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S ov ye ti erin Japonlara 
karşı hazırlıkları kurulmasıkararlaştı 

r 

Borsaİıın Ankarada 

ltıısga Uzakşarkta 2000 kilometrelik ıs.ıanbuı borsası 1 Ni':andan itibaren s sene 
müddetle ve muvakkaten kapatılacak, ayni 

bir isti/ıkô.m /ıattı yapıyor Anu.~~~'(:.~~ !:::! .. !~k=.:~~:b~~,!~~=~!~~d•tl• w 

F ra ı nın istihbaratına göre, hükumet, devle-- muvakkaten kapanacak ve ayni ıarlh-nsız ann Maginot hattını andıran istihkamların İnşaah devam ederken tin umumi mali itibarı üzerinde ne ka- de yenisi Ankarada açılacaktır. Karar 

Uzakşarktaki Sovyet bava ve kara kuvvetleri de takviye edi!iyor dar tesirli rolü olduğunda §iibhe olmı- Bakanlar heyeti tarafından kabul edil
yan borsanın Ankarada kurulmasına miş, alAkalı finans ve ekonomi mahfil
karar vermiştir. İstanbul borsası 1 ni- leri tarafından şevk ile karşılanmt§tır. 

~-------=-------------------....;.... ______ _, -·······-···········-····························· ........ _____ _. .............. _ . .._ .. , ____ _ 
omanyadan sonra 

Macaristan da faşist 
olmıya doğru gidiyor 

l.Qnd Fransıztaruı. Alman tıududunda wcude getırdik~ Maginot hattının iç ve dışından görünilfler 
~td g: 15

. (Hususi) - Evening Stan- yetleri karşısında endişeye düşmüş olan lann Maginot.Jıattını andıran müstahkem 
•"t>oı:ıya~est~in :is.tihbara~ına nazaran, Sovyetler, Sibirya dcmiryolu boyunca bir hat vücude ge:irmeğe karar verrniı 

Merkezi Avrupa kendisinden 
yakında eheİnmiyetle bahsettirecelc. 

Çındeki askerı muvaffaki- iki bin kllometre uzunluğunda, Fransız- (Devamı 5 ınci sayfada) Garp demo~rasisi hadiseler karşısında tedbir alacak 
yerde kendi içinde mücadelelerle meıgul 

Fransız 
dün de 

kabine buhranı l 
netice enmedi 

8 0lltıet kabineyi teşkil edib edemigeceğini 
bugün lıat'i surette bildirecektir llatis 15 

11) _ V (Husu • ......--.... ..... 
l:ltıı t eni kabine.. 
tdi!tnı C§kiiıne Incinur 

c- Yaptığım istişa

relerden memnu
num. Deruhte etti
ğim vazifeyi başara
bileceğimi ümid edi· 

~u :ıa~~holan Bonnet 
etin{\ ~ ta lsti§are-

Ve S evarn etm· 
t> atta t ış 
aıadi u • Blum 

Cour er, Pauı Bon' 
• 1 c. -

goli.i aıUeaux ·1 
şı-ou~tü . J c 

~U~t • ı. 
~ eakib llrreıs· en Cum. 
)aı-.. 1 

1 Lebrun'u" · latj" ed Zl· 
L_ • Jareıe erek Yaptığı 
°'l!!ldisi r hakkında 
"'ereıı ~e lllalumat 
~ta~ıııd onnet, Elize 
~i§tir ~~ çıktığı zaman 

yorum. 
Kabin'!yi teşkil 

hakkında kat'I ceva
bımı ancak yarın 

Cumhurreisine bildi-
receğim.• 

Halk Cephesi 
Paris 15 (Husu

s!) - Radıkal - sos
yalistler grupu, Halk 

Bonnet cebhesi milli komite-
gazetecilerE-/ si, mebusan meclisi sollar heyeti ve di· 

(Devamı S inci sayfada) ~ 
---~---=-=-------==----;....---==;::-===-------

6 aç en yıl istanbulda 1,850,000. 
lın. ki ş 1 s ine maya g i ili ! 

bir· Bf\y ı.ı ı. 1tıc· - oli unu?" 
<ıtrltıct~ s~ıf s.nema 
tl'!r, de~ ikisini ısle. 
tİlllıla "erli bir d'ls. 
t1>rctu111. görüşürke:ı • 

....... 'l'" 
Çct b· Urktyeye 
n ır se , ge- .. 
05 ll'erı f·ı~ ne zarfında 
~h k ı"rıle · 

• adardı . rın sayısı 
~!llh"t 1 dersinız? 

aı· "ab · 
d ırı, kıllı. ırn, bu su. 
eta h bilir ka 

~ardı~ esablayıp ç 
tıt 61 cev çı. 

t>kte ahını ver. 
,...._ 8ecfkrnedi: 

)aln Merrı1 k 
t' 1~ aıı e ette 
llıcı ı t1ne b" 

"a sınıf . 1• 
la tdır. 13 sınema 

tdarı h u sinema. 
tı~cie • er biri · 
ı_ 3;,ı f'ı sı, s~. 
<(.r l rn .. h · }l· gosterir. 
eı:ısin ırıaennıe h 

t411e di! gbstcırıfc~ lstanbu.ı halkının en çok beğendikleri iki art~t Greta Garbo 
~aı tlr. nıec ile Şarl B<?'!Je'T' Napolyon filminde 

at'ttı getı'rtrrıbuu 210 dur. Diğer sınc>· rinin yekunu da senede doksanı henüz e 1Jd·1 , · 
Htıerı avantür filrfı · 1 .. .(Devamı 9 uncu sayfada) 

. ' 

Parti gurubu 
yan müh m b·r 
toplantı yapıyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Parti grupu· 
nun Meclisin pazartesi günkü toplantı

sından evvel yapacağı i~.timaa hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Mide sancısından 
ölen bahçıvanı 

karısı mı zehirledi? 
Dört kişi müddeiumumiliğe 
bu yolda bir ihbar yaptılar 
Zabıta tahkikata başladı 

· Yazanı Muhittin Birgen 

Avrupanın faşizm ue demoıcTasi cneyan ~rı altında ne hale geldiğini göst~mek 
üzere bir tngitiı gazetesinin neşrettiği haritcı 

Son günlerde Macar~standa çok dikka- şekilde kendisini aç1ğa vurması demek
te değer bir hftdise cereyan etti. Bu hl- tir. HA.dise §Udur: Budapeşte Komitat'ı 
dise, Macaristanda şimdiye kadar üstn için yapılan reislik intihabatında. bir 
örtülen bir hareketin, arbk örtülemez (Devamı 8 inci sayfada) 

Elektrik şirketi Nafi anın 
tekliflerini kabul etti 

Şirketin ödiyeceği para mikdan heniiz tesbit edilmedi, 
bu mikdar müzakereler neticesinde belli olacak 

1 
Elektrik şirketinin halktan aldığı faz

la paraları ödemesi için Nafıa ile ıirket 
mümessilleri arasında Ankarada cere
yan eden müzakereler son safhaya gir-

ÔZenı bahrtvan Kdr.m ile çocuğu mek üzeredir. Akşamları çıkan bir gaze-
(Yazısı 5 inci sayfada) te dün firketin Nafıa VekA.letine red ce--; ;~::a-·~;~···~~~:·~·:--~:-~:' ;:::y:r~:.~\!°:~:n~nk~~::~~~:!~'. 

mizden telefonla malumat taleb ettik. 
kaybetti : Romanya Muhabirimiz gece şu haberi bildirdi: 

Bu Fransa için ıon ihtardır, fa. 
kat Rumenler de gözlerini aç
sınlar. Onlar için Almanya, 

Ruıya kadar tehlikelidir. 

Maruf bir Fransız muharrirınin 

yazdığı bu şayanı dikkat makaleyi 
7 inci sayfada bulacaksınız! 

Ankara, 15 (Hususi) - Nafıa Vekaleti 
ile Elektrik şirketi mümessilleri arasın
da şehrimizde cereyon eden temaslar ne
ticesinde şirket hükumetin tekliflerini 
kabul etmiş ve bu mutabakatı yazı ile 
Nafıa Vekaietine bildirmiştir. Yakında 

mutabakat esasları daireiiinde müzake
relere başlanacaktır. Şirketin ödiyeceği 

para mikdarı bu müzakereler netıcesin-
de tesbit edilmiı olacaktır. 

.,. 

... 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaycı 



Her gün 
Ucuzluk temini 
için alınan tedbirler 

- Yazan: Muhittin Birım 
lf=\\ ünkü gazetemizde bir haber 

lb:O vardı: Banka faizlerinin yüz

de sekiz buçuğu geçmiyeceği hakkında 
hükumet bir kanun layihası hazırlamış; 
layiha, yakında Meclise verilecekmiş. 
Ayni zamanda, kaç gündür, gazeteler, 
etin ve ekmeğin ucuzlatılması için An
karada yapılan içtirnalardan bahsedi
yorlar. 

Resimli Makale: X Eski ihtiyaç, yeni ihtiyaç X 

\ 

Sözün Kısası 

Dünyamıza 
Geçmiş olsun! 

E. T!llu •e 

G .. d"" .. - 1 )arı'' !' or unuz mu o an · · , 
büyük felaket atlatmıştı~ 

kalmış bir yıldızla, üzerinde ~tf 
mız köhne kürenin a~sında bir ç ol" 
ma oluyor, topumuz bırden top Y 
gidiyormuşuz. 'afi' 

Hanya bizler yıldızdan, yıld~:ıdV 
pek korkmayız. İdmanlıyızdır. :uıs. 
sunturlusu otuz dört yıl Abdll ili 
devrinde, bir iki sene de Vahdcdd '" 
manında başımıza musallat oldu d~, 
lığımlZlll. hele şükür bir zerresi.Il1 

kaybetmedik. :tstsfl 
Hatta, Cumhuriyet devrinde, 

Belediyesine birkaç kuruş gelir ~ 
mak için, ayni c Yıldız> aylarca 
man söndürmekte devam etti de, g 

1 yok oldu, biz kaldık. 

