- dığını ihsas etmiştir. 
mümkündür. Böyle bir müessese vücu- hfıdise o1mu.ş, belediye reisi ile sorgu le vardır. Fakat her şeyden evvel cRo- Mesele kabine toplantısında aa mü· 
de getirildiği takdirde hem memleke- hnkıml arasında sinemada yaraşıksız manya, Romanyalıların> düsturunu ka zakere edilmiş, fakat hiç bir neticeye 
tin lrendir mamfilB.tı temin edilmiş ola- bir münakaşa zuhur etmiştıı-. Hadisenin bul ediyoruz. Burada kasdettiğim ecne- vanlrn~. 

sebebi angaje tdilmiJ sandalyelerin halk bi kelimesi içinde tabiatile Yahudi yok- B~vekil ile Parti şefi arasında çı -
cak, hem de yurdda büyük bir servet tarafından işgal edilmiş bulunması, sor _ tur. Bu mesele bizim için bir «Milli kan bu ihtilaf halledilmedigı· · takdirde, 
kalmasına sebeb olacaktır. d gu hakiminin ~ iddiaya göre bu yerle- müdafaa» meselesidir. Goganın istifası muhtemel olduğu gibi 

Kasabada 300 talebe istiabma kafi ri jandarma kuvvetile boşaltmak iste - Partimizin kabul ettiği Gamalı Haç Prof. Kuza'run da kabineden çekilme -
pansiyonlu bir illanekteb yapılmakta- mesidir. Hakiın belediye reisi aleyhine işaretine gelince, bu asla, Almanyayı si ikinci bir ihtimal olarak nazan itiba
dır. Önümüzdeki sene kasabanın yolla- bir dava açmış, belediye reisı de mukabil taklid dernek değildir. Zira bu işaret ra alınabilir. 
n, kaldırımları, panayır mahallinde dava ikame etmiştir. Hadise burada te- Bitler daha onu kabul etmeden bizim Kabinede çlkan bu ihtilafa muttali 
kagir paviyonlar yapılacak'iır. Bu pavi- essürle karşılanmıştır. Muhakeme ala - remzimizdi. olan Vayda Vovod'un Romanya milli 
yanlarda belediye nüınune satışları ya- ka ile takib edilmektedir. Bir diktatörlük kuracağımız hakkın- cephesile Georges Bratianu'nun liberal 
pacaktır. lk d b daki endişeler tamamile yersizdir. Ro - partisi arasında muht.emel bir teşriki 

Bu satışlardan maksad memleketin Ma ara a ir . ce~ed bulundu manya asıa diktatörlük olamaz ve ol - mesai için müzakerelere başlanmıştır. 
bütün istihsalatıru t~hir ve aynı za- Malkara (Hususi) - Balabancık kö- mıyacaktır. Kral dalına anayasayı ko • Romanya İtalyan imparatorluğunu 
manda haricden gelen alıcı lan · türlü yü deresinde hayvanlar tarafından ıııyacaktır. Her zaman intibah yapıla - tanıyacak mı? 
türlü maddeler üzerinde kasabanın ik- muhtelif yerleri Y~iş bir cesed bu- caktır. Şunu açıkça söylüyorum ki in - Belgrad, 13 (Hususi) - Vreme ga • 
tısadiyatına bağlamaktır. Kaymakam luruntıştur. Bunun 20 gün evvel Bala- tihnb:ıtta kazanmazsak iş başından çe - .zetesinin istihbaratına göre, Romanya 
bir yandan asri tekfunülleri kasabada 1,ancık köyünden yola çıkan ve karde- kikceğiz. Kralm arzusu ve halkın ar- hariciye nazın Micesco'nun Prag ve 
takibe başlamıştır. Bu meyanda kanu • ~ini ziyarete gitmekte olan Cambaz Ah- zusu daima bizim amirimiz ve hedefi - Belgı·addaki teminatına rağmen Roman 
nusaninin on beşinde Halkevinde bir med olduğu anlaşılmıştır. miz olacaktır. ya yakında Habeş ilhakını ve İtalyan 

balo tertib etmiştir. Başta Kastamonu lneboluda tı"fo Şunu da teknırlam~~~~~u kabul edecektir. 
Yalisi olmak üzere civar vilayet ve ka- 1 
sahalardan bir hayli davetliler vardır. İnebolu (Hususu - Kasaba içinde on beş Yeni Romen Hariciye Yurdun 
Şimdiden birçok hazırlıklar yapılmakta gündenbert tet tfit uro vat·aıanna tesaduı Nazırı Ankaraya Yenı· spor 

. • . . edildiği görülmesi üzerine gereken bütün 
ve halka asri bır eglence temın edıl - tedbirler alındı. Balta mect>urt tl!o aşısı ya- Gelecek Teşkilatı 
mektedir. pılıyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
(B(l.§tarafı 1 inci ıayfada) 

dinoviçi de ziyaret etmiş olan Romanya
n ın yeni hariciye nazırı Minçesko, Mil
letler Cemiyetinin 100 üncü topiantısına 
iştirak etmek üzere Cenevreye hareket 
etmiştir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Adnandan mürekkeb bir heyet spor teş
kilatının alr..cağı yeni şekil için hır proje 
hazırlamaktadırlar. 

-}{ 
bGjiik asan Bey, hepimize 

gt'çrni~ olsun. .. 
• ... Bir yıldız, bütün sür'a

tile dünyamıza doğru ge -
liyormu~. Düşün felaketi 
dünyaya çarpacak, hepi ı 
mizi mahvedecekti ... 

... Fakat dünyaya doğru 
gelirken birdenbire istika 
metini değiştirivermi~ ... 

Hasan Bey - Desene bu 
karışık dünya onu da kor
kuttu da ters yüzü döndü. 

Salfıhiyeltar mahfeller, Stoyadinoviç 
ile Minçesko arasında cereyan eden gö
rüşmelerin memnuniyetbahş neticekr 
verdığini tebarüz ettirmektedirler. 

Ayni mahfeller Minçesko'nun, Bal.kan 
Antantı konseyinin topla,ntısı münaSC'
betile şubat ayında Ankarayı da ziyaret 
edeceğini ve Romanyanın Balkan Antan
tına karşı beslediği sadakati teyid ede
ceğini söylemektedirler. 

Balkan Antantı konseyi toplııntısında 

Yeni şekle göre Spor Kurumu lağvedı
lecek, teşkilat bir müsteşarlıkla idare o
lunacaktır. Spor teşkilatı kat'i şeklini 

Meclisin mart devresinden sonr:ı ala
caktır. 

.. ............. ·-··-········-·-············ ........... .. 
başvekil Stoyadinoviç Yugoslavyayı ve 
ağlebi ihtimal General Metaksas da Yu
nanistanı temsil edeceklerdir. 

Beynelmilel siyasi vaziyetin karışıklı
ğı dolayısile, Balkan Antantı konsel"l'li 
şubat toplantısı büyük bir ehP-
haiz bulunacaktır. 



6 Sayfa 

,- HAdiseler KarfUlnda 1 -- V ASA K lLA R 
E limde bir gazete var.. gazete- Başıma bir futbol topu çarptı, ft geri 

den Belediye yasaklannı oku- .gitti. 
yorwn, ve yürüyorum: c Yaya kaldırımından hiçbir nakil va-

cŞehrin büyük ve güzel caddelerin- sıtası geçemez.• 
deki dükkanların camekanlarında iş- - Vang, ving. vong.. . 
kembe, paça ve ba~ gibi görünüşü göze Korna sesine kulak vermesem, yaya 
batan şeyler bulundurmak yuaktır.• kaldırımında bisikletli bir çapkmm bi-
Sağıma soluma bakıyorum: Sağda bir sikle~inin altında kalacaktım. 

başçı, başları camekana dizmi~ Solda bir c Bınalardan ve bahçelerden gelip ge
işkembeci, i~kembeleri çengellere asmış. çenlere zarar verecek surette fazla toz 
Düşünüyorum: I çıka.rtmak ~asaktJr.•. . 

- Herhalde bunları misal olarak bu- Bır belcdıye temızlık amelesı yolları 
ralara koymu~lar, yani bunlar olmıya- süpürüyor, yüzüm, gözüm, burnum, ağ-
cak! zım toz, pislik içinde k-.lıyOT. 

cCadde ve sokaklar hiçbir kimse tara- cSokakla.rda mecralara <1id bacalara 
fından ve hiçbır suretle işgal edilemez.> ve ızkaralara ve kanalizasyon tertibatına 

- Gözün kör mü dokunmak..> 
Ba§ımı kaldırıyorum. Caddenin orta- Yazının arkasını okuyamıyorum, a•a-

suıa tablasını koymuş balık s.atarı balık- zım çıktığı kadar bağırıyorum: 
çının tablasına girm~im.. - Can kurtaran yok mu? 

c Yollarda kar topu, futbol topu oyna- Üstü açık bir kanalizasyon çukuruna 
mak memnudur.> yarı behme kadar düşüyorum. 

1 
- Eyvah başım. tını.et HulWi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Butun dünyada mevcud telsiz 

istasyon1armm sayısı 
Bundan bir se -

ne evvel bütün 
dünyada mevcud 
telsiz istasyonla -
rının sayısı (35) 
bin olarak ksbit 
edilmışti. Fakat 
son bir ..,,e için -
de bu mikdann 
iki misli arttığı 

iddia ohmmakta -
dır. Bu gidişle 

tebizin yakın bir atide fevkallde taam • 
miim edeceQ'i söylenmekted,r. 

* Polka oyununu Bohemyalı bir 
köylü kızı icad etmiştir 

Bir zamanlar 
fünyanın en göz
ft dansı olan pol
byı Bohemyalı 

bir köylü kızı icad 
etmiş ve bir köy 
muallimi beste -
sini yapmıştır. ilk polkanın adı cEsme -
ralda• idi. 

-

iki karpuz 
Bir koltuğa sığmaz ! 
Balıkesirli okuyucularımdan Bay S. 

T. U., liseyi bitirmiş, Fen Fakültesinı 
tamamlamış, fakat tıbbın dördüncü 
mııfında, tahsili bırakmalt mecbun
yetinde kalmış. Tahsilini, hemen bü
~ tahsillerini yarıdn bırakanlar gibi, 
cBir takım sebeblerden dolayı• ta
mamlıyamadığını s~lüyor. 

Kendisi, şimdi tam bir buçuk sene, 
ıyda yalnız yirmi lira gelirle geçin
mek mecburiyetindeymiş. Bana bu 
gayri tabii görünen mecburiyetm se
bebini de ifşa etmiyor. 

Mektebini bırakmadan evvel, tanı

dığı bir genç kızla nişanlanmış. Bu 
genç kızın, sevgisine mukabele etti
ğinden de eminmiş. Fakat kızın yakın 
akrabalarından birisi, okuyucuma: 

•- Biz kızımızı sana vermekten 
vazgeçtik!> diyor. 

Ve bu feragatin sebebini fU cümle
lerle anlatıyormuş: 

•- Sen mektebini bitirecek, biı 

doktor olacaktın. O takd~rde, parlak 
ve şerefli bir istikbale namzeddin. Bi
zim bu nişana muvafakat edişimizin 

sebebi de buydu. 
Halbuki şimdi, tahsili yarıda kal

mış bir gençsin. İstikbal sana, küçük 
bir memuriyetten fazla bir şey vadet
miyor ve bu vaziyetin, kızımıza layık 
bir koca olabilmene manidir. Binaen
aleyh sana düşen hareket, bizim kara· 
nınıza boyun eğmektir. > 

Okuyucum m ektubuna şu cümleleri 
de ılfıve ediyor: 

c - Bu nişanı bozmak istiyenler, ba· 
na sade bu nasihati vermekle kalmı
'T,,rlar. İşi tehdide kadar vardırıyor-

v .. 
aade beni değil, sevdiğim ve 

Bıız üstünde Hokey sporunu 
k:m icad etti? 

fından icad edilmiştir. 

* 

Bugün bütün 
dünyada moda o
lan ve şiddetli kış 
olan hemen her 
yerde y;ı.pılan bu7 
üstünde hokey o
yunu, ilk defa 
(1860) da Kana -
dada, bir topçu a
layı neferi tara . 

Dunyanm en eski köyU 
nerededir? 

il 

n işanlandığım kızı da tazyik, tendid 
ediyorlar.> 

Ve soruyor: 
- Ben, ne yapacağını şaşırmış bir 

haldeyim. Siz, benim yerimde olsanız, 
ne yaparsınız? 

* Ben, okuyucumun yerınde olsam, 
evvela, tahsilimi yarıda bıraktıran o 
•Bir takım sebebler• i ortadan kaldı
rınm. 

O sebeblerin ortadan kaldırılması 

sade meseleyi halletmekle, sade oku· 
yucumu sevdiği genç kıza kavuştur

makla kalmıyacak, kurulacak yuvanıq 
istikbalini de sigorta edecektir. 
Eğer okuyucumun sıhhati yerinde 

ise, o sebebleri ortadan kaldırıp, tab .. 
silini bitirmesine hiçbir engel tasav. 
vur olunamaz. Eğer okuyucum tahsi· 
linc devam etmesine imkan bırakmı· 
yacak bir hastalıkla malUlse, zaten iz
divaca kalkışması da yanlış bir hare. 
kettir. 