Banka faizlerinin azami sektz buçuğa 
indirilmesi, Türkiye için çok yeni bir 
hadisedir. Bu, yalnız ticari hayatta u
cuzluk teminine yarıyan amillerden biri 
olmak itibarile değil, daha mühim olan 
başka bir bakıştan da bizi memnun et
melidır: Demek, Türkiyede sermaye bi
rikiyor; para eskisi kadar pahalı bir ma
tah olmaktan çıkıyor. Eğer böyle olma
saydı, iktısadi kanunların hükümlerini 
çok iyi bilen İktısad Vekaleti bu tarzda 
bir layiha ha.zırlamıya teşebbüs etmezdi. Eski zamanlarda erkek kadını sadece. evinln hizmetini Yeni 7amanın erkeği kadında hem bir ~ işcisi, hem de 
Diğer taraftan etin ve ekmeğin ucuz- gören bir makine halinde telakki ederdi. Onu kendi haya- bir his ortağı ve bir sevgili görmek ister, evin derdini ken-

1 H'akat, heyet alimlerinin 
oakılırsa, bu sefer dünyayı tehdid 
yıldız, o neviden değilmiş. Holivut ) 

latılması hakkındaki tedbirlt>r de güzel- tının ve hislermin dışında tutar, kıymetini münhasıran ev- dine saklıyarak kocasını akşamlan bir misafir ~bi Ü".dz eden 

dir. Bilhassa, bu ucutluğu temin için a- 1 11e:;ıd:::ııe1ei:::ıfo=e=tt=i=ğı=· =h=iz=m•e=t=in-· d=e,_rece..,,,=s=il=e=öJ=· =çer-=::d:mi._,.=---====-==--====k=a=dın=ı•s=e=vc:er=.=-=-cıo:::==!o=:==--=---::::ıc:==---=

!arının cinsinden hele hiç!. }cıJ 
Bu, h.anı alama~ıp ta, bir do Ji 

mu? Maazallah! Altüst olmak, sB )tlJl 
getirmeğe vakit bulamadan kuytı1 
mızı titretmeŞ işden bile değilınİ.Ş· ~ 

lınması düşünülen tedbirlerin, buğday 

ve et fiatlannda piyasayı zorlamak yo
lile bir tenzilat yapılması şeklinde değil, 
belki de pahalılık amili olan rnasrafla
rJı azaltılması suretinde olması bizi ay
rıca memnun eder. 

Bu suretle görüyoruz ki, Celal Bayar 
hükumeti, memlekette ucuzluk temin et
meğe dair olan vadlerini tatbike başla
mıştır. 

* Rlbet hüktimetin bu bahiste muayyen 
bir sisteme göre düşünceleri, hesablan 
ve planlan vardır. Fakat, şu sırada bu iş
len"l sözü geçerken, laf arasında bize de 
bir söz söylemek düşerse, şu mülahaza
lan ıtaydetmekte fayda görebiliriz: 

Türkiyede ucuzluk yapmak meselesi, 
Türkiyede iktısadi inkıiabın en mühim 
bir davasıdır. Bu dava tam ve esaslı ola
rak halledildiği gün, memleketimiz en 
büyük bir iktısadi istihaleyı tahakkuk 
ettirmiş, orta tarih iktısad sisteminden 
asri iktısad sistemine geçmiş olacaktır. 

Çünkü ucuzluk, filan veya filan madde
nin piyasa fiatmı değiştirecek şu veya 
bu tarzda müpferid ve müteferrik ted

birlerin neticesi değil, belki de memle
ketin iktısadi işlerdeki çalışma tarzının 

rasyonel bir nizam içine girmiş olmasile 
temin edilecektir. Ucuzluğun tabakkıht 

etmesi demek, bu istihalenin emri vaki 
olması demektir. 
Davanın bu tarzda halli "lhrt uzun za

mana muhtaçtır. Bu hallin esaı.ları ve 
şekilleri bulununcaya kadar, elbet bırçok 
tecrübeler yapılacak, birçok mesai bir 
arada toplanacak ve gid lecek yollar bir 
kaç defa değiştirilecekt.r. Çünkü iş basit 
bir şey değıldir, çok murt>kkeptır. Bunun 
için gayeye en kolay ve en az gayretle 
varmak istersek ilk hareketlerimizi iyi 
esaslar üzerine oturtmaya ehemmiyet 
vermeliyiz. 

* Bu bahiste en ziyade dikkat edılecek 
en mühim noktalar şunlardır: 

1 - Her nevi istihsal işinde randman 
nisbetlcrinin yükseltılmesi. 

2 - Zirai, sınai, her ne\'i istihsal kre
dilerinin kolay ve ucuz temin edilebilır 
hale gelmesi. 

3 - Her nevi banka muamelelerinin 
azami derecede ucuzlatılması. 

4 - İptidai maddenin ucuzlatılması. 
5 - Tahrik maddelerinin ucuzlaması. 
6 - Nakil masraflarının ucuzlaması. 
7 - Memleketin her nevt istihsal te-

sisatında amortisman hadlerinin asgari
ye indirilmesi. 

Fakat, bütün bunların Ü'itiinde, gerek 
istihsalin ve gerek istihlakin teşkilatlan
dırılması lcizımdır. Bu nokta o kadar mü
lıımdir ki, hatta bütün bu saydığımız 

ddeler son hadlerine kadar tahak
kuk ettirilmiş bulunsa dahi, bu tcşkılat
landırılma hadisesi tahakkuk etmedikçe 
r edilecek netice mahdud kalır Mem
lekette pahalılığın en büyük amili bu 
tcşkilatsızlıktır: Her şeyden ziyade istih
sal ile istihJak arasındaki münasebetler
de teşkilatsızlık. 

* Bunr. teşkilatsızlık değil. pE>rişanlık dc-
nıek daha doğrudur. Yirminci a.c:nn iktı
sad şartları içinde vac;amıya mecbur olan 
bir memleket. orta tarih dcvrinC' mahsus 
olan bir mübadfle sis•c•mi ;çindıı çalışır
sa, hatta - o d('vrin J nealarma, kapanla-

(~_s_o __ ;z _ _ A_~_R_A_~ __ D_N. __ D_A __ ) Ne ise .. nasıl olmuşsa olmuş. 

merhamete gelmiş, şöyle pek yalttfll 
dan: Mesela bir milyon kilometrede!l Bir artist /ilm 

Çevirirken 
Coşarsa ne olur? 

Hollywoodda bir film çevrilirk en er

kek artistlerden birinin diğerine bir yum I 
r uk vurması ve kendisini yalancıktan 

nakavt etmesi lhmı gelmiş. 

·---------------------------· 
Hf LGüN BiR FIKHA 

Yaln1z senin d >ğii! 
Sakala söğmenin büyük bir cürum. 

addedildiği devirde adamm biri kom
şusunun sakalına söğmiiş.. sakalına 

söğülen kadıya gitmiş. Kadı soğcni 

çağırt~: 

-:-- Sen, demiş, bu adamm saknlına 
söğmüşrun. 

- Evet söğdüm. Fakat 1>U adamın 
sakalına söğmek için bende ferman 
var. 

- Göster fermanı. 

Cebinden çıkardığı bük?ilii bir ka
ğıdı kadıya vermiş. Kadı kağıdı aç
ını§, bir sıra rtltın yapı§ttrılmıs oldu
ğunu görmüş; davacıya dö'tlmüs: 

- Btt adamda bu f ermmı varken 

senin sakalına söğer. 
Demiş; kağıdın bükliim.frnü bıraz 

daha (tÇ\nCa bir sıra altın daha gör
müş: 

On binlerce kişiyi 
Bir saat 
Meşgul eden horoz 

Resmıni gördüğünüz horoz, İngiltere
de mühim bir futbol maçı esnasında, o -

çip, gidivermiş. 
Allahtan ki, bu tehlikeyi öncede0

1 
her vermediler. Yoksa, yanın aıaib 
7.ı.r deli, tam akıllıların da yarı1Yl • 
olmalan, ve tımarhanelerın bir sil 

risinde, ağızlanna kadar dolmalııt'1 

mal dahilinde idi. 
P!yangonun kendilerine vurırıa1' ~ 

malini düşündükçe zivanadan çıkJI18 <1 

tidadını gösteren pek çok insanların · 
dızla çarpışmak tehlikesi karşısJ11d3 
olacaklarını siz düşünün!. 

Bu mevzu üzerinde, bizim Derdt11 
'" konuşuyorduk. Dedi ki: 

- Bana kalırsa, heyet bilginle! 
dedikleri gibi, bu yıldız dünya hiÇ t 

.kunmadan geçip gitmedi .. 
- Neden hükmediyorsun? ÇJ/ 
- Herhalde bir tarafından oısun 

ve İspanyaya dokunmuş olacak .. 'fe (. 
ile Şanghay'ın, gazetelerdeki resiJ11Je 
baksana! 

Fakat filme k endisini adamakıllı kap

tıran artist yumruğu bütün kuvvetile ya
pıştırınca karşısında.ki zavallıyı · hakıka

ten nakavt edivermiş. Yukarıdaki resim, 

bu hakiki nakavt sahnesini göstermek
tedir. 

- Fermanın arkasını oİCU3;U1lCa an- yunun durdurulmasına sebeb olmuş. Po -

1 ladım, demiş, yalnız se11fo de<}il, be- !isler işe müdahale ederek, hıtyvancağı-
nim de sakalıma söğer. zı stadyomdan dışarıya çıkarmıya uğraş-

-
•------------ --• mışlar ve ancak bir saat süren bir çaba

Şark tütünleri k<>nf eransı 
yarın toplanıyor 

nna ve sairelerine tekabül eden şeyler 
bugün hemen hemen yok denecek b;,r 
halde bulunduğuna göre bu bakımdan -
orta tarih devrinden bile geri bulunursa 

Arkasında muazzam 
Bir sertJet bırakan 
Dilenci 

orada tam manasile ucuzluk, yani kazanç Geçen ay Lehıstanda Varşovada Psys~l 
ile ihtiyaç arasında, insanlara refah ve- adında 87 yaşlarr1da fakir bir ndam öl
rccek tam bir muvazene teminı imkan- müştür. Dılen<'ilik yapan bu adnrr. müd
sız olur. Milli iktısad ilminin en esaslı hiş bir servet bıraknuştır. 
kanunları bu hakikati çoktan isbat et- Psysel Varşovanın büyük bir ailesinin 
rnişür. yegane evl:ıd ı idi. Genç yaşınd.ı htç bir 

Bunun için, ucuzluk bahsinde en evv~l iş görmemeği azmetmiş, bir müddet boş 
memleketi kuvvetli, asri bir çalışma ve oturduktan sonra dilencilikte karar kıl
mübq.dele teşkilatı ile tech.iz. edecek bir mıştı. 

lamadan sonra buna muvaffak olmuşlar. )"J 
Şark tütünleri konferansı J1 

ıo' hl lf "il il d k • Trabzon Saylavı ve Cumhuriy~t 1ıı 
ffJ U .e 1

• ~l e er. e 1 Partisi Meclis grubu Reis veldl.~ 1:(ııı 
vergı nısbetlerı Sakanın reisliğinde Tophane ko~1' 
. . d toplanacaktır. 

Amerıkan ıktısa mecmuası cFort- K f . ti k d k Buıg:ır 
son» bazı devletlerin ahalisine isabet y on era;.:hış 

1 
ı;a ~ e:e ehrıtt11 

eden kazanç vergisi hakkında bir ista- ~nank:nud. as arı ugun ş 
tistik neşretmiştir. Bu istatistiğe göre ge e;.~ k e~ ır. hh H gs1'~ 
aşağıda isimleri yazılı devletler tebaa • A ı udr za~murav ka~ıı . aDs:nrdilrıcll; 

h ··kA tl . d"kl . k aza ar an ıraat e a etı o ıv· 
Mnın u ume erm~ ver ı erı ·a - be ··a·· .. R . d"" "rılt . . d . mtı ur rnuavını emzı un -P ... ıt: 
zançları nısbetı şu ur. . . . . K -'efP'. 

J - d l 3 İs e ·· d 45 dan şehrımıze gelınışlerdır. o~ 0(ı 
aponya yuz e , v ç yuz e , d 1933 1 d b" ş k ·· - 1cri 

Kanada yüzde 16, Birleşik Amerika akil" yıkm d~l ır İ ar ~u~~n yıır _,ı 
yüzde 19, ~lmanya yüzde 21, İngiltere tteşl ıtrnad hsa ıle stan .u ta..ıı·iJ< ev 
, ·· d ı 3 M aristan yüzde 2 7 Fransa op an ı a azır anan proJe e(ll' 
~ ~zd e 

28
• ac ' lecek ve bu proje imzalanacaktır. 

yuz e · Dişci ve cczact taJcbclerinc de 
Nazari ölümünden sonra çay verildi 10 
76 sene yaşıyan adam Üniversi~e Re~t~rü Cemil Bilsc·te~· 

nizam koymanın yollarını düşünmek ge- Dilencilikten ziyadesile hoşlanan 
lir. Eğer yavaş yavaş bu teşkilatı vücuda Psysel yavaş yavaş bir cDilenciıcr sin -
g-etircbilecek olursak yukarıda sayd1ğı- dikası> kurmuş ve .reisliğine geçrniştır. 
mız yedi maddenin tahakkukunu temin Bir müddet sonra da bir cdiiencili:t 
etmek kendiliğinden kolaylaşır. Aksi mektebi> açmıştı. Mckteb baylı iş yap -
halde _ imkanı olmamakla beraber - fa- mıştır. Sindikası azalan için mükemmel 
raza bütün o yedi maddeyi temin etmiş şehir haritaları yaptırmış ve şehrin mu
dahi olsak, gene gayeye varamayız. Teş- him yerlerini işaretlemişti... 
kilatsızlık bizim bir taraftan yaptığımızı, Bırakmış olduğu vasiyetnamed~ parn
öte taraftan bozacaktır. Et ve ckmeğı bir sının isimlerini birer birer tesbit etmiş ol
taraftan ucuzlatalım, eğer teşkilatsız ha- duğu dilenci arkadaşları ve kardeşlen a
reket ediyorsak, göreceğiz iri, bunlar di- rasında taksim edilmesini !aleb etmiş -
ğer taraftan pahalanmış olacaklardır. tir. 

Geçen hafta Pierre Manier isminde 
bir Fransız 99 yaşında ölmüştür. Pıerre 
23 yaşında iken verem hastalığına tutul
muştu. Doktorlar, hastanın öleceğıne kail 
olarak rahat rahat can vermesi için bır 

sanatoryoma göndermişlerdi. 

saat on ycdıde dışçı ve eczacı ırıel' .sır 
leri son sınıf talebesine bir çay ıı)tıl ' ij 

7 
ı, 7 

ti vermiştir. Çayda dişci ve eczacı ~e~ ~~s ~· 
tehi müdürlerile muallim ve ta1C it~ de 
hazır bulun.muştur. Rektör kısa b ıc' Jt 
tabede bulunmuş, bundan sonra tB f "tt .ll 
be dileklerini söylemiştir. çaydB <v~~ 

Bu asırda milli bir iktısad bünyesi, bir Marie Antoinette' e aid 
takını organlardan mürekkeb bir cihaz-
dır. Türkiyede bu cihaz yoktur, çünkü bitmemiş bir mektub 
organlar mevcud değildir. Bu şekilde bu Fransa kraliçesi Marie Antoinette'e 
memleket bclki biraz ucuzlatılabilir, fa- aid olduğu iddıa edilen bitmemiş bir 
kat, teşkilatsız hareket edersek, elde e- mektub Çekoslovakyarla Kont Apponyi'
deceğimiz netice, sarfettiğimiz emeğe na- nin kütübh.:nesinde bulunmuştur. Ame
zaran fevkalade mahdud olur. ı rikalının bir bu mektuba 24 bin lira tek-

Muhittin Birgen lif etmişse de sahibi satmamıştır. 

Sanatoryom idaresi, hastanın halini 
çok vahim görerek kabul etmemiş, niha
yet Picrre bir hastaneye yatırılmıştı. Fa
.kat hastanede kalmak istemiyen veremli 
bir gün kimseye. haber vermeden savu -
~up gitmiş, o vakittenberi de bir daha 
ne doktora, ne de ha taneye müracaat et
miştir. İşte geçen hafta 99 yaşında ölen 
bu ihtiyar, o veremliydi. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
İstanbul belediyesi İstanbul şehrini çerçeveliyen düztne

lerce kabristanda meşahirden kimlerin gömülü bulunduğu-. 
nu anlamıya karar vermiş ve bu işi bir komisyon:ı havale 

etmiştir. Bu komisyon azası mezarlıkları gezecekler, taşla
rı birer birer okuyacaklar, mühim bulduklarının üzerine 
birer numara koyacaklar, numaralarını da deitcre geçire
ceklerdir. 
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Sayfa 3 

Ç • 1 ı 1 Memurlar geceleyin 

~· ın i er taarruza geçti er ve K~::~~ ~~:mı~~:d: em-

Filistinde 
Emniyetsizlik 

.E 
e İngiltere ve Süveyş yolu 
• lngilterenin geni oyunu 

Yaz.an: Selim Ragıp Emeç •; bı·r şehrı· ı·stı.rdad ettı·ler :;~t~:~et~i:=~~~~:n~:~i: çin bazı tedbirler almıştır. Halkla te • 
masta bulunan her memurun yanında 

hı'l bir tabanca bulunacak ve memurlar ge-

a 

O 
ngiltere, kendisini Hindistana ba~lı-

-.ıtrika Sefiri Japon aske:-1erinin Nankinde Amerikan ceıeyin mecbur olmadıkça dışarı çıkmı-
yacaklardır. 

yan Süveyş yolunun bir gün fazla 

tehlikeli bir hale gelebileceği ihtimalile 
Garbi Afrika sahillerinden geçen diğer 

bir Hint yolunun daha şimdıden emniyet 
altına alınmasına çalışılıyor. İngiltere
nin bu teşebbüse girişmesinin bir sebebi 
de, Almanyanın Kanarye ve Asur ada
larına gözlerini dikmiş olmasındanrlır. 

İngiltere on dokuzuncu asrm ortalarına 
doğru ve henüz Süveyş kanalı meydan:ı 

getirilmediği bir sırada, bu sahillerde ve 
Siyerra Leon eteklerinde kuvvetli bir 
deniz üssü yapmayı tasarlamış, burayı 

işe yarar bir hale getirmek için bir haylı 
de masrafa girmişti. Bu yeni üssün adı 
Fritovn'dur. Evvelce yapılıp ta bilahare 

il "" t J • • t İ tt• Yeniden Nablu.sa İngiliz takviye kı-1..oııd hJa arınJ ya gına e me erJnı prO es 0 e 1 taatı gönderilmiştir. Filistinin Şark hu-
{ ~,!(!_ ra ıs (}{ dudlarındaki kontrol daha ziyade şid -

e d Y<Uttu "' detlcndirilecektir. Diğer taraftan, çe -
~k ~~- USusi) - Mareızal Şan- siyasetini tesbit eden bir beyanname ı askerlerinin sistematik bir surette A -
e"a.... t ng eyaletindeki tedkikle- neşretmeğe karar vermiştir. merikan mallarını yağmada devam et-

~- .. , e rn k telerin takibinde çok faydaları görülen L,.., &site. e tedir. Mareşal bu mın- Bugünkü kabine içtimaından sonra, melerinden dolayı Japon makamları 
-.ı.... l'i h polis köpeklerinin sayısı da arttırıla -~ir. arekatı bizzat idare et- başvekil Prens Konoye, saraya giderek nezdinde yeni bir protestoda bulun -

L ~~ Ylllltı.ı11 beyanname metnini imparatorun tasvi- muştur. ------------
ıleıı ~b\'alisinin idıım edildiğine dair bine arzetmi§tir. Çin tayyarelerinin faaliyeti 
~k°"da ~rlher doğru değildir. Vali, Eden,i tehdid Hankov 15 (A.A.) - Resmi bir teb- Yugoslav 

Başvekilinin 
Berlinde temasları 

ı. te"tif ,}
1 

ak. erne edilmek üzere an· Tokya 15 (A.A) - Eski Japon elbise- liğe göre, Çin tayyare kuvvetleri, ka • 
qatı.. --~ı rnıştır. sini gi~ bulunan 40 yaşlarında Ma- nunusani bidayetindenberi J 4 hava ıiü-
~ "O\> ıs koto Vatana isminde bir Japon, İngilte- cumu yapmış, Yangtse üzerinde 4 Ja-
•rıa ka (A.A.) - Resml teblil: re büyük elçisi Braigie'nin yanına çıka- pon gemisini batırmıştır. w~ Palı bulunan b '' ··k k lı 

c '"l geç . uyu ana rak kendisine eski bir Japon hançeri ile Japonlara karşı bir nümayiş 
11ııda §id: ~ın kuvvetleri, Tsining birlikte Edene hitaben bir mektub ver- Tokyo 1 5 (Röyter muhabiri bildi -