Bugünkü halde mevzuu bahsedilen 
akrabanın muhalefeti, tehdıdleri olma.a 
sa bile, okuyucumun evlenmesı doğru 
değildir. Tahsilini yarıda bıraktığını, 

ve ayda yalnız yirmi lira kazana bil
diğini söyliyen bir genç, henüz kendi 
hayatını kurtaramamış demektir. Bu 
vaziyette bir gencin, izdivaca kim bi
lir ne pembe hülyalarla hazırlanan 

bir genç kızcağızı da sefaletine ortak 
alması, neticesi karanlık bir cür'ettir. 

Bu itibarla, okuyucuma, henüz bir 
karpuzu taşıyamıyan daracık koltuğu
na iki karpuzu birden sığdırmayn kal
kışmamasını tavsiye ederim. Yukarı
da da söylediğim gibi evvela mekte
binden feyzini, ve ondan sonra da sev
giden payını tahsil etsin! 

T.EYZE 

IKADDNI 
Bebekler için kapalı -~~~~ .. ~· ~wl---------

yakalı ceket Dün otobüs davalarınd 
ikisine birden başland 

Sahur Saminin ve Recai Nüzhet Babanın Abd 
Emin Yalman aleyhine açhkları 

davalara bakıldı ve mahkemede bir münakaşa ~ 
otobüa münakaşasını m üteaktb Ahmed 11-

mln Yalman aleyhine açılan ilci dan.ya daha 
d6n Asliye 1 inci ceza mahkemesinde ba§lan
mıştır. 

Birinci dan Sabur Sami tarafından Tan 
başmuharriri Ahmed Bmln Ue netrlyat ml-

Beyaz krepdöpnden yapılnutbr. E- dürü Sabri Sallm aleyhine açılan dava ldl. 
teklerinin .3• santimetre kenardan iü • Mahkemede suçlu mevkiinde .Aı.ned Emin 

ile Bahri Ballın, müddei yerinde de Babur 
haren bir sıra ca• 
jurt geçiril.mif. 
Göğsünün iki ta -
rafındaki brodeler 
~ şekildedir. Sar
ma saplar, puan -
Iar ve fanteZi di
kiş. 

Yakasının da 
göğsündeki dllO -

tif, ]erin ayni iş

lenıniftir. Önüne, 
kollannın omuz 
kısmın:ı ve arka -
sına büzgüler yapılmış, yakasının kena -

rma ince bir biye geçirilmiştir. Bu biye

den kol kapaklarının kenarına da konul-

muştur. 

Yeme it bahn: 

Pirinçli tavuk 
6, 7 kaşık pirinç. 
4 orta büyüklükte soğaa. 
3, 4 havuç. 
5-0 gram tereyağ. 
1 kaşık domates salçaa. 
Tuz, biber. 

3 baş sarmısak. 

1. Soğanların şurasına burasına birkaç 
tane kuru karanfil sokunuz. Tavuğu par
çalamadan, sicimle bağlayıp tencereye 
koyunuz. Soğanlardan ikısini, havuçları, 

sarmısağı, tuz ve biberim içine ilave edi
niz. Su döküp kaynatınız. Kavnarken kö-

püğünü almayı unutmayınız. İki saat ka

dar kaynarsa kafidir. 

2. Ateşten indirip süzünüz. 

3. Yağı bir tencerede kızdırınız. Tavu

ğu çevire ç~vire bu yağd-ı nar gibi kı

zartınız. Üstüne - yarısına gelinciye ka

S&mlnln Teklli Sadi Rıza bulunu7'0f'du. 
Müddeiumaminln talebi l 

Duruşmaya müddeiumumilllı:: \&rafından 
Asliye 1 inci ceza relsliğine gönderilen iddia
name Ue, Babur Samlnin müddelumumtıığe 
Terdlğl şlkflyetnamenhı okunmulle başlan -
dı. İddianamede Tan ıazeteslnln 21-12-m 
tarihli nüshasında neşredilen .ı numaralı 
m.113kell ldmdlr?11 başlıklı yazıda sarahaten 
Te cTabJd.katm selAmetı için vallnln men -
nlJet aimuı 10.Zımdıti yazısında da tml ta
rikiyle miltt.ekl Sabur Samlnlıl JWkın ha -
taret ve hü.sumetlne maruz kalaeak :,eltlkM 
tahkir olunduğu kaydedlllyordw. Matblla\ 
kanununun 27 incl maddesi deWetlle, cen. 
ka?lununun 480 inci maddesine söre Ahmed 
Emin Yalmanla, Sabri Salimin muhakeme
leri ve tecziyeleri isteniyordu. 

S:ıbar Saminln tikayetnamest 

Ahmed Em.in ve Rttai N~ 
mahkemede __ # 

k&Sdi yoktur. Davacı blllkls Avnl ~ 
let. etmek suretlle namus ve haysıre ti 
cnüz etmiştir. Davacı benim. Mildd 
mlllfe müracaatla milddei aleyhine ııJ 
~ tasnll cürüm davası açtım . Hazır_, 
.lı:lkatı münasebetlle lkl dava ayni 
mahkemeye intikal edememl.ştlr. 

Reis Sadettin: 
- Peki ama, sız kendinize tebUgat 

8abur Samlnln şlkAyetnamesinde de Tan 
ıaıeteslnde 1ntlşar eden Ermeni mezarlıtına 
dalı yazı "' diğer neortyatın kendisini (30 .... 
482 inci maddelerin ıümulü dairesinde tah
kir edlc1 mahiyette oldutu beyan ile, Ahmed 
Erlin Te Sabri Salim aleyhlerinde dua ika-
mesi taleb ed!Uyordu. it halde, aynı neşriyata dev~m et e 

Aynca ıahsi hukuklarının da temini is - Ahmed Emin - Bu 42 lncı madd 
tenlyordu. ·keme safahatının yazılmaması bil t 

Ahmed Emin Yalmanın ifadcııl dır. Bu tecavüzü memlekette hays!Yt 1 
Bundan 10nra sorguya geçildi. Ahmed 'S- ıunlyetıne karşı yazılmış bir ctir'et. 

ndn Yalman hlidlseyi şöyle anlattı : ettim. Menafii umumiye hesabına il 

- Bu yazılar muddetnln şahısına ki.111 devam ettim. 
bir hakaret lı:asdlle yazılmış değildir. Bele - Reis: ;# 
d!yedekl tahkikat mevzuu olan bul yol.sus- - Yazınızda blr çok hakaretlml• 
luklar mfinasebctıle yazılmıştır. nrfetmlşsiniz? ,1 

Belediyedeki yolsuzlukların tahkik mel' - - Gazetecmk Usanlle vaziyet tas# 
zuu oluşu nıünasebetlle, tahkikatın ttl~etl ' mittir. 
namına, teshil etmesi için belediye relslniD Neşriyat müdürü de mahkemede~ 
izin almasını yazmıştık. harrlrle hemfikir olduğunu, ancak 

Sabl'I Salim de, yapılan neşriyat.\&. şahJe- dolayıslle gazeteye yapılan tebllgatta1' 
Jara karşı bir hakaret mevzuubab.s olmadı- ber bulunduğunu söyl~. 
tını söyledi. Recai Nüıhetin sözleri ı 

Sabur Saminln nkillnin ıalebi Bundan sonra söz alan Recai Nıut>' 
Bundan sonra Sa bur samintn Tekili Sadi dl t1 : ...ıı 

Rıza söz alarak : - Ahmed Emin Yalman bu yazılaı" 
- 17, 18, 20 ve 24. tarihli Tan guetelerln- halinde bulundujtunu ve şahsi blr bJ 

de yapılan neşriyat üzerine açtı~z dava- matuf olmadığını söylüyor. Neşriyat 
Jara iştlraken, müdd~iumumlllk de Tan ga- edilecek olursa, görülür ki, ismimle, 
zetesi aleyhine bir dan ikame etmlştır. üç le, tahkir edlldlm. 
duamızın da tevhidini istiyoruz, dedi. Bir münakaşa 

Ahmed Emin veklll Nazmi Nuri ele fU me- Bundan sonra iki taraf ar~d~ 
taleada bulundu. aıenuu haricinde blr münakaşa ge( 

- Da,·aya bugün muttali olduk- Münk _ Recai Nüzhet demiştir ki : 
ıı:mmın de söylediği gibi cevab nrebllmek ı- - Kastı şahsıma hakaret olmayıp 11 

4. Pirinci yıkayınız. Tavuğun etrafına çln daha enelkl neşriyatın mütaleası ll _ Uk işlerinin devamına aid bulunddU
11 

dökünüz. Tencereyi kapağı açık olarak zımdır. Bunun için mehil verllmealn1 ıstıyo - rada huzuru adaletinizde tekrar edlY0~ 
K ruı Çünkü, bu yazıya teltaddUm eden neş _ bukl bunu aynen gazetesinde yazmış ~ 

dar - deminki suyundan dökünüz. 

aynatınız. Kalan iki soğanı da içine koy- riyat vardır. na karşı Başvekil Celfıl Bayar da kt.ıı 
mayı unutmayını:ı:. Tadına bakıp b iraz :\tüddelumtmıl Haktı Şfikrü bı:ıııa tu ce- demiştir ki : ıı' 
tu b ·be nbı verdi: cBu temizlikten neyi kasdedJyorsU

11 ,1 
z, ı r de ilave ediniz. Suyu eksildik- _ Dava vilzuhl:ı lka.m.e ed1lm1şttt. ortada, eak1 hiıtfunet zamanındaki arkadaşlar 

çe ~a:kJa. kendi suy undan arasıra dö- aync~ bir hldise ve dan nıevcud değildir. nen şlmd~ ?1evcudd~r: Aramızdan ıilJJ 
kersınız. Ta pirinçler yumuşavıp, pilav gi- ki muhlet verilsin . yalnız İnönüdür ve Inönü de bu teJXl 
b. . . . • ı Neticede Sabur Sami tarafından ayrıca lerinde en titiz bir devlet adamıydı.• ,.t 

ı pışıncıye kadar kaynatmaya ve t.vuk d:ın açılıp, açılmadığının müddeiumumi _ Buna rafmen temızllk neşrlyabnll P 

suyu ilave elmiye devam ediniz. Lapa llkten sorulması lçln dan talik edUmlştlr. etti. dll 

gibi ezilmemesine dikkat ediniz. Otuz, o- ikinci dava ktil B:r:ıe~a~::;:u r::ı~ıi~r~~r~:~ ~ 
tuz beş dakika kadnr kaynatmak yeter. İkinci dava da Recai Nüzhet t.aralından tacağım. ~ 
İndirmeden az evvel dom t " . d ceza knnununun 480 inci ve müddeiumumi - Ayın 18 lne bırakılan birinci davaıııl 

a e .. czmesını e llk tarafından matbuat kanununun t2 lncl davanın tevhidini 1stiyon1m.n 
maddesine göre muhakemeleri taleblle Ah - Müddeiumumi Hakkı Şükrü de, Recııl içerisine karıştırırsınız. 

5. Tavuğu çıkarıp, parçDlarsınız. Bir 

tabağa koyarsınız. Üstünü tamamile pi

rinçle örtersiniz. Tavukla birlikte haşla

dığınız havuçları dilim dilim kesip en üs
tünü süslersiniz. 

İstiyenler bu yemeğe havuçla birlikte 

iki baş ta şalgam katabilirler. Tavuk su

yunda haşlanmış şalgam, bu yemeğe hoş 
bir garnitür olur. 

med Emin Te 8abrl Salim aleyhine açılan betin tevhld talebine iştirak eyledi. ) 
dnva idi. Ahmfll Emin Yalmanın ce•ab' .,;11 

iııı: dava açılmış olduğu ve müddelumu • Reca\ Nüzhetin sözlerine Arunecl 
millkce tebligat yapıldığı halde Tan gazete- Yalman, şu cevabı vermiştir. , 
sinde neşriyatın devamı üzerine 42 inci mad - Bir noktayı cevabsız bırakamaUI· 6J 
deye göre bu yeni davanın ikamesi lft.zım nlm yazılanmı yazarken CelAl Bayara 
gelmişti. yanmak iddiasında veya imfisında buıuıı,,, 

İstida ve iddianame okunduktan sonra tumu ve bu neşriyat yuzunden bir söl' ;-1 
sorguya geçildi. hatab olduğumu söyllyerek yanlış bir t 

•Davacı benimo tesirler uyandırmak istemiştir. J9 
Ahmed Emin sorgusu sırasında §Unlan Ben negrlyatımı kimseye dayanarak 1 

söyledi: ınadım. Böyle bir iddiada bulunmadıtfl 
- Bu mevzuat bir kül teşkil eder. Hakard (Devamı 8 inci sayfada) .....,,,/ 

Bacaksızın maskaralıkları : Telefon J 

il / ._.~ 
,~ 

f-~ -
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" Ben bir tımarhane kaçkını vım ! ,, 

lsta~bullu yankesici 
~zre~ .. ~~~~sı "Ingiltere bahriyesi" 

v At~~a~a .nasıl çalışır? 
Kamil bir arkadaş ve 

yuva saadeti denizlere hllkim olmakta 
lstanbuldan Z. 