Berlin 15 (A.A.) - Stoyadincviç bu terkolunan bütün istihkamları tamir e
sabah Berline gelmiş ''e istasyonda mu- dilmiştir. Esasen büyük hacimdeki harb 
tad merasiml~ General Göring, :Yon gemilerini dahi almıya mijsaid bir li
Neurath, hariciye nezı.ı.reti erkanı, Al- manı mevcud olduğu için, lngilterenin 
man ordusu mürnessillerı, Türkiye ve bu yeni askeri ve deniz üssü, Cenubi Af
İtalya büyük elçiler!, kordıplomatik ve dka ve o yol ile Hindistana gidecek o
kalabalık b ir halk kütlesı tarafından kar- lan gemileri müessir surette himaye e
şılanmıştır. debilecektir. İngilterenin bir maksadı da, 

~g~işl tU ~:ette mukabil taar- miştir. Mektubda, Edenin derhal Japon riyor) - Japon matbuatı, Amerikan 
~ ~e dii er. Tsını.?g .. şehrini geri al- aleyhdan siyasetten feragat etmesi isten- kruvazörlerinin 14 Şubatta Singapo -
tdır, Ja Şlnana buyuk zayiat verdir- mektedir. Polis, bu şahsı yakalamıştır. ur'u ziyaretlerinden ehemmiyetle bah-

~trıi.J. leli P~Iar, cenub istikametinde Amerika mallan yağma ediliyor setmektedir. 0~l'o ıs Çe lınişterdir. Vaşington 15 (A.A.) - Hariciye Yomuri Shimbun gazetesi diyor ki: 
1oııra ~A.A..) - Kabine, yarın öf- nezaretinin' bir tebliğine göre, Nan - «Bu üssün açılmı:tsı Japonyaya kar-

' aponyanın Çin hakkındaki kindeki Amerikan büyük elçisi Japon ~ı bir nümayiş addedilebilir.» ' ..................................................... . 

'~aat kongresi Şubatın 
Stoyadinovi~, Berlindı: ilk ziyaretini, Garbi Afrika sahillerinde, herkesten da

harb öliil~ri ab idesi~e yapmış ve <ibide- j ha ~.stün ve ~.uvve~li . bir üs sahihi olma-

t~tınisinde toplanacak 
~oyi~ kongreye 100 kişi'ik bir hey'et gönderiyor, 

\1 olnuyanların tütün ekmemelerini, tütün 
' sahalarının tahdidini istiyecek 

· ıs <:a • 
~ e__kı al"k Ususı) - An karadan şeb- ~lik bir mütehassıs ve murahhas heyeti 
'lıti~lt a. adarlara gelen malumata 

1 

gönderilecektir. 
~· l>a~tt ıı:aat kongresi şubatın yir- Kongrede, Türkiyenın en geni~ ve ka-
~İtı rt esı günü Ankarad.ı . İktısad bank istihsal maddesı olan tütün mev

ltıq llgre/~~tinde toplanacaktır. Zi- zuunun münakaşa mevzuu yapılacabrı 
~ l'a deı ıçın Ziraat Vekaletinde ha- anlaşılmaktadır. Ege tütüncüler:, tütün 
~k ~ir Varn edilmektedir. ziraatile uğraşanların mutlaka köylü ol-
1 etfena~~. k?.ngresinc her maddC'yi malarını, köylerde oturmıyan ve kcylü 
ltlit. ~ 0Ylulerı temsilen heyetler olmıyanların tütün ekmemelerini, tütün 

~IYa~· ;;·A~;;~ k;~fb~·~nt ~ıü~;;;iili~ri 
lı Bükreşte toplanıyorl3r 

1 te8~a~et~Jer Bükreşe giden Sinyor Gaydanın yan 
' lbı bır vazife ile tavzif edil .ı i '7ini yazıyorlar 
ı eı ls - .:. 
~or, Q· (A.A.) - cHavas ajansı bil- Başvekil Goga, B. Gayda'yı kabul et-
tİhı_ tornaıe d'İt ı· -d- - B miştir. b -..o Oa a 1a mu uru . 

.,..~ 
0 

Yda, buraya gelmiştir. Bükreş 15 (A.A) - Berlin hükCımeti, 
'"~tele .. . alakadar Rumen makama tın. yakında 
" tı rı re gore kendısi Rumen Bükreşe birçok Alman matbuatı daırni 

"qt etı~~dinde yarı resmi bir vazife mümessilleri geleceğinden haberdar et-
tlıniştir. miştir. 

il londradaki 
~d~?nerlerin sayısı 
a~E! tıa~ (A.A.) - Neşredilen bir is
b~ ~e aran 1936 senesinde Londra
t~~ • "'ard?rıilyoner - İngiliz lirası he
~ \>ati~· Bu rnilyonerlerden ayrıca 

<ı ?s' ?5 ili tı 100. bin sterlingten fazla 
~~ ltışi \' 100. hın İngiliz liralık ge -

de 100e ~.o ıla 75 bin İngilız liralık 
il ışi bulunuyordu. 
"ıe ....._____:_ 

"~,,. 11 Hariciye 
"lı11 ' Cerıevrede ~~ o,. 
~lq \>re 15 

E! Olaıı <A.A.) - Burada bulun-
~ tı,.~l.ı\>a~~ konsey toplsntısının te
~l"t t'l.~ at eden Romanya hari
~ tada k ıçesko Bükreşe döruniye
~~~retiııe al.acaktJr. Romanya harici

l,ı ~ ~adar ~d işleri de konsey topla
t lto, lı Urada idare edecektir. 

~ 11\d ~a\1as · 
~~ a. ko <IJansı muhabirine be-
~itırıes~~:y toplantısından sonra 

)a fit a. ltad ın tnuhtemel olctuğunu, 
lı~ ~kın~ Romanya hüki'tmetinin 

~~~l tee_s8 .. f a kl)nsPydP. yapacağı bC'
lıt iltı i~~ e d 'ğ<'r birçok anlaşama-

. e edccc_>ği ümidinde bulun-

Meclis binası 
projeleri 

Ankara 15 - B. M. Meclisi binam proje -
Ierfnl tedldk etmek üzere teşekkiil etm~ o -
:an Jüri azasından İsveçli Pr. İvar Tenzbom 
ile Holandalı Pr. V. M. Dudok ve İngiliz Pr. 
H. Robertson Ankaraya gelmişlerdir. 

Jüri, müsabakaya iştirak etmemiş mlllet
lerin mimarları arasından seçllmiştlr. Jüri A
zasının her biri beynelmilel aan'at 8.Ieminln 
en büyük şöhretini haiz mlmarlardandır. 

Muhtelif mtlletlere mensup mimarlar ta -
rafından Ankaraya gönderilmiş olan proje -
lerln adedi a dür. Jüri bugünden ttlbaren 
her gün bir proje tedkik etmek suretlle tak
riben lld hafta kadar bu ı.,ıe uğraşacak ve 
neticede üç proje tefrik ederek hükumete 
arzedecektJr. Bunların arasından birinin in
tihabı hakkı hükümete aiddlr. 

Japonlar dünyanın 
En büyük harb 
Gemilerini yapıyorlar 
Londra 15 (A.A.) - Daily Telegraph 

gazetesinin yazdığına göre, Japonya dün
yanın en büyük harb gemilerini yapmak
tadır. 43.000 tonluk olan bu gemilerden 
ikisinin inşaatına geçen sene başlanmış
tı. Diğer ikisinin de yapılmasına pek ya
kında başlanacaktır. 

Japonya ayrıca 8 pusluk toplarla mü
cehhez 10 ar bin tonluk kruvazörler de 
yaptırmaktadır. 

Resmi mahiyeti 
olmıyan temas 

ve ziyaretler 
Ankara 15 (A.A.) - Son zamanlarda 

bazı matbuat haberlerinde, sırt bura me
haflllyle temaa etmelı: veyahud vaziyeti 
yerinde mütalea eylemek kasdiyle bazı 
ecnebi resmi devairden, veya husu.si şir
ket ve ticaret evlerinden gönderilen ze -
vatın bu ziyaretlerine bir nevi mail mü
zakere mahiyeti verlldiğl, veya intaç o -
lunmak üzere bulunan I.,ler ehemmiyeti 
atfedilmekte olduğu görülmektedir. 

Bu hususta resmi mehafilden aldığı -
mız malümata atfen, bu ziyareUerden 
hiç birinin resmi bir mahiyeti olmadığı
nı, Ye sırf bir vaziyet mütaleasından ve 
yahud ticaret müesseseleri için mutad 
vechile ticari tekliflerde bulunmak im -
kftnlarını tedklkden ibaret olduğunu sa
rahatle bildirebiliriz. 

Diğer taraftan bazı mühim bankala -
nmız umum müdürlerinin şubat içinde 
Londrnya gideceklerine dair gazetelerde 
intişar eden haber üzerine yaptığımız 

tahkikat, bunun da ayni vechile bir te -
mas tesisinden fazla bir şeyi istihdaf et
mlyen bir seyahatten ibaret olduğunu 

göstermiştir. 

Stalin'in 
Beyanatı 

" Sulh taraf darıylz, fakat 
tehdidlerden korkmayız,, 

Moskova 15 (Tas ajansı bildiri -
yor:) - Sovyetlcr Birliği Meclisi da -

bilinde daimi bir hariciye encümeni 

~ ye merasımle bir çeıenk koymuştur. yı luzumlu gormesıdır. 
Berlin 15 (A.A.) - D. N. B. bild irıyor: * 

Stoyadinoviçin ziyareti münasebetile, 
bütün Alman gazeteleri, Almanyanın e-

l saslı dünya hadiseleri unsurları karşı

sında çok yakın bir fikir beraberliğı his
settiği memleketin hükumet reisini ha
raretle selamlamaktadır. 

Berlin 15 (A.A.) - Stoyadinoviç, bu
gün Von Neurath'ı ziyaret ederek kcn
disile uzun müddet görüşmüştür. 

DenizyoJJarının 
• 

yenı vapuru 
denize indirildi 

İngiltere ile Almanya sıkı sıkı muza• 
kere halindedirler. Bu müzakerelerin 

mahiyeti hakkın-
in gllter da fazla bir şey 
yeni oy sızmıyorsa da, hel' 

'------- halde, bir anlaş
ma elde edilmiye çalışıldığı muhakkak
tır. Fransanın zıddına olarak İngiltere· 
nin kanaati Almanya ile anlaşılabilece
ği merkezindedir. Almanya sulhu boz
maya teşebbüs etmediği müddetçe ve 
böyle bir teşebbüse girişmiyeceğini iliin 
etmekten çckinmedikçe İngiltereden ala
ka görmemesinin imkanı yoktur. Çünkü 
bugün kat'i bir sarahatle anlaşılmıştır 

Bcrlin 15 (AA.) _ D. N. B. bildi _ ki İngiltere için sulhun devam etmesi ıa. 
riyor: zımdır ve bunda 1ngilterenin hayati 

Türk Deniz işletmesi hesabına menfaati vardır. İster İngilterenin hazır-
Krupp _ Germania tezgahlarında inşa lıklarını tnmnmlaması bakımından, ister 

1 edilmekte olan üç vapurdan ikisi bu • İngiliz efkarı umumiyesinin sulh fikrin~ 
gün merasimle denize indirilm~tir. fazla merbut bulunması noktasından, bu 
Kordelayı, Türkiyenin Berlin Büyük hakikat artık anlaşılmıştır. Bu sebeble
Elçisi B. Hamdi Arpağın refikası kes - dir ki, İngiltereyi, şimdi, ikı ayrı ipte 
miş ve gemiye -Trak- adı verilmiştir. oynıyan bir cambaz vaziyetinde görüyo
Merasimde Tüı;kiye Ekonomi Bakanlı- ruz: Berlin - Roma mihveri ile anlaşmak 
ğı Deniz Müşteşan B. Sadullah Güney istiyen ~ngiltcre, bu mih~ere karşı ~u: 
ile Türkiyenin Berlin Deniz Ataşesi ve ran İngıltere. Kurnaz albıyonun bu ıkı 
d ·g· T "' k 1 h b 1 meylinden hangisinde daha samimi oldu-ı er ur memur an azır u urunuş y • 

t .gunu anlamıya maalesef imkan yoktur. ur. 
450 yolcu istiab edbilecek olan Selim Ragıp Emeç 

cTrak» vapuru Maı!narada ~liyecek -
tir. 

lnnilterede tayyare 
Fabrikaları 
Seterber edildi 

Londra 15 (A.A.) - Milli Müdafaa 

Beşiktaş milli 
küme maçlarına 
girmiyecek mi? 

teşkil' münasebetile Stalin Yoldaş de - İ . · i·: k"· cHarici siyasetimiz sarihtir Nazırı nskip, Uampshire'de söylediği Beşiktaş takımı, oyuncularından Hak-
mış 1

' ı. .d . . t'd' 'B' Ih. hir nutukta tayyare motörü imalatının kı ile Şeref aleyhinde bir karar verildiğı Bu :;;ılhun ı amesı sıyase ı ır. ız, su .. h. d d • h A 

, · .. mu ım erece e arttıgını ve atta tah- takdirde takımın milli kümeden çekil~ 
tarafdarıyız. Ve sulh davasını mudafaa minlerin üstüne çıktığını söylemic vn . . . ·· 

· F k t t hd'dlerd k k d · · k' .., · ceğı spor mehafılınde kuvvetle soylen -edivoruz. a a e ı en or ma - cmıstır ı: ı 

yız. ve harb muharriklerine ayni şe - «Sulh zamanı fabrikalan seferber! mektedir. Ayni mehafilde bugün yapıla-
kilde cevab vermeğe hazırız.» e~ilmektedir. ~unun neticesinde ima _ cak olan maça da Beşiktaş takımının :if-

l~tınıız daha zıyade artacaktır.» tırak etmiyeceği ileri sürülmektedir. 

Amerikada 
iktısadi vaziyet 

Buhranın önüne geçilmesi 
için çareler aranıyor 
Vaşington 15 (A.A.) - Reisicumhur 

Roosevelt, Maliye, endüstri ve iş te -
şekküllerinin beş mümessili ile müza -

kerelerde bulunmuştur. 
Bu müzakerelerden sonra iş liderle

rinden John Levis şu beyanatı yap -
mıştır: 

«Endüstriyel ve ekonomik vaziyetin 
vahametini görüştük. Bazı iptidai mü -
zakecelerde bulunduk. Reisicumhurla 

kat'i bir program tayini hususunda müş 
terek bir arzu müşahede ettiğimizden 

dolayı memnunuz. Müzakerelere de -

vam edilecek1:3r.• 

11 Sabahtan Sabaha: Geç kalan adam 1 
cDiyojen• bu devirde gelseydi elin de fenerile adam aramak için mutlak 

Fransaya giderdi. Ve muhakkak ki Fransa şu sırada Diyojen'in aradığı ada
ma mühtaçtır. Bu adam öyle bir ac am olmalıdır ki demokrasiyi anarşiye 
götüren serbest cereyanlardan büyük ihtilalde olduğu kadar heybetli bir mill.L 
vahdet çıkarsın. 

Fransanın bugünkü vaziyetı Pan teon'da yatan inkılfıb kahramanlarının 
ruhlarını isyan ettirecek kadar elimdir. Ve muhakkak ki Napolyon'un Tayfı 
şu sırada Luvr müzesindekı kılıcını aramakla meşguldür. 

Nasıl aramasın ki yoktan var etliği ve oğluna doğum hediyesi olarak tah
tını verdiği İtalya bugün Fransaya meydan okuyor. Hatta toprağında do-

ğüp büyüdüğü Korsikayı ıkinci bir Mesina yapmak istiyor. Nasıl aramasın 
ki her karşılaşmada yere kapandırdığı Prusya büyük harbde ezilmesine 
rağmen bugün Fransayı tehdid edecek bir kuvvetle dikilmiş fırsa-;; bekliyor. 
Ve daha fenası o kahramanlık aşıkı yekpare Fransa bugün politikn akınla
rına kapılmış bocalayıp duruyor. 

Napolyon Fransa için lazım bır adamdı, fakat haynta gelmekte acele 
etmiştir. İhtilal devrinde yetışip inkıliibı toslıyacak yerde biraz gecikip ~u 
devirde ielmiş olsaydı muhakkak ki Parisin sesi Romayı ve Berlını bastı-
rırdı. Bürhan Ctıhid 
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• • u SiS e ıyor 

lstanbula bağlı her köyden bir kadın seçilerek 
bu kursda ebe yetiştirilecek 

Em iyeti umumiye 
mühim bir karar 

verdi 

S8hte vasiyetname yapanlar noteri 
imzasım da taklid etmişler 

. t 
Namına vasiyetname tanzim edilen kadın h~Ç· 
şeyden haberi olmadığını, vasiyetnamenin ken~151 

b:yle hazır bir vaziyette teslim edildiğini söyluYo: 

Emniyet Umum Müdürlüğü, suç iş-
1eyıp de kaçanların en ileri Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi derhal 
tutulmalarını temin için haftalık bir/ 

Milletlerin doğnın. s~yısı_nı arttır - r~kacak bir.~bbüse girişmiş ve faa - bülten ~eşre~eğe karar vermiştir... Ağırceza mahkemesinde karışık bir, . V~kil .davanın rüyctinde S011ı9' 
mak gayesile muhtelıf ımkanlara baş - lıy~te geçmıştır. Çok ısabetlı olan bu karara gore sahtf:karlık davasının duruşmasına baş n ihtıyaü ve haciz kararının dB d 
vurdukları şu senelerde Sıhhiye Veka- lstanbulda köy ~be l..-ursları _?Çıla - memleket dahilinde suç işleyip de k~- lanmıştır. Suçlulardan Marganti yaş -f menin salahiyeti haricinde o{ 
Jeti de ayni tedbırleri almak ve dolayı· t·aktır. Bu kursa lstanbula .baglı her çanların suçları, muvazzah adreslen, lıca bir kadındır, evvelce birlikde ya· söylemiştir. Ve demiştir ki: . r. 

sile doğumu çoğaltmak için faaliyete köyden bir ~~dın veya kız seçıl~ek, .~s- şekil ve ~emaili ve kabil olursa fotog· şadıkları ölü Haralambo namına yapı - - «Teminat meselesine gelill" 
geçmis bulunm.;~tadır. tanbula getırılecek, muayyen bır mud- raflan alakadar makamlar tarafından lan sahte vasiyetnameyi kullanmak - veç vapuru kaptanı bunu ı..on~ 

Yapılan istatıstiklere ~öre bizde do- det zarfında hast~nele~den b!rind: ~aşe d~r~a~ Emn~yet Umum Müdürlüğüne tan, Hristofcnis ile Yani de noterlikte- .meği kabul etmiştir. TaahhÜ~u!l~ 
ğum sayısı köylerde şehırlerden daha ve yatmaları_ te~ın ed1le~ektır .. ~~n_ı za pıldırılecektır. . ki muamele sırasında yalan yere şeha· drada yapması da muteberd~· 
ziyadedir. Buna mukabil şehirlerdeki manda bu koyluler Sıhhıye Mudurıye- Bunlar, haftalık bülten ile neşredı- detten maznundurlar. Vasiyetname ba ten, vapurun burada tevkif~~ 
doğum hadiseleri az çok fenni şartlara tinin yardunı ile ~çılacak ebe kursuna !ec:Jc v~ bültenler _vil:lyctlere, k~z~la - zı yolsuzlUklan görülerek, lağvedilen zararımızı mucibdir. Bu tedbifl v 
uyarak neticelenmekte, köylerde ise ge devam edeceklerdır. Kursda .. ta~ınmış r~.· na~ıyeler~ ve Jandarma teşkılatına f stanbul 2 nci noterliğinde yapı~ış, ~i kararının ref'ini istiyoruz. . 
Jişi güzel yapılmaktadır. ebe doktorlar ders verecek, koylu _ka - gonderılecextir. fakat, müddeiumumilik ve sorgu ha - Yekta vapuru sahib nin v~ 