1 ankesıcı Hılmı tımarhanede meraklı 
Can da karakte -
rinin tahHlini is -
tiyerek "1T1Lyor: devam edecektir!,, 

lllaceralarını nakle devam ediyordu 
Röportair yaJHlll: F .,..it Küçült 

<Twebae ft itU1-a baktı aüJudU) 

- Ne tı.ynPtte 

bir eşi .,nu'ud e -
de bilirim? 

Kendisinde bu -1 
lunan ruhi v~ıf - 1 
lar, ~inde mü -
savi derecede ol -

mamalıdır ki birinin fazlalığını diğerinin 
eksikliği tadil edebilsin. Yuvada: Müte
madi heyecan havasının esmesi eşleri bu
naltabilir. Bu sebeble eşinin, (kamil in -
sanlar tıynetinde) olgun ve idareci ol -
ması lazımdır. 

Giydiğini yakıştır an bir tin 
Ankaradan K. inisiyalini ta~yan oku

'!JUC'Umtız da fotoğrafının dercini i$temi -
yerek tabiat tahlilini bekliyor: 

Sevmek ve sevilmek heyecanlarına 
fa7.la fazla yf!r vermiJ olabilir. Giydiğini 
yakıştırır, etraf10ı kolaylıkla kendisile 

tm~şgul edebilir. Arkadaşlan tarafından 
TıwaMha7leden bir manzara ı sevilip nrandıfı kadar da kıskanılır. Ken-

- 82 Tecrübesizlik .. bana bir gurur gel- ı disini büyük göstermekten h~lanır. 
l.ıdı ~ lcymetti öteberiyi sak- mişti. Kimse yakalıyamaz diye ulu orta ~ 
• gı Yetil kmecenin d k - çalıyordum. E""I . b• • 
CUlı ZOria a çe . . . e apa Tevekkeli insan büyük lokma yutma- Q enC,,JI S8V8n lr flp 
~ldUrnaa .. u_ çarak w ıçensınde ne ılı, büyük söz söylememeli dememişler. Ankarada H. A. fotoğrafının dercini .. dun ~ve dogru Galatayı boy- B' .. T.. 1. . · ·· .. d ihti · t · k · .. . ltatina beni vak·ıs· .. .. I ır gun une m gışesı onun e - , ıs emıyere tabı.atının 71ı4Rıl olduğunu so-
~dı. l.f._ · d .. 1 ız gorunce şa- yar bir Yahudinin cebindeki altın saati nı.yor: 

l 
~/il.it~ -

'-rn -.ınasın an mn aldı. Beraberce! .b. b. 1 b·ı ğ. 1 G .... d .. w.. 1938 yılında meda-
.ı ı.. Uslu odaıına gı·tt:'- Evden tırtıkla araklarken kerpeten gı ı ır e 1 e ı- orun ugu kadar sakin ve neş'esiz de- nı· mı'lletl- bı"lha-· 
•1.ıda ıL - t ğildir M h·ı· · b Jd w • ""A "-Jcı turu kanape . .. t.. d .. kf° nıe yapış ı. · u ı ını u ugu zaman tamaımle 

tine boYlluma ~ une 
0 

um.! Böyle bir vak'ada yakalandığı za • değişir. Eğlenceyi, yeyip içmeyi sever. malik oldukları ve
ya olabil~kleri si
lah mikdarı bakı-

A,aiıcla okuyacaiınaz .. tırlar 
meıhur lnailiz devlet adamı: 

le tnıilııere kadar 
kuvvetli bir harb 
hattı vücuda getir~ 

mez. L - Ah lfihn·ı M . · Se k 1 ınan ilk his, korku ve heyecan olur de- Bu hali hazan israfa da varabilir. 
-er, Çok akın l! ançamu. n ço şe-1 ğil mi? Bende bunların hiçbirisi olma- Winston Churchill 

* I>iy, ~ ~ QOC~ksun. dı. Yakalanmağı gayet tabii karşıla- ~ 
:SOyıece opmege ~ladı. . . dım. Anlaşarak iş ö b" ı· 
~ aradan IS ~ geçtı. Ben hıç 1 Müdüri ette bir ha li ıslandık. Soll . g ren rr ip 

mından gözönüne a
lınacaklardır. Halk-

tarafından yazılmı!br. Silah
lanma yarıtında f ngilterenin 

!arının meınnuniye- vaziyetini anlatmaktadır. 

Bir rnuahed? mu-
cibince Amerika In
giliz donanmasına 

muadil bir donanma ~ lı ~yordum. Arayan soran yok- Y Y . . h 1 Saım:mn. okuyu-
"'ler - uylar zarfmda ne kadar faılı meç u 

~'1 l ~ Katina~ıa arkadaşJarınd~n 1 kalmış yankesıcilik vak'ası varsa, hepsi. ctı·'ılaonkmız~~ ek~ -
ti, müe.ssesele~inin "--------------' 

~ı.ı.. ~ vasıtasile karakola benım .. t.. ..kl d. a an l.ı4I a • 
... ~ \..:_ . ~. . 1 us ume vu • en 1. 1-1·ı . . •~hıu· IQı..,_t Ull" evrak gelib gelınedıgını Bir ~re ötürdüler. Bovumu ölçtü- ~. ~rıtr. .... ı -t;;,. "'i u~uk Çünk.. A Le anın Y g .J m ıstıyfJr· 

tu karakoı · bh u .. Yl.d. ı; .. 1 Ier, fotografımı, parmak izlerimi aldı· ı öz d'ğı b' 
~lerden ha:1· ıU.::ısıB' 1 1

:. oy e lar. Senin anlıyacağın sabıkalı olduk. k en 
1
1 

• 
1 

b. 
1

' 

- ~.;__ ~ 0 
· ır gun: Kocaman bir tomar evrakla mahkeme- ~ ıey er. 0 1 ı -

ltııya o.qya dedım. Artık evde otura - d d k d b .. l rkl d .. rt lır. Tatbıkatında 
caiını. ye, ora an a ·o ese.. oy e ı e o 

1 1 
k i 

~ktııa an ...... 1.. 0 .. n ilk beş defa hapishaneye girdik çıktık. Fa- me: :;kma: bil : 
~ SOka~ ~~ .ara ,.~~ h gul . kat İstanbulun da en batın sayılır yan- Y ' kJ -ı,..~1 -den b s• Çı&ı.ım. G.lata -.a ve erın- k . .1 . d ld k G 1 t d b. meme e o~ .. ur. 

i"9-- .-1-ı:- ·esıcı erın en o u . a a a a ır mey- M f 1 . . ~-ğ t kta . ı· t \t -~ .,...Wın. . b .. f. d 1 en aat erını u.a ı ma n, mes u ıye -
"-· ' 0 ıilnden ~ ben de Galata lıan:ye girdim mı, u un omuz aş ar lere katlanmaktan çekinebilir. Hadise ya 
'""illlveıe~ .. :- .. . avacra kalkarlardı. d w ·ıd· D h · d. 1 k · h·t -~ mudavimlen arasına ka- · 0 d .. 1d.. İ . d ratıcı egı ır. a a zıya e an a~ara ı~ 
-., ı.nı. Bu sırada peder e ?. u. yı ? .ar::- lerini halletmek ister. 

lhıirn k . _ . . mış, bize 'Dir parça dunyalıkla ıkı uç 
~ UıUn :venın. mudavırnlerı arasın- kiilüstür ev bırakmıştı. Dünyalıktan 
iti Sad ylu Cı~~ız Cemalle, Yahu- kendi hissemi aldım. E\•lere karn~ma
llrıd Ya en sevdıgıın oyun arkadaşla· ... 

andı Bunı d- 1 uım. 
~ boı · ar unya!1.wnur amıyan Elimdeki bu para ile güzel, modern 
~tabe Para .harcıyan ıkı ark~daşt~lar. bir. tutmağa karar verdim. 
~· r gelırler, beraber gıderdıler. ış . .. . 
)I,_ ını ..;bi y ek -1.. • • k 1 Düşündum, taşındım, karı ıle de ko-
'""'1 ~· em yem~ ıçın arı arı- .. 

1 
w. 

.a. ilşcıyı g- d · · bekl . 1 nuştum. Ha, sana soy emegı unuttum, 

Son Posta 
F otograf tahliii kuponu 

l.sim • 

Adres • 

hürriyeti, mahkemelerinin bitaraflığı, 

an'ane1erinin eskiliği, çalışKan sınıfları

nın refah derecesi, felsefeleri, fiir, ede
biyat veya nefıs san'atları bu sukut ve 
tefessüh amnda bu milletlerin lehine 
büyük rol oynamıyacaklardır. 

Muhteris mütecavizler hareketlerini Ye 
küçük milletler vaziyetlerini silahian!l 
ve silahları kullanacak adamların kabi
liyetlerine göre tesbit ve tayin edecek
lerdir. 

* Bu şartlar altında İngiliz bah.riyesinin 
kuvvetli olmasından memnun olmalıyız. 
İngiltere hatta silahları azaltma yılla
rında bile mevcud materiyeli ve müesses 
tcşki15.tı en yüksek kemal derecesinde 
muhafaza etmek için her yıl en aşağı 50 
milyon İngiliz lirası harcamıştır. Islahat 
makamında büyük bir kısım kruvazör 
ve zırhlı kruvazör yeniden inşa derece
sinde tamir ve tadil edilmiştir. '«l. lfatta ı.A~~ daermesıb m ekmıyor a

1
r- Katina duruyordu. Fakat Katina eski DİKKAT 

)otla U«lWl azan yeme ısrnar ı- B . kul k.. - . ı tahlm lçl b k nı d 
tdı. Katina değildi. enırn um opegım Fotogra n u upo ar an 1935 yılının İtalyan hadiselerini mütt>-

A~ w ·ı b h d 5 adedinin gönderilmesi §arttır. 
,, -~ağı '"•ka b .. ·~ ha.ı11. • 1 oimuştu. Kazandıgı para ı e ana e i- akip İngı'liz amirallığı gem Here modem 
"l'llı.t J ... rı u ı.un J.Aayernı on ara ish d .k 
" rnıştıın. y h di S d ba k _ yeler alıyordu. Hap ane e ı en her techizat koydurmak için istediği bütün 
,,0!'d a u a ya na ızı 1. k .. d . -· .... -·-.. - .... • .. ·-·----u: gün kapıya ge ıyor, yeme gon enyor, kaynakları elde etmiştir. Bılha•a hava 

- O ka~- . 1 k karakola düşsem kefil buluyor, elhasıl den bizim arkadaşın sesi duyuldu. Ba- hücumlarına karşı gemilerin gu··vertele-
~..... \aör şeyı aşır, ge arıya ver, 

1 1 1.. 
1 

b. w k .. f d. d 
ır;: •et dostu 1 Ö 1 ld - h ld bizim meslekte o an ara azım o an ır ğıra bagıra u re ıyor u. Başunı çe- rini muhafaza işlerinde adeta ihtilalt an-
~"l'lde 0 

· Y e 0 ugu a e sana vı'rdim. İngı·ıiz seyyahlarından ikisinin l>ara bir sigara parası, bir de kahve kadın ~lmuştu. . dıran yenilikler yapılmıştır. 
lib· sı Versin .. olur şey değil. Hem piliç Ne dıyordum, kan ıle konuştuk, Yu- yakasına yapışmış, rumca: Lord Fisher: 
a .... 

1 Çocuğu dost tutsun hem bövle mu- nanistanda güzel bir vole yapmağa ka- - Dansetmeyi öğren de öyle dansa - İngiliz bahriyesi daima biriı1ci mev-
... ,ıeJe ' .J d'k ·· d f d ~ l:>- Yapsın, Doğrusu bu olmaz.. rar ver ı · · kalk. Uç e a ır ayagıma basıyorsun .. \kide seyahat eder, demek itiyadındaydı. 