Do~um hadiselerinin bu seyri takib dm ve kızlar ebelik bilgilerile techız e- Bültendeki vasıflara göre bu suçlu - kimliği tarafından yapılan tahkikat ne- - «Köstence konsolosbaneS~dt 
etmesinde yegane amil şehirlerde dok- I dilccektir. _ lar memleketin her tarafında aranacak ticesinde vasiyetnamede bulunan no - fından mahkcmei aliycnize kfŞ~ 
tor ve ebe1erin mevcudiyetidir. Epeyce Kursu ikmal edenler ebe olara~ koy ve bulunmıyan suçlu kalmıyacaktır. ter imzasının da sahte olduğu ve vasi • l1an telgrafta, ora mcmurlar.ı 

1 senelerdenberi faaliyette bulu~an ebe 
1

1 
ıerine döneceklerdir. ~u suretle koyle_r- . Bu b~l~enlere, rn~hk:znel~rc~ muha- yetnamenin tahkik mevzuu olan noter- dan yapılan tahkikat neticesinÖ~ 

mekteblcri şehirler için kafi mıkdarda de vukua gelecek doğumlarda ebelık ;keme edıhp de hapıs hukrnu gıyenle - .likteki diğer işlerle alakalı bulunma - veç vapurunun vak'ada hatalı. ;:ı; 
ebe yetiştirmiştir. Köylerde ise ne ebe 

1 
vazifelerini kursu ilanal edenler yapa- rin konulması da muhtemeldir. Kaç~n dığı görülmüştür. Yani İstanbul 2 'llci duğu beyan edilm~tir. Tedbitl. 

bulunmakta, ne de oralarda böyle teşki caktı:.. . j suçlulardan tu~.ul.?n~~! .. da ge~e ~:11°ı -ı notel'liğinde yapıldığı iddia olunan bu .koymak mahkemenin saıahiyetı 
lat vücude getirilmiş _bulunmaktadır. . K~y ebe ku_rsuna. daır ha:zırlı~ann ıyet Umum Mu~.urlugun~ bı.ldın_lecek sahte vasiyetnameden noter ve noter - Jindedir. ~ 

Sıhhiye Vekaleti vilayet merk:.zıe - ıkmalıne beledı!e ~e~s muavınler~?denjve bu suretle bulte~~cki .y~rınc .ışa.~etl)ikteki diğer memurlar da beraber de- Norveç kaptan vekili Mo~t~, 
rinde köy ebe mektebleri açmak ;ızere I Rau~ memur :dilmıştır. Rauf, tedkıka -

1 
konarak .t~m ve ~srı ıstatıstikler vu - ğildir. . . . hedesine de istinaden bazı ıt~ 

faaliyete geçmiş bulunmaktadır. ~stau- 1 tını ı~~al ett~kten so~ra ku:sun açıl - cude get~_rılecektır. . . 1 Vasiyetnamede Margantinın vasısı btılunmuş, buna karşı taraf 
bul belediyesi de her vilayeti gen_~e-~~ _ı:ı~:ı _ı!~ !~alı~te geçılecektir. Bu ~ul.te~l~r, sabıkalıl~rın takıb.ınc olarak gösterildiği ölü Haralambo zen- cevabı vermiştir: _ ~. 

~------- h her va kıt ıyı hır esas teşkıl edccektır. 1 gin bir adammış .. Yunanistan banka - - Bu itiraz da zayıftır. Çii1:,~ 
Ticaret işleri: Polisle : lıarında 60 bin drahmi kadar parası ve trö muahedesinin 2 nci ve 3 uil ~ 

Maarif halka lbir hayli de emlaki olduğu anlaşılmış- deleri gemilerin boğazlardan sejt 
Prag sergisine tüccarlar da iştirak Halıcıoğlundal i ceset altın diş tır. Bu sahte vasiyetnameyi kimin tan· geçebileceğine dairdir. Fakat,. biti 

ediyorlar Samiye aid değilmiş MahSllS kifab/ar zim ctti~i ise belli değildir. jv~purunu batıran bir vapur 1ç 
Önümüzdeki Mart ayı içinde Prag - Halıcıoğlunda bulunan cesed hfilfi. esra - B k Mahkemede şahid sıfatile dinleni - yet ayni değildir. ..

1 
· 

da bevnelmilel bir nümune panayın a- rını muhafaza etmekle beraber bunun ~tın- Q S f l r f Q C Q len, ın ülga noterlik dairesinin vezne - Sigorta şirketleri vekili de şo 
1 caktır diş samıye aid olduğu hakkındaki iddialar . . . darı Nuri de ademi malumat beyan e - miştir: fil 

çı a · . _ tamamen suya düşmüştür. Halkın ve talebenın okınnaları ıç.ın . n· r ki · _Kazadan sonra Yekta vaptl 
Orta Avrupada bır çok memleket Cami müteaddit sabıkaları olan bir kim- Maarif Vekületi kitablar çıkaracaktır. dıyor. .1Y0 • • d .. rt . :r t~ 

lerin istirak edecekleri bu sergiye şeh- se olduğu için emniyet memurlanndan pek . k .. M 'f \T ı - Daıremızde 936 yılı zarfında o tanı ıle, Norveç vapuru kap rı· 
~ .. Bu ışle meşgul olma uzere aan e- · ı t Böyle d hk. · o1ıJJ1 rimizden bazı firmalar da numune eş - çokları kendisini pek §.IA tanımaktadırlar. 1 • • • • , k'l d'l . _ tane vasıyetname yapı ~ış ır. _ sın a ta ıı:mame. 1mza . İpgı 

yası göndermeğc karar vermiş ve bu 1 Funlardan hepsi de cesedin Altındlş Sa- ~aletınd~ bır komı~)~n t~ 1 e 1 mış bc~inci bir vasiyctnamenın yapıldıgın - İhtilaf çıktıgı takdırde 15 bın tB 
hu u~ i in İktısad Vekaletine müracaat m!!e ald olmadığını hatt~ ona zerre kad:ı.r tır. Komısyon nc~ıeclılmış eserlerden dan haberdar değilim. Noterlı"ltde ya - rası v~receğini Norveç kaptarıt ,. 

s. ç . muşabeheti bulunmadığını iddia etmekte -
1 
halkın ve talcbenın okumalarında fay- ılan i leri ben hususi bir el defterine etmiştir. Sonra gemi Köstencede etmışlerdır. dlrlcr. samı esmer. cesed ise san,ındır. Sa - dalanacag· 1 kitablan seçecek yemden P ş . . · -dd · }< Jl 

Vekalet tüccarlann bu sergiye işti • mın•n başı saçlı olduğu halde cesedde saç na ' k. bl 
1
. t 

1 
' .. t . kaydederım. Bu defter şımdı mu eı - mıştır. Davaya burada bakJn8. 

~ basılacak ıta arın ıs e erını anzım 1 "lik d · · d d. D ·reın'ızde ya · l"h' · d h'l' d dir raklerine müsaade etmiş ve müzaheret mına hiç blr şey yoktur. Bu itibarla zabıta . umumı • aıresın e ır. aı . . ... menın sa a ıyetı a ı ın e ~ıs 
gösterilmesi için alakadarlara emir ver- ce<>edln asıl hüvlyeUnl tesbit için tnhklkatı-1 edecekt:r. . . . - . . pıldığı söylenen bu vasiyetnaıneyı bıla Tedbiri ihtiyati ve haciz ka g 

. t' na devam etmekt.edlr. Vekalet, komısyonun ıstedıgı kıtab- 1 hare müddeiınnuınilikde yapılan tahki- salahivet dairesinde olup oınıaıtl 
0 mış ~hrimizde hususi bir firma sergiye Pendikde bulunan cesed lan muhtelü muh.~rlere yazdıraca.k-ıkat sırasında öğrendim. Buradaki ~oter rafınd.aki iddialann tedkiki içitl 

. _ş k bb- 1 .. ta . ed :ıt _ Dllnkü sayımızda Pendik sahillerinde bir tır. Bu arada tercume eserlere de yer imza~ının sahte ve ehlivukuf tahkıkatı ,na pazartes!Je bırakılmıştır. ıştıra .: teşe us ~n.m nzım ece erkek cesedi bulunduğunu haber vermlşt1k. verilmiştir. Bilhassa klasik eserlerden , ~ · d bizim ma • • . h8 j 
tir. Tuccarların ıştırak masrafüın en Yapılan talıklkat netıcesınde cesedin Pen tercümeler yapılacaktır. Kitablar Ma _ ~nuı1da .daktılo y~zısını~ ~ Avm Bayer ıkı d':IVa da 
a6gari bir hadde indirilecektir. d!kde oturan eskl gümrük memurlnnndan ' • . h lk ek kıneye aıd olmadıgını an a d~ 

t . Fu 1. • ku ld Mustafa isminde bir şahsa ald olduğu o.nla - arıf Vekaletı tarafından a ve m - Veznedara vasiyetname üzerinde Otobüs meselesi etrafında 12 
zmır ar "ornısyonu ru u b k" .. bh ı · en t z' e- ıştır v 

. . şılml§tır. te ulu ane erme meccan ev 1 lbulunan el yazılan gösterilmiş, fakat niden iki dava daha c:ıçılm · İstanbul Tıcaret Odası bcynel~~el Vak'a mahalline giden Adliye doktcru ce- dilecektir. ı ta yamamıştır. Diğer taraftan mahke- kuki diğeri cezai mahiyette ol~ 
ticaret aleminde son senelerde buyuk 1 sec'!I muayene ederek üzerinde hiç bir cebir -- · ------·---------;:- nı . . 

1 
tedkik ettikten sonra k. d ' , d diş tabibi Avni }3aJ 

bir ehemmi et kazanan İzmir fuarına ve to.zyik alameti müşahede edememiş ve # , me re ısı y~zı arı ' 1 a\ a a, . an ııJe 
. y · · · · 1 kendi dikkntsızllği netıoesl asa.en deni-re dü Senenin .en gUzel •En nefis hem noterlikde, hem de umuru huku - fmdan, Ahmed Emın Yalm. 13ru lst~ bul firmalarının ıştır~ klerıı;,ı oh : l ,up boğulduğunu tcsblt ettiği l<ln müddelu- ••ha , a ve m uhte,am fllm 1 kiye dairesinde yazı lan el yazılarında ikame edilmiştir. Biri A vnı ·f91l' 

ganıze et?1eye ~a~ar vermış ve u •mumlltkce cesedln defnine rubsnt verllmtş- 1 müşabehet • bulmuş ve şahide sormuş - verd:ğini iddia ettiği 1000 h .. 
0

, 
dada ~u ışle .daımı surette mcş~~l ol - ti~. v • • • _ • tur: tirdad suretilc tazmini için 4 i.l d>f 
m?k. uzere bır komısyon teşekkul et - Eır baba oglunu dılencılıge sevkebrış 

1 
_ Her iki yerde de ayni adamın el kuk mahkemesinde açtığı ~a~i 

mıştır. . _ . . . , ~·ultanahmedde oturan Süleyman ismin - vazıları bulunuyor?.. ,ğcri de, teşhiren tahkir edildığlfl1 
Bu komısyon d~n ılk ıçbmaı.nı ) ~P. - 1 de bir şahıs ıs yaşlarında blr tık melrteb ta- • Şahid ademi malfımat beyan etmiş - ,s!le müddeiumumiliğe dava sÇJıJl 

mış, bu içtimada. Ist~nbul tacırlennın lebrsi olan oğlu Mehmedi dilenciliğe sevket- 1 1
. Sti Ju Mar antiye sorulmuş, 

0 
da şu in vermi olduğu istidadır. /,.' 1f' 

sergiye daha genış mıkvasda ve az mas ti~ tçln hakkında zabıt tutulmuş müddelu - ır. ç . ~ 

1 

Ç • ~ • ı·ra ti 
• • • v • • • ı mumillğe sevkedilmtştlr. cevabı vermıştır: yer bu ıstı dasında 1 O bın 1 

rafla ıyı netıce alınacak hır şekılde ış- fk· . . l B b hazır olarak kullan • t 
1 

b t ektedir. b 
· kl · · · · · tedb' l ı ı amele zehırleodı - ana unu a e em . ıab' tıra erını temın ıçın ır er a ınma- mak i in verdiler, nasıl yapıldığını bil- Haber aldığımıza göre dış ı' 

5, hususunda konusmalnr yapılmıştır. Beşlktaşda Hayreddin iskelesinde 1lmele - . ç . d k H ft Iık ~ 
.. , .. .. .. d k' .. .. ... _ lik eden Hasan ve Mehmed ismindeki 1k1 ar mıyorum. gazetesın e çı an « a a pi 

Komıs~on onumuz e ı cuma gunu ~? k:ıdaş oda iclnde yaktıkları kömürden int1 - 1 Diğer .suçlular da senede imza koy - ismindeki yazıdan dolayı da.~) 
l~den evvel tekrar ~oplanarak mesaı - şar eden karbon gazile ı.ehlrlenme alAlml duklarını, fakat fazla bir şey bilme - günü üçüncü bir dava açacak 
sıne devam edecekAtır. _ göstermlşler ve her lklsl· de Beyoğlu hasta- diklerini söylemişlerdir. lira tazminat istiyecektir. ft~ 

Son gelen resmı rakamlara gore bu nesine kaldırılmıştır. Duru ma bazı şahidlerin celbi için, • ..b · 11f180" 
yıl İzmir fuarını 608 bin kişi ziyaret et 1 'k d 'şl . 'r Adhyeye mu aşır a LI 

· · B Ik' · ti kl l b 'kd Ton[antıla~· talı e ı mış ır. .
1
, b :miştı:-. u yı ı ış ra ere u m• a • Y • B · tname işile İstanbul 2 -nci İstanbul Adliyesinde aç~ tl~ b' ·ı kacağı tahmin edil • u vasıye }tafl 

rm ır ~ı yona çı - Çocuk &irgeme l{urwnu müsameresi 
1 

noterliğinde yapılan şekerci Yaniye a- müba~irliklere memurin tııııi 
rnektedır. ç. E. K . Kütübhanesı menfaatine salı ak-• id vasiyetname, yekdiğerile alakalı de- 4 üncü maddesinde yazılı ~~r b91' 

Askerlik işleri: ~amı Fransız toyntrosund.a verneeek müsa- Baş rolde: l ğildit'. gun istekliler arasında m~tıl'· 
merede: Çocuk oyunları, çocuk Festivali, JEANE1 TE MAC DONALD lranya kaptanı 15 bin lirahk münasibleri seçilerek almaca 0111'~ T"t .. n ikrami esi alacaklan dnvet Varyete, Gaz RoYusü, Konser ver!lecek, ay- izdih!tının önUne geçmek ve hal- lilerin en az orta mektcb ınez si~ 

u ~ - . y . - rıea Naşldle Şehir Tiyatrosu artistleri de bi- kımızın lsttrahnllni temin için tamı·nat degvil, SÖZ vermiş ları, 4 üncü maddede yazılı ve' Kndrnoy askerlık şube .. ındcn: Kndıkoy Af,, rer komedi temsil edeceklerdir. 1 1 Jll 
ş ~t~knyyet ve derece uzerlnden hnrb ma- Miısrunere sonunda avdet lçin Şişll ve is- p K ve MEL EK Köstencedcki çarpışmada batan Yek nı bir istidaya r~pt~derek a~it f 
lülu subay ve erat ne elyevm Kadıkoy emva- tanbul tarafına tramvay ve otbüsler temin sinemttlarındtt birden gösteriliyor: ta vapuru sahibinin müracaatı üzerine, sinde yapılacak ımtıhanda~ cııııt 
llnden maaş almakta olan ve on senemde- dil i,..4 • ı F' 1 · 1 11o d b o · A~'J' E ·· ·ne murn 
rlnl alarak hazine ile aU\kalan kesilmiş bu- e .. m 'l""· .. 1 mırı umıı u6uıı en ug n İranya vapurunun tevkifinden dolayı vel ? ı!e ncumenı . 
lunnn şehit ve eytam 938 yılı tütün beyiye ve Tiırk Duygusu Kurumunda ınusamerc 6 •aııslar: tchaddüs eden davaya dü.n saat 10,5 da ~nele. ı·ı laz.ımdır. . . ta~ O 
lkramiyelertnln tesbltine başlanmıştır. Mn-1 Turk Dili ve Duygusu Y~.Y1:11 Kurumu _bu IPEK'te 1 1 .30 - 4 - 6.30 n 9 da t hk d bak 1 Adi d tc fı ve , 
lül sübay ve erntın mnaş resmi senetıerlle gun saat lG da Dağcılık Klubunde bir mu - MELEK't : 2 - 4.16- 6.30 ve 9 da • 2 inci Ticare ma emesın e ı mış- IJl mız 0 f01ll vr , 
raporlarlle §Chlt eytamından maaş almakta samere ve bir çaylı dans tertib etmışur. her iki sinemada seat 11 de tır. ·· ·· .. dd · misi 'f~ 
olanların manş senedi ve hüviyet cüzdanın- Davet tenzilatlı mtttine vardır. Yekta vapuru sahibi Fatma Fehime Uskudar mu eıum~·k·aıliğif'.c 
nnın ve on senelikterını almış olanların ye- · ile vapurdaki hamulenin sigorta etti - ten terfian Rize ceza a 1 c:el' Yüksek 11tt1sad ve Ticaret mektebi me - ı .. dd · · · Cevad ";;--: 
dindeki vesalkle hüvlyet cüzdanlarllc b!rlık- ımnlarına: T rildiği şirketi mahkemede vekilleri tem .ne mu e;umumıt 

1 
"zallE-

te yoklamalıı.nnı yaptırmak üzere şubeye Mektebin 55 lnc111ldönümfi münasebeti - llllllJIJllllll Ş~~!~ kı!~n~~~:•u sil etmişlerdir. Önce mahkemeye istan- 40 lira.as}~ maa~lı _stanbu 1 a ıııUO~ 
müracaatları. ıe 16-1-938 pazar günü saat 14,30 da mekteb bul umum sigorta şirketi ve Konbord yin c.;Jılmışl~rdır: Istanbu hnıed 

ERTUtRUL SADi TEK binasında yapılacak kutlulaına merasimln - 111'1 Bug1ln saat 15.30 da sigorta şirketi vekili şirketlerin protes- m. un~ı muavınl:rmden A terfi l 
'1, 1 y A 1, 1, 0 ;: U ce bulunmanızı diler. - Mekteb Müdüriyeti ı ve akşam saat (20.S:>) dl\ 

1 
Ih d b rer derece 

" .,, tonamesile, hamule sahibi namına tem ı e, . san a ı 
Yarın gece: Şubattan itibaren fstanbul sokak- 111 

1 Erkek ve Hayaletleri likname ve ihrac malının genlıye yük - Jeı·dı:. . ı 
( K1t ıköy - Süreyya ) larında eşekler dolaşamıyacaklar 111111111 ı Piyes 4 perd~, 16 tablo lendiğine dair gümrük beyannamesini .. . eeJjJJıl'' 

s 1ı: ( Ba ırköv) ••. braz eylemış'tir. Yeni otobus hat.tı tesıs ·nde b ~ Şubatın birinci gününden itibaren 
Çar .a ba (Üsküdar ) İstanbul kazalan dahilinde eşekle nak; Komedi kısmında Müteakiben Norveç vapuru vekili Ş~hrin muhtelıf semtlerı . tı 

Sl·nem 0 l"'r1• el' k d'lecektir ş b Bugnn saat 15.30 dr. itiraz1arını serdetmiş ve: otobüs seferleri ihdas edilnııŞtl!I •· • • liyat kamilen yasa • e ı . u e- . }le. 

S OT KAR O ESLER bl,y t 1 · ve akşam saat 20.30 da - iranya vapuru hakkında verilen maktadır. Mevcud olobi.ıs·-·· c}C 
• lere bu hususta te ıga yapı mış, şun- 1 tevkı·f karan bu" t-un dünyada cari olan ziyadesi mahzurlu görülduguı\ı !· Vodvil 3 P~ıde. dıden hazırlıkiatın ikmal edilmesi is - AT 1L1 K K R AL 1 K en" 

Çcvjren : 1. GALİP AHCAN tenmiştir. Komedi 3 perde usule muhalifdir, demiştir. dan sonra yeni hat açılmaya ' 

•' 



• ti 

~ 
/ 

1 

erı 

. 
jsı 

yo! 