C ıye söyleniyordu. Yunanistana bir mik~ar mal götüre- diyordu. Bahriye lordları heyeti derecesinde 
1 tı1bız Cemal de· cektim. Malları zarar, kar okutacaktım. Tabii ahali ,etrafına sarılmıştı. Eşek muktedir bir heyetin emri altına verilen 

~ 'b l!u Çocuğu işe ~lıştıralım. Sonra o- Bu iş, benim d~~en~ olacaktı. Haki- değilim a ... Bu dalaverenin niçin yapıl- kolaylıkları iyi kullanmamış olabilece
ı.ra aşka bir dost buluruz. Karıdan da katte temas ettıgım tuccarları tırtıklı- dığını öğrenmiştim. Ben de hemen a- ğine güçlükle inanırım. Bu saatte İngil-
~arı alınz .. diyordu. yacaktım. ynnıak için kalabalığı yararak araya tere bahriyesi için İtalyadan dört defa 

)ank 1~ anlamıştım. Bunlar hırsız ve Çarşıdan biraz yerli dokuma bez, do- girdim: fazla para harcediyor ve muhakkak ki 
llli esıci idiler. Yü1eğimd tarif ede- kuma çarşaflar uydurduk . .f sandık _ Etme, eyleme! diye arkadaşın ya- yeni tedkikler ortaya daha mühim umu
~eceğiın bir sevinç var~. İlk defa yaptık, bir sabah atlatık vapura, ver e- kasından tuttum .. kavgacıları ayırdım. mi masraf lüzumunu çıkaracaktır. Şim
l'ıiy de işe çıkıyordum. Demek ben em- lini Pire, oradan da Atina. Atinada bi· Hesabı gördüm, dışarı fırladık. Eve ge- diden resmi ve hususi inşaat tezgahların-

Oet ~ilecek bir erkektim. zim ~ar!~ı~ ah~blarından Asp~sya ~a- Jlnce benim, iki cüzdan, bir saat, bir da her cinsten birçok yeni gemiler yapıl-
C> &ün ilti sa t - ...:~-..lA- dık sıtasıle ıyıce bır otele yerleştık. Tüc- bilezik aşırdığım, onun da bir pantan- maktadır. 5 harb kruvazörü inşa halin-Uıd a ve uç \;UL.UCU1 aşır . t'k N d . b. 
la an.ıatda 340 ı· rd 0 carlarla temasa geç 1 • e ersın, ı- tif, dört cüzdan aşırdığı meydana çık- dedir. 1938 programına göre daha kuv-

t ar ,_, ıra para va ı. n- . k fl k k . . 
l> aıuayıp b l d. 1 d zım do uma çarşa ar apış apış gıttı. tı. O geceden sonra Çicisle ahbablığı vetli zırhlılar da kızağa konulacaklardır. araı ana zu a e ıyor ar ı. • . . F k t 1 k d 
},... arı aldılar b da 40 ı· ·d· Kar bıle ettırn. a a ası ma sa ım artırdık. Benim dümeni anlattım, ha- Materiyeli hazırlamakta olduğu gibi si-"'· , ana ıra veı ı- b k .d. 

1
• k t aş a ı ı. yıldı: ahı ullanacak \nsanı yetiştirmekte de 

ka~!.dad başka şeydir vesselam. Üç ay !3ir ~ki Atinalı~ın .. zarına. baktım, ü- _ Aşkolsun, dedi. İyi bulm~sun. Se- ayni sür'at iltizam edilmektedir. 
~atık ~nra ben de yavaş yavaş sayılı mıdlerım suya duştu. Herıfle:de para nin bu işi yaptığın anlaşılmaz. Gerçi Denizaltı tehdidlerine karşı mücadele 
baş esıcilerden olmuştum. Bazan kendi yoktu. Hepsi benden beterdi. Istanbul- polis beni tanır ama artık töbekar ol- için bulunan yeni usuller büyük muha
l'k.,~~a Voltalar yapıyordum. Fakat da daha çok kar ediyordum. muş biliyor. Onun için seninle sıkı fıkı rebede keşfedilen usullerin hepsine de 
l'ahe~Ya Sadya ve Cımbız Cemal ile be- Bir tesadüf beni Çicisle tanıştırdı. ahbab olmıyalun .. sen gündüzleri sey- mukayese edilemiyecek derecede faiktir 

Cem Çıkıyordum. Çabucak anlaştık. yah kafilelerile beraber Akropol'a uzan, ve bugün şu kanaat hergün biraz daha 
- 0 a~ bana nasihat veriyordu: Bir akşam indiğimiz gazinoya bir sü- ben de düşerim. Tırtıklar, tırtıklar, sa- kuvvetle yerleşiyor ki, usulü dairesinde 

da he:r ğ uın Yankesicilik bu. Sonun - rü seyyah indi. Caz çalmağa başlayınca na zula ederim. Enselensem bile senin müsellah bir harb gemisine karşı hava 
llledin. Şey Var. Şimdiye kadar enselen- bana bir göz işareti yaparak karısını gibi bir tüccarın üzerini aramak kimse- hücumu kafi mahiyet iktisab edemiye
lı·'d ~bık?ya gitmedin. Fakat hiç dansa kaldırdı. Ben de bizimkini kal - nin aklına gelmez. Ben yakalansam bile cektir. 
8ltı. ~ 1f_1n hır zamanda enselenebilir- dırdıın, bir şeyler olacağını hissediyor- seni ele vermem, sen hissemi Aspe.s- Hülasa olarak söyliyelim: Bugün Av-
biltltat~ ~bu, ekmediğin yerde biter. dum. Fakat ne olacağını tahmin etm.i- yaya blrakırsı:iı... rupada hiçbir devlet, hatta Avrupa dev-

1 Vran! yordum. Tam dan&m orta ,Yer.inde bir- - Af'ken Nr - letlerinin hepsinin birleşmiş kuvveti bi-

vücuda getirmek hakkına maliktir v~ 

anlaşılıyor ki bu hakkını kullanacaktır. 
Fakat kuvvetli bir Amerika ancak fena 
niyet sahibi olanları korkutabilir. Ciha
nın masuniyeti bahsinde Fransız donan· 
ması da kuvvetli bir amildir ve denilebi
lir ki hangi şerait altında olursa olsun 
açık denizlerin kontrolü büyük garlı 

devletlerinin elinde bulunacaktır. 

Kara itlerine gelince .. 
İngilterenin ancak imparatorluk poli· 

sinin ihtiyat kuvveti derecesind~ küçü
cük bir kara ordusu vardır \'e bu ordu 
daima Fransız ordusu ile birlikte gbzönÜ· 
ne alınmalıdır. 

Fransız ordusu ise 1938 yılınd-t Rusya 
müstesna olmak üzere hiçbir Avrup~ or
dusu tarafından geçilPmiyecek kemıyet 
ve keyfiyettedir. Fakat bu vaziyet değiş· 
mez bir vaziyet değildir. İngiliz bahriye
si birkaç yıl içinde faikiyetini ne derece 
artıracak ise Almanyanın insan ve mal
zeme seviyesi de o derece serı bır teka. 
müle uğnyacaktır. 

* Serbest milletlerin zatı hava alemin· 
dedir. Muhakkak ki müsaade almadan 
söylememiş olan General (Veygand) a 
göre: 

Almanyanm 3000 
İtalyanın 1200 
İngiltereniıt 1500 
Fransanın l 000 

tayyaresi vardır. Eğer bu rakall'Jar ha· 
kikat için bir esas olarak alınabilirse 

Fransa ile İngiltere için bütün kaynak
larını kullanmamış olmak çok şere!h bir 
şey değildir. Avam Kamarası toplandığı 
zaman meclisin bu hususta hükumette& 
teminat istemesi bir vazife olacaktır. 

* Netice olarak kaydedeyim: 
İngiltere milli müdafaanın her sahası 

için muazzam hazineler sarfP.tmektedir. 
Birkaç ay evvel mikdar (1) milyar (500) 
milyon İngiliz lirası tahmin edilıyordlL 
Fakat bu mikdar aşılacaktır ve bereket 
versin İngiliz kredisi o derece sağlamdır 
ki bu sahada hiçbir güçlüğe rastgc>lin
miyecektir. 

El arabası tipi 
Belediye nürnunelik el arabas: tipini 

tesbit etmiştir. Vali ve Be1ediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ Ankaradan dön • 
dükten sonra araba tiplc.>ri ilfın C'd.Jecek 
tir. N' 'll'l ayına kadar herkes arabala -
rını yeni tine J?Öre değiştirmiş olacak
tır. 
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"Son Posta• am 

Andı·e, banyodan çıkımf suvareye -t
mek için hazırlanıyordu. İtinayla beyaz 
gömleğini giyiyor, kravatım taltıyor n 
dolabdan smokinini çıkanyordu. 

Giyindikten sonra yatak odasından çı
kıb salona geçti ve bir sigara yakarak 
dumanlan dalgın dalgın ..wrmala bat
ladı. Saat yediyi on geçiyordu. Bq daki
ka sonra evden çıkmalıydı. 

Taksi onu Borisle.re an bet dakfkedı 
götürüverirdi. Dostlannm evine flÇ kal
mamak lizımdı. 

Andre ile Boris çok iyi iki arbdqtılar. 
Çocukluklanndanberi tanışırlar, ~ 
le.rdi. Acı, taUı müşterek bir çot hatıra
ları vardı. Aşağı yukan her ilminin 
gençliği birbirine benzer bir IUI'eÜe aeç
mişti. 

Vakta ki Boris sanpn, güzel, csib bir 
kız olan Josephine eYlft'lfnaı, Andri bu 
izdivacın dostluklann.a llihayet ..._. 
ğinden korkmuştu. Fakat ft:lij'llt cm.mı 

düşündüğü gıöi çıkmada.. Ve eellf idam 
eski!::i gibi ailenin en yak:m dosta GlarU 
kaldı. 

Boris evleneli beş yıl olmUflu. Ba ~ 
yıl zarfında her iki arbdaf araaada en 
küçük bir hldise bile TUkm. gelmit de • 
ğildi. Bir çok geceler, Andri arkadqınm 
evine gider ve genç kan kocayla ben -
ber ymıek yerdi. 

* Kapıyı çaldığı vakit saat yedi buçuğa 
gelmişti. Kapıyı açan hizmetçi: 

- Mösyö, küçük salondadır!dedi. 
Burası Josephine'in u:Yki aelimi fle dö

şenmiş, gı;ıyet zarif bir saloncuktu. 
Andre içeri girince, arkadaşını fevka

lade heyecanlı buldu. Borit! yerinde du
ramıyor, sinirli sinirli odada bır aşağı, 
bir yukarı dolaşıyordu. 

Andre yavaşça girmiştt: 
- Bonsuvar Boris? Ne haber? 
Boris bir an durarak ark.adaşının elini 

sıkıp: 

-Bonsuvar dostum! dedL 
Elleri buz gibi idi. Andtt: 
- Nen var? diye sorunca itini U%\ID u-

zun çekerek cevab verdi: 
-Hiçi 
- Söyle nen var? 
- Ehemmiyetli bir ,ey değil, .Tosep -

bine hala dönmedi. 
Andrc tereddüdle: 
- Dönmedi mi? diye IOI'du. 
- Hayır •. hala dönmedi. Halbuki saat 

altı buçukta döneceğini IÖylemifti. Bu 
akşam baloya gidecektik. Hazırlanmak 

için E''"ken döndüm. Ben eeleli yanm saat 
oldu. İşte yanm saattir karım meydanda 
yok. 

Andre gülümsiyerek: 
- Bunda merak edecek ne var do8 -

tum, dedi. Her halde mühim blr ,ey yok. 
Ne.redeyse döner. Bu yüzden carunm n
kılncağını hiç tahmin etmeulim 
• Boris: 

- Sen anlamazsın tabil, dedi. Bek!r -

l ı oevlet Demiryolları YB Limanları işletmosi Umum idar6si ilin~ 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat :mikdarlan aşağıda yazılı 4 ~ 

ut, ayn ayn ihale edilmeq artile 25/3/19:38 Cuma günü saat 15 den 
ara ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Ba ff1ere girmek iltiyenlerin apğıda _gösterilen muvakkat temlnatlaril~; 
nımım taJin etUii vesl\•lan ve Nafia müteahhidlik vesikası ve teklı 
ayni gtllı aaat 14 de kadar her grup için ayn zarf halinde komisyon Rei~ 
vermeleri JAnmdtr. 'ft 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp:ışa~ 

sellüm .evk fdliğindeu dağıtılmaktadır. (l 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Grop taim Lira Lira -1- Oksijen ve asetilen tesısat~ 36.000 2.700 

!- Muzayak hava tesisatı 35.000 2.625 

3- Kere9te kurutma tesisatı 17.000 1.275 ,_ Tav oc:aklan ve hava gazı tesisatı 65.000 4.500 

Bedeli muhammenf 60609 lira 37,5 =:,olan 1346,875 m3 muhtelif eb'~~,!: 
kereste 24/1/938 Paurtesi günü saat 10,30 da Sirkecide Q uncu ifletme blD"""" 

da eksiltme bmisyonunda kapah za!'f usulile satın alınacaktır. f) 
Bu işe girmek istiyenlerin nafıa ve diğer kanuni vesikalarile birlikte~" 

nisbetinde pey akçelerile komisyona mür~~tl"n ilin olunur. g,,,i1 
Şartnameler 303 kCırUf multabilinde Sirbd ve Ankara veznıelerinde sa 

tadır. cllO. 

Muhammen bedeli G7D lira olan ~50 adet makas !Defe buenl "'1~ 
Joz~ tatlı tatlı gülirruedi Pazartesi güııil ..at 15,JO da kaı-Jı IArf mu)D ile Anbrada idMe binuıtJ' 

1ar lııa vazi,.U takdir edemezler. İzdi -ı bankaya telefon etmiftim. Odacı: cMö.yö tm alınacaktzr. J 
vacnmı.dınbm yekdflerimizi en küçük çıktılar ama, kendilerine gidip haber ver- Bu işe girmek istiyenlerin 4610 liralık mrvakkat teminat Bıt bnunO "' 
bir hidisedm bile haberdar etmeyı iti - dim> diye, bana cevab verdi. Neden ya- ettiği vesikaları ve nafıa mlltea~ttlik ~ w ~erini ayni gb 
yad edindin. Bu seferki gecikmesi mutla- lan söylüyor bilmiyorum. H,30 a kadar ltaınisyoe Reisliğine vermeleri JArnncfır. _ •-"" 
lta fevkalade bir .ebebden olacak. Andr~: Şartnameler 336 kunq.a Ankara w Haydarpeşa, Eakiftbir, lmnir ve~ 

- Nereye ı.ittiği.ni biliyor musun? - Ben biliyorum, dedi. Bizden şüphe-
- Tabii.. halasını ziyarete gidecekti. ]eniyor Josephine .. benim seriilllnfial ol- , veznelerinde satılmaktadır. (100) ~ 

Yol otomobille bir saat sürüyor; bir bu- duğumu biliyor, onun için benı heyeca. 
çukta hareket etti. Bilirsin ki otomobili na düşürüp vaziyetimi tedkık etmek is -
sür'atle sürer. İki buçukta oraya vardı. tedi. Kendi ~endfne •eğer sevişiyorlarsa 
Üç saat halasının yanında oturacaktı. Bu mutlaka heyecana düşer, telaşlanır;• de
vakte kadar ~oktan burada bulunması la- mlştir. Halbuki ben onun söylPdiklermi 
zımdı. gayet soğukkanlılıkla karşıladım. Dü -

Andre: şün, ki ne büyük bır tehlike olacaktı bı -
1 - Biraz sakin ol dostum, dedi. Müba- zim için .. 

!ağa ediyorsun. Merak edecek bir şey Josephine tatlı tatlı gülümsedi: 1 
yok.. Gecikmek olagan bir iştir, hepimi- - Ben bu adamdan usandım artık An-
zin başına gelirN neden korkuyorsun? dre .. ne mel'un bir ruhu va~ .. anlasaydı 

- Bir ka7.aya uğramış olmasmdan kor- kim b lir neler yapardı? 
kuyorwn. Arabayı sür'atle sürerken dai- - Evet .. eğer daha evvel telefon ecıip 
ma çılgın bir sür'atle harekE't eder de... ba11a haber verme eydin değil mJ? 1 

Şimdiye kadar böyle gecikmemiştir. Ba- Yı\RlNKİ NÜSH.A?.llZDA: 

na mutlaka haber verirdi.. 1 A dl ... 
Sözünü bitirmeden kapı çalındı. Med- I a 1 yagCI 

halde genç kadının sesi duyuldu. Bir dn- Ya7..'.ln: Kadırcan Kaflı 
kika sonra Josephine güz.el endamilc gö- uç____ ·-- -· ---· 
ründu. kocasına dönerek: Dün otobüs davalarmdan 

_ Neler söylüyorsun, anlamıyorum, k. b 
dedi. Bonsuvar Andre!. Geç kaldtğım için İ ısine irden başlandı 
beni affedin! Köyde araba bozuldu. He- (BA§tarafı 6 ncı sayfa.da) 

men tamiri imkansızdı. Bir kaç gün SÜ- Celll Bayar hnkkınc1a yazdılım makale-
recekti. Otomobili halama bıraktım ve nıu bu nt1riyalla hiç bir alükaSl yoktur. Sırf 
trenle gelıneğc kanr verdim. Halbuki rnsyonnl!zasyon programına aid btr sözdllr 
tren geç vakit hareket edecekti. Bankaya ki Celtll Bayarm asll hlslerlnl göstermesi ltl-

barlle bir makale şeklinde yazdun. 
sana telefon ettim, odacı çıktığını söy - Ahmed Eminin vetill Nazmi Nuri vcrtıen 
ledi. Ben de seni rahatsız etmemesini fikfLyetnamede yalnız n~rlyat müdllıilnün 
\enbihledim.. 1.sm1 mevzuubahs oldutunu hatırlattı. Bu 

Boris: (:ekle gôre Milddelumuml de Ahmed Emln 
_ Odacı gelip bir feY söylemedi.. dedi. aleyhindeki davanın usulün 253 üncü madde 

sine göre, tatilini istedi. 

p A T 1 
Kan ç.ıbanlan, el Ye ayak parmaklanıım anı.andaki ka§lntJl,llr• 
dolama, meme iltihabı •• çatlaktan, flegmonlar, yanaklar, ~ 

7aralan, ergenlikler, koltak alb çıbenlan 
tedaTisini en erken •e en emin IUl'etta temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuan T. A Ş. ~ 
-

EVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma n buton ağralarmızı de,.,..ı 

keser. icabında gUnda Uç kaşe ahnabilir. 

Son Posta Mathew 
Eve saat yedide döndüm. Meraktan öle - Neticede mahkeme, yeniden fikAyetname 
cektim az daha .. neyse .. gideyım giyine- verııınceye tadar Ahmed Emin aleyhlndeld rek, dava tallk edildi. Daval&nn tevbJdl h&k-
yim ben.. davanın tatlllne, yalnız neşriyat müdürü a- kında blllhare tarar ver1lecekttr. 

Boris böyle diyM"ek salondan çıktı. O leyhine devamına tarar 'ferd1. •2 ln - Ahmed Eminin ~ dan 
zaman Joscphine Andreye yaklaşarak: el maddeye göre açılan dava - Ahmed Ernln yaımanın Beca1 Niilbei a • 

' " . . nın devamına, Tan ga:ze\eslne teb - leynlne açtığı clir6m tasnll dnumm bl.m'-
- Kocam yalan soylüyor, dedı. Bcnım ııtat yapılıp yapılmaması teyflyeUnln müd - lık tahkikatı bit.mit n mahteme71 lDtıkal e& 

gecik ceğimden haberi vardı. Ben tekrar deJumumlllkten sorulmasına karar verile - nılştlr. 

Nepiyat ?ılildtirii: Setia Ra{MJ ı,,.ıl 
.... ,,,..._,. ~• 8. RagtfJ EMEÇ 
131UUDLt.r..IU: A. Ekna UŞAKLlofll 

/ 
"Son Poata,, nıo edebi romanı: 35 salonu hıncahınç dolu idi. Konservatu- katini başka tarafa çekmek için geve- An'at Alemimizde bir yıldız gibi ~ 

arın ilk konseri halle tarafından bil- zelik ctmeğe başladı: yacak olan Selma Reşid hanımı ~Ol"' 
)ük bir alaka ile karşılanmıştı. Selma - Arkandaki su yeşili elbise rengini edeceğim. Esasen birçoklannız onu ,Jr 
perdenin arasından seyircileri görün- biraz soldurmuş ama gözlerin daha çok pinoD müstear ismi altında gıyabefJ il' 
cc kalbi göğsünden fırlıyacalonış gibi parlıyor. Seyirciler üzerinde iyi bir te- nıyorsunuz. Buakşanı da çalacağı :kl~ 
kuvvetle çarpmağa başladı. Hocası u- s!r yapacağına şübhe etme! Biraz evvel parçaları dinliyerek onunla dah' J 

Bir Genç Kızın Romanı 
A1ua.uez Tahsin Bcrkand mwni bir yerde ilk defa piyano çalacak keman çalan ihtiyar profesör için ar- doot olacaksınız.. 

. .. olan genç kızın saçlannı okşıyarak onu kamda oturan bir hanımla bir beyin: Selma etrafına baktı. ön sırada ylf 
- Hele senin gibi edebiyatla meşgul ı - ~vet kard~m. oyle olacak. teskin etmeğe çalı.şıyordu: - Maymun suratlı... Dünyanın en 1ı bir hanım .kendisine tallı tatlı gaıilı' 

o•anlar için çok enteresan kitablanm Perihan takdırle Selmaya baktı: - Horkma kızım, esasen bir defa büyük san'atkan bile olsa gene yüzüne ·· rd B" enb' çarPlf!_rJ 
var Fahriye; istediğin zaman gelir o- - Bulunmaz kızsın vesselam. Yakm- çalınağa başladıktan sonra artık etraf- bakamam. ~uy~ u ... ırd . ıre kalbinin~ 
kursun. da imıiıı ağızlarda dolaşacak.. konser takileri görmiyeceksin bile. - Benim gı'bi yap sen de .• gözlerini güurı·· u, .'ınırerekle~uşadı, 6nı ,. -' 

So 1 cidd• b' kil · · b. b'l t · · · ' ' umsıy uam.u. Artılı: o ar .. nra yan a ay, yan ı ır şe - ıçm ıze ı e venr mısın. - Ya parmaklarun birdenbire du- kapıyarak dinle. 1 nlan 
de genç ~ıza .~r~u: .. - Size birer davetiye g~~derir~ı:n rursa ~ocam? Dediklerini ifittim .5enin için böyle afmJf, 

0 sevmişti. ~ 
- Senın şur kıtabın benu~ ~ma- ~ o _vakte kadar gene goruşecegız _ Öyle şey olmaz kızım; senin gibi bir şey söyliyemiyecekler. So?ı.ra.,ıru ~ pek iyi hatırlı)' r? 

dı. Yoksa basmakta~ vazgeçtın ~? aeğil mı? biitün ömrünü piyano başında geçirmiş Arkadaşının sözlerine gülerken Sel· yor?u. ônfuı<!eki notanın sa~f~IB ba' 
- Hayır, fakat bıraz daha beklıyo - - Konser ne zaman? ve birçok parçalar bestelemiş olan bi- manın ağzından bila ihtiyar şu sözler ç~vırerek çaldıgı parç~lsra k_a1"bıni11~~' 

ı um. - Gelecek hafta cumartesi gecesi. rlsinden bu sözleri işitmek bile istemi- döküldü; tun duygusunu, ellerinin bil tün çe·~ 
- Bek1e kızım; atl alan 'Osküdan Gazetelerde ilanlan okumadın mı? yorum. Hem seninle beraber ben de - Ya benim için de, kendisi genç ve liğini vermişti. Artı.k ~aşı:ıı çevi!S:~ 

geçti; herkesin şiirleri basılıp satılıyor, - Biz müzikle uğraşmıyoruz kızım sahneye çıkarak seni halka takdim e- yakışıklı fakat piyanosunu dinlememek sa~nu. v: ~l~~dakılen .go:emiy~ec eti~ 
yalmL sen bekle! Gazetelerde ancak günün havadislerini deceğim; göreceksin ki her şey tahmin için kulaklarımı tıkıyorum derlerse... Gozlerının onunde san atın korl r# 

Bunu Perihan söylemişti Fahriyenin ukuyacak vaktimiz var. Onun haricin- ettiğinden daha kolay olacaktır. Yalnız Perihan arkad~ının üzüntüsünü an- b~lutu uçuyordu v: genç kız bu .k8 rdlJ. 
yüzü kıpkırmızı oldu, fakat mağl\ıbi- de Perihan Fuzuliye ve Nefiye, ben de sen tabiiliği elden bıralana kızun. lıyan gözlerle ona baktı ve işi gene şa- lıgın arkasından dunyayı seçeınıY0 fıt'. 
y.etın~ bcllı etmemek için sözü değiş - taşa toprağa gömülüyoruz. - Teşekkür ederim hocam. kaya boğdu: - 'Birdenbire b.uı.utıar ~ıin:ıış ye .. 1~ 
tırdı . Arkadaşlannı kapıya kadar geçirir- Elinden gelse bu gayret ve cesaret ve- - Merak etme kardeşim; senin için tırıa k?pmuş gıbı kuvvetli blr gilfll se9' 

- 1 pinoz ne alemde Selma? ken Selma sıkı sıkı tembih etti: nci sözleri için yaşlı san'atkilnn elle- j'iizü gı'bi çalgısı da güzel ve hassas di- ile .yerınden sıçradı .. Al~şl~r, bra~o p1t 
- Calışıyor. Yakında konservatua- - Her zaman gelin ~klar, bU'l'ası ltini (jpecektıi. Kendi sırası gelinceye yeceklerine kalıbımı basanın ben. len kulaklarında bınbır mıtralyoz e' 

rın vereceği konsere gelirsen onun pi- sizin artık; bazı günler beraber çıkar kadar kulislerde dolaşmış, bir iki de- latıyordu. Başka bir dünyadan ge ;,t 
yano~unu dinlersin. gezeriz de... fiı Ayşe hanımla Saffet beyin yanına Selma son bir defa aynada saçlarını bir gülüşle bu seslere gülümseme1' 

- Konser mi veriyorsun sen? - Seni de üniversite c taburuna » gitmiş, beş on dakika Perihan ve Fah- düzelttikten sonra notalarını koltuğu· tedi. 
- Hayır; fakat konscrvatuann ve- alırız Selma; o zaman gezib eğlenme - nye ile konuşmuştu; fakat içinin telişı nun altına sıkıştırarak hocasının yanın- - Bravo Selma .. yaşa İspinoz! ga· 

ı eceği konserde piyanoda bir kaç par- nin ne olduğunu görürsün. kendisini bir yerde tutamıyacak kadar da yürüdü. İhtiyar profesörle genç kızı Yukarıda, mektebliler arasından 
ça çalacağım. * kuvvetli idi. Selmanın heyecanını anlı- samimi bir alkış .karşılamıştı. rültülü sesler· 

- Solist Selma Reşid hanım. O gece Beyoğlundaki... Sinemasının yan Perihan onu neş'elenclirmek, dile- - Müsaade ederseniz size .vakında - Arkası var .-

-
bıt .. 
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Defi.neleri 
t~tiyar antikacının uzatbğı enfiyeden ikinci bir tutam alıp burnuma çeker çekme~ 
ırdenbire başıma bir çekiç vurulmuş gibi oldum. Ortalık bir anda dönmeğe 

başladı ve ben çırpınarak yere yuvarlandım 
- Hav.-a._ tut b .1~ı.ur inşallah!.. Kendıni biraz 
·· u ne heyecan? 

,.,~iYordu. Siikfuı bulmıya heyecanlan -
·• ... ınay · ' ?.tu a ıınkan mı vardı, zavallı Magda? 
1lıllarJarca liralık defineler elimizin al-

Ydı .. 

~ :Magda! Sana şimdiye kadar söyle • 
tık ~ın.. belki üzülürsün diye ... Fakat ar· 
kii :1:ınekte hiç bir mahzur yok ... Çün
beis Ytik bir servete kavuşuyoruz, ne l 

var ki? dedim. 1 
har~nin haberin yok. Halbuki ~ni fU 
lar.. zamanında vazifemden de çıkardı -

- Hangi vazifenden? 

- 'l'renlerden.. müstafa addettiler! .. 
- 'Ya? 

i~ Evet: bunun için cidden endişede 
~lti Defıneleri bulamasaydık feci bir 

Yete düşecektik .• 
)'~Defineleri hakikaten bulduk mu ki? 

sayıklıyor musun? 

l lüç Siyıklamıyorum Magda! 

la stanbulun altında şahane bir ihtişam
dir ~atan servetler yarın biıi.m elim;zde-

TGfm üzerincüki h4rflcri 

" Son Posta "nın 
sergüzeşt romanı 
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1 Iktısadcılar vaziyeti 
fena görüyorlar! 

'(Baştarafı 1 inci tayfada) 

Bu muteber seyyah, yeçen yazı, A
merikada geçirmişti. Şimdi oradan 
tekrar Avrupay& dönüyor. Bir ara
lık, bu muteber misafiri oturtacak ve 
gezdirecek rahat yerler bulamadığın
dan dolayı şikayet eden Amerika, 

fimdi bu misafire karşı gösterdiği is
tiskalden dolayı nadimdir. Çünkü, 
misafir, çantalanndan bir .kısmını ol
IWl alıp Avrupa yolunu tutunca, A-

merikada da bir zamandanberi ken
disini gösteren buhran alllmetleri 
artmaya başladı: Düşen aksiyonlar 
kalkamaz oldular ve yeniden de baş
kalan öteldlcri takib etti. 

sadır. Fakat, Fransız hükumetfnfn 
davetile Amerikadan gelip Paristeki 
Fransız milli bankası oteline nazil o
lan bu muteber misafir, kendisini o-• 
rada rahat hissetmiyor, bütün ısrar-
lara rağmen, gene kalkıp gidıyor: 

Ya İngiltereye, ya Holandaya .. De
:m€k ki Fransa da çok büyük .. ıkıntı 
içindedir. 

Ne zaman Fransa sıkıntı içırıde ol
sa, Belçika da sallanır. İktısaöcılar di
yorlar ki: cBelçikanın işleri de iyi 
değildir; bilhassa sosyaiistlerin Bel
çika piyasasını fazla sıkmış olan ted
birleri neticesinde Belçika da buhra
na gidiyor.> 

Fakat, bereket versin silahlanma 
Maliyeciler ve iktısadcılar, bu scy- işine! Silahlanma işinin bütün sana-

yahın bütün hareketlerini yakından yic verdiği hummalı hareket, 1929 
takib ederler. Diyorlar ki: cAmerika- buhranının yeniden büyük bir şid. 
da işler iyi gitmiyor; Amerika yeni detle patlamasına mani oluyormuş.. 
ve yakın bir buhranın arifesinde bu- Eğer bu dn olmasa, bu defa İngilte~ 
lunuyor.> iktısadiyatının da sinirleri gevşiy~ 

Fakat, fena alametler sade Ameri- cek, o zaman, dünya yeni bir iktısadt 
kada mı? Fransada da işler iyi değil: baygınlık geçirecekmiş. 

Grev, grev üstüne ve kötü iş1iyen Dünya içinden çıkılmaz bir tezad 
fabrikalarla kapanan fabrikaların. sa- içinde: Silahlanmada devam etse 
yıın koskoca bir liste vücude getiri- harb çıkacak, bu işden vazgeçse yeni 
yor! Amerikadan gelen seyyahı Av- bir iktısadi buhran geliyor ki belki 

rupada misafirliğe davet_ :<:e_n_ !~~~-- ___ ~~ _ ~i~ _ ~~r~den daha feci! 
~~~~~ .. 

Dünya yeni bir iktısadi 
buhrana doğru gidiyor! 

Nümayişler 

Faris 13 (A.A.) - Saat 18 e doğru 
1500 nakliye amelesi sokaklarda cüc
retleriıniz• diye bağır~ nümayişler
de buluıunuştur. Polis nüınayişcilerl 
dağıtmıştır. Bunlar hasmane gürültü • 
lerle dağılmışlardır. 
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. Haremağasının Hatıralar• 
Y azu : Ziya Şakir 

Geceleri, Abdülhamidin yatak odasının salona açılan kapısı önünde nöbetçi 
kalfalar beklerdi. Bu kalfalar tamamile yaşlı başlı kadınlardan mürekkebdi. 
Esasen Padişahın hususi dairesine genç kalfalar ve genç hazinedarlar giremezdi 

Şimdi, Abdülhamid bu suali sorar c.;erhal kapıyı açar. Verilen jurnali alır, 1 Aynı zamanda, yatak odasının salona 
sormaz, imtihanda bildiği sual çıkan bir okur. Artık o jurnalin ehemrniyetıne açılan kapısının önünde de, (nöbetci 
nıekteb çocuğu gibi derhal cevab ver- göre, ya tahkik için birine havale eder, 1 kalfalar) beklerdi. Bu nöbetci kalfalar, 
mişti: \·eyahud, jurnali yanında alıkoyup mü-

1 
tamamile yaşlı başlı kadınlardan mü-

- Efendimiz!.. (Gürar) ismindeki sahibi savarak kapıyı tekrar kilidlerdi., rekkebdi. Esasen Abdülhamidin bu hu-
nebattan çıkanlan zehirin bu tesiri yap- Bazan da, bir ilci saat uyuduktan son- ~usi dairesine, genç kalfalar ve hazine-
ması ihtimali vardır. ra uyanır, aklına bir şey gelirdi. O za.

1 

darlardan hiçbiri giremezdi. İcab eder-
- Ynaaa .. Bu zehir, o tesiri yapar rnan nöbet odasının zilini çekerek; o işi se, Abdülhamid irade eder, getirtirdi. 

ha? yapabilecek kim varsa derhal getirtir; Abdülhamid, sabahlan daima erken 
- Muhtemeldir, efendimiz. ona, uzun urun emirler verirdi. kalkardı. Kalkar kalkmaz, kahvesini i-
- Acaba, bu zehirin istihsal edildiği Hiç uyumadığı geceler de, ender de- çerdi. "\le, günün ilk işi olarak, banyo· 

nebat, İstanbulda, mesela, Mısır çarşı- ğildi Esasen, böyle arzi sebebler olma- ya giderdi. 
sın da falan bulunur mu? sa da, pek uzun ve sürekli uyumak, Banyo esnasında kendisine (Müşfi-

Doktor İbrahim paşa, tepesinden tır- Abdülhamidin adeti değildi. ka kadınefendi) ile, sevgili ve emek-
r:ağına kadar titremişti. Bu sual, öyle Geceleri, yatak odasına müntehi 0 • dar kalfası, (Sırrıcemal kalfa) refakat 

SPOR 
Askeri Liseler boks 

müsabakaları bitti 
Büyük bir muvaff akiyetle idare edilen müsabakalar 
neticesinde Kuleli birinci, Deniz lisesi ikinci, Bursa 

lisesi üçüncü ve Maltepe dördüncü oldu 

müdhiş bir sual idi ki, buna verilecek 1 ederlerdi. Fakat Abdülhamid banyo yaan koridorun başında, nöbet odasında 
~e~:.b~_rnüsbeti de, menfisi de tehlike- knlan nöbetcilerle beraber, (Söğüdlü parken onlar ,banyoya bitişik olan oda- Askeri liseler bok~~ri hep bir arada 

1 ı.y gketr: bo .. lu"g-u·· kwnandanı yu'"zbaşı Mel...--.J a· da beklerlerdi. / u.u~ KuleJl, Maltepe, Bursa ve DenJz llselerl Ravund berabere bfttl. mncf ra~ 

D 
0 ur. Abd .. lh "d ··-ı..- ğa) ile o bölüğün efradından iki silahlı Abdülhamid banyosunu yaptıktan boksörleri arasında nihai maçlar, dün Bey - Nadir hasmını nııkdavn yaptı. t}çbıcl ra " 

Ci'" esek 0 zaman u arnı şu,r~Je nefer nöbet beklerdi. Münasebet gel- sonra ,tamamile hava cereyanından o~lu Halkevı salonunda büyilt blr muvaf!a- vundda daha kuvvetu dövüşen Nacltr •11111 
uşeıNe : b" . ? A t rd ? mişken şunu da söyliyeyim ki; Yıldız masun bir tarzda yapılmış olan istira- k!yetıe yapıldı. Yedi siklet üı.ertnden yapılan ev.bile gallb geldi. 
- .. e . ılı~orsunuz: .raş ı. ınız mı. sarayında, muhtelif milletlere mensub hat odasımı geçerdi. Burada. büyük bir mnçlara yirmi sekiz boksör iştirak etti. u - Kuleliden tz.ıei _ Malteped• FMaaJ: il 

Ne C1 b b 1 zum ve ıhtıyac ıle araştır zun senelerdenberl hasretini çektiğimiz bota kile: 
o

1
? 

1 ır u ? - tu'"fekcı'ler, yaverler, hu"'nkaAr çavuşlan sükunet içinde kısa• bir müddet istira• :..ı N d k 11 kt 1 m:ıçlannı bu kadar zengin bir programla ter- Maltepeden Zühal mı: rnımdda maçı ~ 
'"mı~ . ere e u anac~ ım.~.k""l b" ve muhafızlar bulunmasına rağmen, hat eder; ondan sonra, o gece zarfında tlb eden liseleri ve onların cesur boksörlerini ketti . 

. Dıye; cevab verilmesı muş u' ır Abdülhami<:rancak ve ancak, bu (Sö- başkitabet dairesine gönderilmiş olan burada teker teker tebrik etmek ıuımdır. Blırsadan ihsan - Maltepedea UDı: • 
bır alay sualler soracaktı. - .. dl- 00.1- - .. ) .. T'" k f d -ı evrakı isterdi. Müsabakalarda Orgeneral Fahreddin ve bir kilo: 

B l bT gu u ugu nun ur e ra ına em çok komutanlar da hazır bulunmuşlardır. Bursadan İhsan 1lk r&TISndda hasmdll 
· De u una ı ır .. d Abd'"lh "d" i . niyet ve itimad eder .. geceleri bile ha· Eğer bu evrak az ise, onları burada Müsabakada alınan neticeler fUnlardır:· lnatavt etti. 

se, o zaman a u amı m çı- t n1 1. d rd' ·· d · · a· A ,, il 
b

. ..b,_ . kf ya mı o ara tes un e e ı. gaz en geçınr ı. - r"as~ tıar - Kuleoliden Nihad - l\laJtepeden Necdet: Kuleliden Sabri - Dea.bd• lefte&: 
ne ır ŞU 1nC gırece 1. 51 kilo: ı kile: 

Bereket versin ki; İbrahim paşanın 1 r -, Birinci ravund müsavi blr çarpışma ile İlk ravundda Şevket daha gibel dövi}Ştl-
kalbine, çok liistikli bir cevab gelmişti: IE:i A li9\ y Q ı Bir Doktorun geçti. İkinci ravundda Nihad oldukça hfıkim 

1
ik.tnci ravund sert vuruşlarla geçti. üçüncl 

- Efendimiz!.. 1stanbu1da, bu kabil ~ l!::.:/J ~ _ Gu··nıu··k dövüştü. Üçüncü ravund tamamlle Nlhadın rnvundda çok hakim vuran Şevket sayı be" 
zehirlerin ve zehir istihsal edilen otla- CUMA h~klmlyetlle geçti. Nihad :ıayi' besablle ra • sabile gallb geldi. 
nn bulunmasına ihtimal veremiyorum. Bugünkü program ...,otlarından (*) lllb geldi. Kuleliden Nueddin - M&ltepedea euı .. : n Denizden Necdet - Bursada11 Ahmed Çe- 72 kilo: 
Çünkü; zehirli maddelerin, Mısırçarşısı H Ddaelkinan 193I Cuu •------------- ---ı vlk: 51 kilo: Kuleliden Nureddin birinel ruundda bat-
ile kökçü ve aktar dükkanlannda btt - ı. T. JI(. 17 L l Hazım esnasında 1 Birinci ravun~ iki tarafın kuvvetli yum - mını nakavt yaptı. 
lundurulması hakkında, tıbbiye mec • Öl'e •efl'lyatı: ruklar1le geçti. !kinci ravundda Necdet sat Denizden Afif -.Bursadan Orhan: 7! ki19= 
.. . . "dd r . 1 . d Sa • ıuo: Pllkla Ttırt muslltlsl, ıuo: Ban• Alınacak tedbir/et.. V\Jruşlarııe daha hflklm çalıştı. Üçüncü ra - Afif birinci ravundda müsabakayı ıer. 
ısının şı et ı Aemır en var ır. yeı dlı. 13.06: Pllkla Türk musitı.1. 13.31: Jıılub- vund sn.kın geçmiş, neticede Necdet aayı he- ketti. 
şahanenizde, alakadar memurlar ve ta- \elif pllt n··".,at.ı. Midede normal olaralt hazım müddeti bll rb 1 i t1 1 fsmaıı .._.iLi· • .,, 

_.. Ud, iki buçuk saat kadardır. İki bıı"ut 52 e ga 1 ge m ş r. Borasadan - Denbclen r-
bibler, bu dükkanlan sık sık teftiş eder- AJqam nqrlya&a: "' Kuleliden \"ahid - Bursadu Sabaılıad - kilo: 
ler. Bu emrin hilafına harekete meydan 17: İnkıllb dersi: Ünlveraiteden naklen Re- saat azamidlr. Bu müddet zarfında çalı- din: 53 kilo: Fethi gelmediğinden İsmail bu slkletın p· 

· kl da şan insanların mutlak istirahat etmele-vennezler. ceb Petec tarafından. 18.30: Pla a ns rl 
1 

j Blrlncl ravund lltl tarafın birbirlerini 70t- llbi 11:\n edildi. 

Abd··ıh "d b" l b ınusildsl. 18.fS· SU eserleri: Kemanı Ref&d, 1 zımdır. Gerek fikren çalışanların ve lamaslle geçti. İkJnci ravund sert devam et - Kuleliden Orhan - Maltepeılea Necdet: 7' 
. u amı 'merm-.ın ır sese ceva piyanist Feyzi." 111: Konferans: Çoculı: Terbl- ı gerekse bedenen uğraşanların bu müd- •ti. Üçüncü ravundda maçın berabere karan kilo: 

vermışti: yesi, All Kimi Akyilı. 19.30: Beyoğlu Halkevi deU istirahat halinde geçirmeleri şart- verildi. Blr ravund daha uzatıldı. Çolt sert Necdet blrlncJ ravundda nakavt oldu. 
- İsabet, isabet! Pekala, istirahat e- ıösterit. kolu tarafından temall. 19.55: Borsa J tır. Halbuki birçoklarımız yeme;.ti on da- ı rl•varn eden vuruşlarla Kuleliden Vahid Nak- Üç gün devam eden müsabakalara nd" 

tiiniz.. haberlerl 20: Necmett.ın Rıza 1'e arkadllfları ldka içinde ylylp hemen akabinde ç:ılış- avt oldu. r.·n ahno.n kat'i netlceler: 
Doktor İbrahim paşa, iyi 'bir badire 

1 
tarafından Türt musikisi. ve halk şarkıları_. mı ağla dba.şhyoruz. Fikren çok meşgul 0 - Maltepeden Ali - Denizden Ferid: 53 kDo: 51 kilo: Birinci Kuleli, 11tincl Maltepe, ı .. 

.. ll"d b' . .
1 

20.30: Hava raporu. 20.33 . ömer Rıza tara an ar a esasen bazım vazifesi oldukça Birinci devre Ferid hflklrn dövüştü. İkin- çUncü Deniz, dirdüncü Rursa. 
atlatmaktan muteve 1 ır sevınç 1 e tından arabca söyle.-. 20.45: Bayan Muzaffer muh:eı olur. Fikri meşguliyet, hele il- el ravund hayli yorgun düştüler. Üçüncü ra- 53 kllo: Birinci Deniz, ikinci Maltepe, t • 
huzurdan çıkıp odasına avdet etmişti. Güler Te arkadaşları tarafından Türk mu- züntu, hırs, asabiyet, heyecan, korku gi- vundda Denizden Ferid sayı hesablle gallb çüncü Bursa dördüncü Kuleli 

Fakat ertesi gün, Abdülhamid, hu - siki.si '" halk p.rtıları, (saat Ayan>. 21.15: bi O.rızalar tezayüd ederse 0 zaman fllll l geldi. 57 kilo: Birinci Deniz, lkind Buna, iiçb" 
ıusi bendeganından birkaçını, Mısır • Orkestra. 22.15: Ajan.1 haberleri. 22.30: PlA.k- hazım tamamen durur. Birçok mide. a.~- ı Deniıdflrı Efdal - Kuleliden Hicri: 5.J kDe: en Maltepe, dördUnoil Deniz. 

çarşısına kökçü dükkanlarına İstan • la sololar, opera ve ope~et parçaları. 22.50: rılan, kay, gasyan gibi fi.rlız görülur. Birinci ravundda Efdal hA.klm çalıştı. i - 61 kilo: Birinci Kulell, Deniz. Maltepe, JJtl 
' ' .. Son haberler ve erteal gunün programı. Bedenen çalışanlara gellnce hazım mud- 1 kinci ravundda daha hflkimdl. Üçüncü ra - sa ayni puvan. 

bulun belli başlı aktarlanna gonde • 14 İklaelkinon 1931 c.ma det! esnasında kan deveranının mu_nta- vundda Hicri nakdavn oldu. Tekrar nakda - 66 kilo: Birinci Deniz, ikinci Kulell, tlçtr 
rerek (Gürar) isminde bir ot mevcud A N il A it A zam olması ve fazla adali faaliyet goste- TO oldu. Efdal çok hA.klm bir dövüşten son- cü Bursa, dördüncü Maltepe. 
olup olmadığını araştırllllltı. Tabiidir ötse neşriyatı: rllmemesl lfızımdır. Fazla adali meşgull- ra gallb geldi. (Efdal meşhur Küçük Kema- 72 kilo: Birinci Kuleli, ikinci Maltepe, 1 • 
ki bulunamamıştı. 12.30: Muhtellf pillt neıfl"lyatı. 12.50: yet ve harckfıt yapıldığı takdirde kan da- Un kardeşidir.) çbncü Bursa ve DenJz ayni pUTanda bera.,.. 

'ı te b b b hA d"seler Ab Plak: Tilrt musikisi ve halt tartılan. lS.15: ha ziyade muhJtte toplanır ve merkez- l\laltel>f'den İsmail - Bursadaa Kenan: n re olmuşlardır. 
, . ş ' . u_na enzer azı a 1 - Dahill ve harici haberler. den uzaklaşır. Bu takdirde de if hazım kilo: 79 kllo: Birinci Kuleli, ikinci Maltepe, 1 ... 
öülhamıdın uykusunu kaçınrdı. O za- A:qam neıırlyata: fUlinln aleyhine neticelenir. Birinci ravund müsavi geçti. İtlncl ra - çü:ıcü Deniz, dördüncü Bursa olmıııtur. 
man, saatlerle uyuyamazdı. Yok, eğer 17.30 dan ıtıbaren Halkevinden naklen in- Ruht vazJyete gelince yemek esnasında vund Bursalı hfıklmdi. Üçüncü ruundda Puvan itibarile Kuleli 49 Ue blrtncf, neall 
böyle bir şey olmazsa, 0 zaman yanm tıllb dem (Y. Kemal Tenttlrşenk). 18.30: ve yemekten 'tonra mutlaka ncş'e lAzım- 1 Kenan sayı hesablle gallb geldi. 11.sesi 45 puvanla ikinci, Buraa Usest sa P" .. 
saat bir saat kadar roman dinler· ondan PlA.k ne,trlyatı. 18.35: İngilizce ders: Azime dır. Sofrada tatlı tatlı konuşmak ve şen, Denizden Kadri - Bursadan Nadlr Olraç· vanla üçüncü. Maltepe de 34 punnla d6r .. 

' İpek 19" Türk musikisi ve hallı: şarkıları şatır hlkfıyeler dinlemek, biraz müzik 61 kilo: · düncü olmuştur. 
sonra, uyumıya başlardı. .. . . (Makbul~ Çakar ve arkadaşları). 19.30: Sa- çaldırmak çok iyi gelir. --.... ....,. ._...~ 

Roman okuyanlar, Abdulha.mıdın u- at Ayan ye arabca neşriyat. 19.45: Türk mu- Bunların hazım üzerine iyi ve müsbet Befıı:ihta(:.lılar neden Güreş #ederasyona 
yuduğunu hisseder etmez, derhal önle- sikisi ve halk şarkıları (İnci ve arkadaşları>. tesirinden m!ıdn umumi yorgunluğu gi- "il 'V I 

1 

rindeki mumu söndürür.. okuduklan 20.15: Konferans: ParazJtolo~ Nevzat. 20.30: 1 derme.si itibarile de ayrıca şayanı tava!- Davet edilmemişler ? Reisi '"ekiliyor 
yedir. ~· 

defteri kapar, usullacık odadan çıkar- Saksofon solo: N~had Esengin. 21 : Ajans ha: Gelecek hafta Ankarnda yapılacak İstan- Güreş Federasyonu Reisi Vehbt it :eao " 
la d O d 1 l berleri. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55. <•> Bu notları kesip Hklayınız, yabad bul - Ankara muhtelit maçları için İstan- kası Ha.mburg şubesi müdürlüğune taylıı .. 

r ı. zaman, o anın sa ona açı an Yarınki program ve İstiklal marşı. bir albüme yapıştınp ltoleksl.TOD wapınız. bul f bo J Be ikt klübü d hl bl lm . 
kapısının önünde bekliven (nöbetci kal· Al k kil "k . l " ut l a anı ş aş n en ç r dl iştir. Ikl ay evvel Güret Federasyon• " 

J atur a Si neşrıya Sıkıntı z.amanınızd:ı bu notlar bir doktor oyuncu davet etm~m1 •tlr. Bu mesele hak - nun başına gelmiş olan Vehbi bu vuıreıdD· 
'a) lal·dan b'ın·, sessizce odaya girer,· ro- 'bl ı d d •1 blllr ~ is idaresi b it ı '' m a ınıu ye.~ · kında kendisine müracaat ettftimlı futbol a- den dolayı teşklUittnn lsUfa edecettlr. 
man okuyucusunun çıktığı kapıyı ki- t.sı.nbul radyo azı ar.r ar nr - ..._--------------~ ıanı bize •unları so"yledl: Federasyon Reislerinin Ant.arada bulun .. . . . . . mişUr. Bu arada badema kllsilı: alaturka par y 

!ıdler ;anahtan, oradakı hır çıvıye asar- çalara daha fazla yer verilecektir. _ Blll ki İstanbul _ Bük:r _ maları mecburiyeti açılacak botlutu lı:~ 
ci1 A k ' L" 1 ti ı· yorsunuz .. eş te kolay dolduramıyacaktır. Nitekim ~ rr 

. S arı IS" er a 8 ızm hir maçı iç.in muhteıır kluplerden oyuncular derasyonu umumi ktıtıbllğin• seçUen ~ 
Abdülhamidin uykusu, uzun sürmez· Nöbelcl şampiyonası daveL ettik. Bu meyanda Befittq tıübiin - Özdemır ba aporla hiç meşgul olmadılı ~ 

di. Ekseriya, üzerinde saat ve dakika 

1 

de'l Hüsnti, Hakkı ve Şeref de davet edU - de kendisine mühim bir vuır. ftrilmlf 19 
yazılı (son derecede mühim ve son de- Eczaneler Aslterl llbeler araaında yapılacağını haber m!ıtı. Hüsnü müsabaka için TaUlDı stadına kabul etmiştir. 
ıecede müstaceldir) ibareli bir jurnal B• rece nöbetd olan eaaael• .......,..: verdltlmlz atleUzm möaabataıan mevsimin gelınlf ve o gün oynMllıştır. Buna mukabil Mütareke senelerinde Oalatuar&Jda ~ 
gelir; 0 zaman Abdülhamidi uyandınr- istanbal cfheUındekHer: çok ilerlemlf olması dolarıalle müfettlşllkten Hakla lle Şeref bize hiç bir mazeret blldlrme- bol oynamış olan Şinasi ÖZdemlrln yeni a .. 
lhrdı. Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: CAbdill- gelen telgraf üzerine ıert bırakılmıştır. Mü- ~er ve Taksim stadında :rapılan maçı an- tıldığı güreş idareclllğinde munrrat olma ... 

Bu uyandırmanın da bir usulü var- dfilkadlr) . Beyazıdda: (Cemil). S&ma\- sabakalar Martta yapılacaktır. cak seyretmlşlerdlr. sııu dileriz. 

öı. Bu gibi jurnaller, kimin vasıtaaile yada: .<'!.'::>m~bdF.ml<nmö~ooteA: u<Meh l- Klüpleri davet Hakkı ne Şerefin ertesi ctn Beşitta..ş ata- Beyog"lu Halkevinin yUrUyUŞ 
med Kou.uu · ""' u e: ..... e amu · dında B. takımları maçlarını 8e7l"ettlkler1 rt-

verilirse verilsin; jurnali alan, derhal Fenerde: <Hüsameddin). Şehremininde: TaY,yare Kupan Tertlb Hey'etinden: bt pazar günü de istanbulspora t&Jl1 oyna _ mUSabak&SI 
nöbet odasına gelir, oradaki nöbetcil (Hamdi). Şehzadebaşında: Cİ. Halil>. Ka- Havcı Kurumu menfaatine on 1.k1 klüp a. dıklarını gördüm. "ben vazly.U oldutu g1bt 
müsahib ağalardan birine verir: ragümrükte: (Fuad). Küçükpa1arda: d tertıb edllmlf İki senedenberl muntazam bir telı:llde ,t-

<Hikmet cemll). Bakırköyünde: <HlW>. rasın a olan Tayyare Kupası allkadarlara blldlrdlm. rüyfiş müsabakaları tertlb eden Beyotıu 8-' 
- Derhal, efendimize arzedin .. der· 'ı turnuvasının Dömifinali 1•1 1/938 pazar gü ~-• Be1otfu cibetindeklJer: • w • Halbuki Beşiktaş klübü bu lk1 oyuncunun kevi üçuncü yürüyüş musabatalannı ŞUIJllO" 

di İstlklM caddesinde: <Galatasaray). Tü- nü Taksim stadyomunda aaat 15 de Be§lktq, hasta olduklarını iddla ediyOI'. Yv.Itarıda TM' ayı içinde ynp:::ı.caktır. 
Nöbetci müsahib, nöbet odası ile ya- nelbaşında: (Mat.kovlç). Galatada: Cİki- GUneş takınılan arasında oynanacaktır. diğlm izahaLtan anlnşılac:::ı.tı üzere ben oo - Herkese açık olan bu müsabakalar 25 id" 

tvk odası arasındaki koridoru geçer, ka-, yol). Fındıklıda: <Mustafa Nam. Cum- Evvelce bu twnuvaya f$lrak etınlf olan ıan dediğim günlerde stadlarda gördüm. lometrellk bir yol üzerinde yapılacaktır. 
pının öni.ine gelirdi. Abdi.ılhamidi uyan- hurlyet caddesinde: <Kürlı:ciyan). Kal- Galatasaray, Güneş, Beftlttaş, İstanbulspor, Milli küme kur'asını çekmek bere klilp -
dınncaya kadar, parmaklarının ucu ile yoneuda: . <Zaflropulos>. Firuzağada: Vefa, Beykoz, Pera, Süleymanlyc, Amnvud • ıert mıntaka merkezine dav~ ettiğim gün Kimse sırtında yük taşıyamıyacak 
'-.ap ya hafı"f hafı'f fı'skeler ı'ndırı'rdı'. 1 (Ertuğrul). Şl.şttde: (Asını>. Befl.ktqta: köy, Kurtuluş, Şişli tıQplerlnin Dömifinal Beşiktaş klübü ikinci relsi had Balktı.n ar· G'"nd""zlcri tenha sokaklarda gece" 
r. (Ali Rıza>. maçları için kendilerine Y8rllecek daveti e - · - u u ' 

Abdülhnmid, u.vandırıldını için kat· ı Boıı...dçf Kadıköy " Adalardakller- .. Y ut Beşiktıış klübünun yapılacak berbangt leri bir çok yerlerde el'an sırtta eşya t• 
I'> •• ... ' • lerl almnk uzere Cuma gün ti Te Cumartesi bir davet lçln blr tek oyunCll ftrmlyecetını .. . . • 

iyen kızmazdı. Derhal yatağından kal- Usküdarda: (Selimlye). Sanyerde: <A- öğleye kadar Hna Kurumunun Cağaloğlun- esmen bUdlrdl Ben de bunu nazarı itibara şıyanlara tesailuf edılmektedır. Şube 
1 1 saf). Kndıköyünde: <Moda. Merkes) · ı . r · 1 1 t · d b l · o-kar; evvela, kapının arkasında kimin Büyükadada: (Halk). Heybelide: (Halt). daki Ista~bul Merkezi.ne birer sallh!yettar alarak Ankaraya gidecek takmı lçlıi Be§1t - ere yapı ~n . ~~~ .e un ara manı 

clduğunu sorar. Tanıdığı sesi alınca, 1----------------- memur göndermeleri dırı& olunur. '8jdaD. o~u ~ırmadım. lunması bıldı.rılmistır. 
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~ 35WATT ~ 

OSRAM 

. ot.~Al(JAt 

Ampul üzerindeki mark~ 

ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram m anıpullerini alır
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 
• .. O 35WATT ~i-

·1---~:.:-s gA._:,M_. ____________ _ 

o 
Dekalümen lambası asgari hir istihlak temin eder. 

~--------ı... __________________ ,.._ ____ ı ________ ..,. 

İst _nbul Borsası kapanış 
Hatları 13 - 1- 1938 

KUMRAL • SiYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk Teren ta· 

nınmış yeglne aıhhl AÇ 

boyalan dır. 

Londra 
Xn-Yor• 
Parla 
Mllt.no 
Brüt.lef 
Atına 

Cene'fl't 
Botya 
Am.at.trd&ıa 

Praı 
Vlyantı 

Madrid 
Berlln 
Varton 
Budapeıt.t 

Bükreı 

Belirad 
Yokolwna 
Moslı:o'f~ 

Rtnkholm 

ÇEKLER 
------ıı 

Açılış Kapanış 
628, 629, 

0,79li73 o. 7930 
23,5676 2',6176 
16, 1194 16,096 
4,6966 4,6112 

87,0025 86,8840 
3,44 ~.4364 

63,6942 63,6930 
1,4~6 1,4270 

'J:J.,ôl 'J:J.,6343 
4,2134 4,2066 

13.eı:J42 13.6725 
1,9746 1.9714 
'1.1942 4 1876 
4, 3.~944 

106.21 106.413 
M,356 
2,7356 

23,6976 
S.()890 

ESHAM 

34,30 
2.7312 

23. 73l> 
3.0840 

Neden 
r A • • ? 
'1spırın . 

• . . , 

Çünkü ASPiRiN seneler-
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karŞı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka-1 

Yeni bir 
C i L D 

BİRiNCi 
GON 

OçONCÜ 
GON 

Açık me
sameler 
ve siyah 
benler 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebed!yen kaybolmuştur! 
lNGILtz KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - ISTANBUL 
Anadolu ım. 1' 00 
pefln 
A fjm. " 110 ndıU 
BoınonU - Nektar 
Ablıın çlmento 
Merıtıa bankall 

Açılıı Kapanıı 1 Çirkin siyah benler, sivilceler, cil· 
din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık 

t inhisarlar ---------------------------------ı u. Müdürlüaünden: 
~ 

aS;oaıi fabrikasında mevcud 1000 .kilo kadar kayış ve çivili kayış parçaları 
t 1938 Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılac*tır. 

ls ~klilerin malı hergün Cibali fabrikasında görebilecekleri ve pazarlık için % 
ha te?tı.inat paralarile birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşta Levazım v~ Mü

~aat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c53> 

~---~~~~~~~~~~~~~-
~·-•)> Diş T ABJ:81 491-•;. 

RAT/P TÜRKOGLlr 11 an Tarifemiz 

Jş Bankalı 
Tele ton 
ıttıhat ve Dettr. 
Şarlc De~lrmenl 
·ıerlc<>5 

97 rıo 

10 26 
6 86 

13 26 
1 16 
7 10 

İSTİKRAZLAR 

TQrk 1>0rcu I petln 

• 
• 

• ı ndell 
1 Il ndel. 

18 66 
18,60 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 

Kapanıı 

18 76 
18,70 

Birinci sahile 400 kuruı 
lki11ci ı.:ıh:lc 25(j » 

4-0 60 
• 1 n@D 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. , n pe. 
No. ~6, Kat 1 de tıergnn Oğleden • ıı •a. 

g~iincü ı;ahile 200 » 
I 0 rdüncü sahile 10() » · 
~ &Qhileler 60 » 
So1114hil~ 40 » 

ca !~aYyen bir müddE c zarfında fazla
te ikdarda ılan yaptırac::.klar aynca 
~Zllatlı tar"femizdcn istifade ede
Uazı~dir: ~am, yanm ve çeyrek sayfa 
~,_:ır ıçın ayrı b.r tarife derpiş 

«ınlştir. 

ı.1Son l>osta'nın ticari ilanlarına aid 
'i er i · 
ll:ıeı d' çın fU adrPse müracaat edil

i ır: 

hineıhk KollektU Şirketi, 
Ka.hramanzade Ban 

Ankara caddesi 

sonra saat 14 den 20 ye kadar Anadolu mo. pefln 40 40 16 
~~~~:--:::--:--:-~~~~___:ı 

hastnları kabul eder. I , ~ p A B AILA~şR 
,.. Dr. IHSAN SAM ~ 1 Türt aıtını ıo1s 

Gonokok Aşısı . 1 nan1tnoı oa. B. 21l. 

BelııoğukhıQıı ve ihtilatlarına brfı pek te· 
5İrli ve taze qıdır. Divanyolu Sultan 

Sabş 
ıoso. 

274-

Mahmut türbesi No. 113 

ERTUGRUL SADi TEK 

sor 

TlY ATROSU 

Pazartesi 
( Kadıköy· Süreyya) 
Salı: ( Bakırköy) 

Çarşa ı ba ( Oskndar ) 
Sinemalarında 

KARDEŞLER 
Vodvil S Perde. 

Çe't'iren : 1. GALlP ARCAN 

llllllll'
llllll Şehir Tlyatroau 

Dram kısmında 

llll lll I 
Bu akşam saat (20.30) da. 

Erkek ve Hayaletler. 
111 

j Piyes 4 perdtt, 16 tablo 
111111111 Yazan: H. Lenormıtnd 

Komedi kısmında 
Bu ıtkşam saat 20.30 da 

•ATILIK KIRALIK 
Komedi 1 perde 

rnesamattan ileri gelir. Bu mesame
lerl kapatan gayrisaf yağlı maddele· 
ri ne su, ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil • 
din taharrüşüne sebeb olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin taharrüşünü ani
yen teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir rildi be
yaz.latıp yumuşatır. En kuru bir cildı 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve burnun par -
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni To-
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağ: gibi mu 
kavvi1 besleyici ve beyazlatıcı mad -
deler mevcud olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzellik verir, ve 
beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi her 
sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz aaaleleriniz zayıflamış i
se, cildinizi Biocel ile beslemeniz la
zımdır. Cildinizdeki Biocel'in aynı o
lan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrel~rinden is
tihsale rnuvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Penbe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlup nisbet dairesin
de karujtınlınış olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamlan yatm.azdan e·;
vel tatbik ediniz. 

Son Posta 
Yevmi, SJyasl, HavadJa ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
rcsim!P.rin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 

Sene Ay Ay 
Kr. K.-. Kr. ---

TÜRKİYE 1400 7 .ıO 400 
YUNA~İSTAN 2340 12 o 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli p(şirdır. Adres 
deği~tirmek 25 kuruştur. 

1 
AJ 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmn. 
llcnlardaP mes'uliyet alınm~ 
Cevap için meklublara 10 kuruşluk 

Pul ılfı.vesi lazımdır. 

•••••••••••• 
Posta k-..ıtusıı : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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25 ince 15 kuruştur 20 Kahn 

GRİP 
NEVRALJi 

BAŞ ve DİŞ AÖRILARI 
ARTRITİZM 

ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

EOKALMiNA 
' · .. · .... ·.·~-- , ... t. . ' 

Öksürük, nefes darlıiı, 10ğıık algın· 

lığı ve göğüs nezlelerindcn sizi kurt&· 

racak en :iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birtncl şartıdır. 

• 

Bütün acı, a~ 
sızı ve ıztıraplar-' 

da yegane can 
kurtaran: 

·--------
~İNi 

~ 

Hakkı Varl 
Soğuk algınlığından mütC"' 
vellid nezle, grip ve bro":' 
titi hem ö ıler, hem tedafl 

· eder. Baş, dit, mafsal 
adale ve sinir ağrılarını 

Q"e( i .. ir. 

- ',.~şe aalDclOllu. 

Orıı. .... 'rercib EdinlS 
Taklidlerinden aakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyinİJ. 

• 
ADtT ZAMAllLARIMDA 811.E 

SPORUHIJ $EVE SEVE 
YAPTIRAN YALNIZ 

il • 

F EMiL,, DİR . 

BAŞ • Diş - NEZLE • 

GRiP ve bütün ağ

rılan derhal geçirir. 

İstanbul ·Üniversitesi R~ktörlüğünden: 
Üniversite Astronomi, ve Ekonomı Doçentlikleri açıktır. Talimatname muci- Kepekleri ve ~ dök.ülmesin.l tedan • - Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlannı ısra~rla arayınıL 

hince 14/3/ 1938 Pazartesi günii saat 10 da başlıyacak imtihanda kazananlar den ıesırı mücerreb bir Ulçdır. 
tayin olunacaktır. istiyenlerin Rektörlüğ e başvurmaları. (214) -
---~~~~~~~~~ ~~~~~----~--:-~::-----:::--~-:-~~--=-~-=-=~--~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~ 

l·ıa~'!lrl"IZI Bahçe- SAlı'H NECATI' den ah~ız. Re~et~~niz biiyükbir dik- FOSfAJiN NECAJ• Çokkıymetlibirbebekgıdasıdır.Bunuııla.,,., 
Q y. U ; 1 kapıda kat, cıddi bir uükametle huırlunr.. 1 lenen yavrular tombul, kuvvetli :ve neı'eli ol 