Fransa 
dü de 

ka 
e 

• 
1 e bu a 

e 
Kütahyanı imar planı Çanakkalede bir 

kısım yerleri su 
bastı 

(Bcq tarafı 1 inci sayfada) halk cephesini teşkil eden diğer parti-

" hazırlanıyor 
ğer parti grupla.n ayn ayn toplanarak ler nezdinde yaptığı teşebbüslerin ne
yeni teşekkül edecek olan kabine hak- ticesini müzakere edeceklerdir. 

erkezde ve iki kazada yeniden birer ilkmekteb 
Yapılıyor, stadyuma yeni bibünler ilave ediliyor Sarıca Ali köyünde iki ev 

yıkıldı, bir kaç hayv n 
enkaz altında kaldı 

kında müzakerelerde bulunmuş ve ne Bonnet yeni kabinenin teşkilini ba
gibi şartlar altında bu kabineye i§tirak şarrunadığı takdirde, kuvvetli bir ihti· 
edebileccltlarini tedkik etmişlerdir. 1 male göre bu vazife Saraut'ya tevdi e-

Daladier'nin riyaseti altında toplanan dilecektir . 
.Radikal - Sosyalist gnıpu, Bonnet'nin iza 1 Bonnet faaliyette 
hatını dinledikten sonra kuracağı kabi- Paris 15 (A.A.) - B. Georges Bonn t. 

Son yağan yağmurlardan çanakka
ledeki Kocaçay taşmış, Karşıyakadaki 
Aziziye mahallesinin evlerini de su bas 
mıştır. Sular çay kenarındaki evlerin 
pencerelerinden içeriye hücum etmiş 
ve bu mahallede oturanlar sırtlarında 
yorgan ve eşya olduğu halde evlerini 
tahliye etmek 'mecburiyetinde kalmış

nC'ye tam bir müzaheret göstermeği ka- maliye nezaretinden hariciye nezaretıne 
rarlaştırmıştır. giderek B. Delbos ile görüşrrüş ve mtitl-

Diğer taraftan halk cephesi milli akiben saat 19.45 de mebusa'l meclıs • 
komitesi, bugünkü toplantısında, aşa - gelerek nazırlar odasında, biribiri ardın , 
~ıdaki tebliği neşrelm~r: ayan azasından Maulion ve Bcrthod'u \ ' 

Halk cephesinin vazifesini bitirme- mebusan meclisinden Renaitour, FrC' -
diğini ve yalnız halk cephesinden do • sard ve Cnıtel'i kabul eylemiştir. Sa t 
ğan ve halk cephesi programını tatbi- 20.40 da da sosyalist partisi parlamento 
ke azmetmiş bulunan bir hüJdlınetin, grupu şefi Serol ile görüşmüştür. 

lardır. memleketin sarih surette gösterdiği i - * 
Alınan tedbirler sayesinde insanca 

bir zayiat olmamıştır. Civardaki bil -
tün ekinler harab olmuş, bir çok mcy
va ağaçlan yıkılmıştır. Hastane bayı • 
,rındaki Alınan sokağını da su basmış, 
evlerin bodrumlan birer havuz halini 

radeye tevafuk edeceğini bir kere da- Paris 15 (A.A.) - De la Rocque ta-
ha teyid eyler. ıafından tesis edilen Fransız Sosyal par 

Küf4hya hükfimet ~ ve Nil Sedad Erim almıştır. Sanca Ali köyünde de fırtına-
. ~ÜlaJıya . . . . _ _ _ dan iki ev yıkılmış, bir kısım hayvan -

Bu kararın müttefikan alınmasını tısi, neşrettiği bir beyanname ile ye -
müte::ıkib, Radiksl Sosyalist Partisi de- niden intihabat yapılmasını istemekte 
legeleri, partilerinin her iki halk cep- c.dahili harb havası• nı protesto etmek
hesi hükfuneti tarafından takib olunan de ve komünistlere hücum ederek Fran 
µara serbestisi siyasetine bağlı kal - sız hududlarının emniyete alınmasını. 
makta bulunduğunu bildirmişlerdir. müstemlekelerde tahrikatın durdurul • 

detı \'·ıa ~Husust) - İmar cihetin - Yillyetın ınkişafım cfüşünmuş ve çalış· ,Iar enkaz altında kalmıştır. Çiftçiler 
~eli k~~etuniz komşu vilayetlenien malara başlamıştır. VilAyetin "imar pla- yağan yağmurlardan çok zarar gördük· 

Radikal - Sosyalistler yarın (bugün) masını ve içtimai islfilıat yapılmasını ta 
saat 11 de tekrar toplanarak, Bonnct'nin leh etmektedir. 

ber 8ah ~bulunmaktadır. Vali Sedad nı. hazırlanmaktadır. lerini ve bu da ra ekilecek ekinin 
ada old - ·m b -'--..ı- da n n 80?1 'k# _ ugu gı u ScuutWl Vali kaza ve nah.iyelerin ihtiyacını bir fayda temin etmiyeceğini söylemek 

lYl J da karşılamak için icab eden tedbirleri tedir~er. 
eın ekette SpOr almaktadır. En mühim ihtiyacın mek- Yağan yağın lardan tarlalar birer 

tıı ~Utsa (H • .. teb ihtiyacı okiuğii nazarı dikkate a- göl halini alınış ~: sular çekilinceye ka 

ide sancısından ölen bahçıvanı 
karısı mı zehirledi 

d!rltııda lik ınusuçısı) - Ataturk. stadyo· lınmış bulunmaktadır. Merkezde, Tav· dar da ziraat va,kti geçecektir. Gülhanc hastanesi civarındaki bahçe-
. ÜçU .• a anna devam edılmekte- şanlı ve Uşakta yeniden üç ilk mekteb lcrde bahçıvanlık ve inekçUık yapan ve 

&'!>or a ncu nıaç Dora spor- Muradiye açılacaktır B • •• •• orada oturan Kazım Pola isminde bır a-
ğllkluğ:s:~a olmuştur. Havanm so- Vilayet ~kezinde yeniden tesisine ır koglll kadın dam kısa bir rahatsızlıktan sonra geçen 
tıa llı&ni' 0~ anın çamurlu alınası oyu- başlanan ve iki ay evvel kapalı tribün- Derede boğuldu salı günü ölmüş ve ertesı gün de dcfne-
0 •bora sp aınış2 Mtır. rad" 

1 
Jeri ihale edilen stadywna bu sene halk Biga (Hususi) _ Sel sulannın getir· dilmiştir. Evvelki gün Kazımın akraba-

nın or u ıye spor • ile 1 ı d d.. ki · .. dd ·ı ğe mü 
tııııM neticele~ Daralılar galib ol _ tribünleri de yapılacaktır. Bu suretle diği odunları toplamak üzere damadile 1 arın an ort ş~ mu eı~.um.ı .. .. -

""i~Ur. stad daha istifadeli bir şekle konulmuş birlikte köy der~inin karşı yakasına ı racaat ederek Kazı!'11ın tabı~ bır olumlc 
Gemlik olacaktır. geçınek istiyen Eşelek köyünden Os-ı değ.il, k .. ansı .. - .. ta_ra_fından ze~ırlc~mek su-

,.. tc Sümer spor kurulda t ı ld - dd t l rd \.tenıı·k Geçen yıl Çocuk Esirgeme kurwnu- man kızı Ayşenin arabası, suların ecre- re ı c 0 ugunu 1. ·~ e mış: ır. • 
l~ı sı·· (Hususi) - Sun'i ipek fab- nun yardımı ve himaye heyetlerinin yanına kapılarak devrilmiş, damadile Bu adamların ıddı~sına gor~. :<a7.ı':11 
hu tes· uıner spor namile bir spor klü- • 1. 1,.......,..,1 :t- 126 ilk kt b hayvanlar yüzerek kurtulmtışlarsa da Pcıla kırk beş yaşlarındadır. Buyuk bır l ıs etın· oe.ger ı çaU9" .... an ur me e , .. 1 . k d v 1 . evazıın ış ve oyuncuların elbise ve 

1 
bes. .. _ • . . . Ayşe derede boğularak ölmüştür. sebze bahçesı ı e yır mı a ar sagma ıne-

latda ~nı getinniştir. Müsaid hava • ta e ıne sıca oglek yemegı venlmış- ği vardır. Bunlardan kazandığı paralarla 
c zersizlere başlanacaktır. tir. Bu sene bu mikdar yüz elliye çıka- Edirne umumi meclisi çok müreffeh yaşadığı gibi küçük görül-

SQ· .. Ycnidoğaııuı kongresi .rılmıştır. -yaıi Sedad Erim bu i.şlerle ya· miyecek bir servete de maliktir. 
kJii.b~ut (Hususi) _ Yenidoğan spor kından. al~dar ~~dır. .. _ hazırhkları Karısı Hacer il~ 15 sen:<i~ beraber ya-
~aPttıı Yıllık heyeti umumiye ictimaını ~rımızm f~~l~ odun, k?.mur Edime (Hususi) _ Urnurnt meclis şamaktadırlar. Bır de kutuk çocukları 
~lt~ ştU::. Reisliğe Ahmed Dikmen, ve yıyecek temını ıçm kurulan, Kutah- şubatta toplanacaktır. Daireler büd- vardır. . _ ~ • . 
~tlı .teriıge Sami Bayrakdar, vezne- ya fa.kiz:lere yardım ~yetinin yıllık celerini hazırlıya.rak daimi encümene Geçen pazart~ ~nu K3zım ev~nde 
l'e\>f~ .İbrahim Emen, muhasibliğe kongresı yapılmıştır. Geçen yıl fakir- vermişlerdir. yoğurd _yemekte iken yo~rdun. ekşı ve 
t\tt \'a 'Onsaı, idare memurluğuna Yu- lere yapılan yardım yek\ınu sekiz yüz 93S yılı büdcesine bir çok yenilikler t~haf bır .ta~ı olduğunu soylemış ve şt-
\'e aed?ıızer, azalığa Ahmed Kayımen lirayı bulmuştur. H.alkın sokaktaki yapılmak ve işler başarılmak için ye - kayet etmıştır. . 
~lala ıa Ulutuna, b~kaptanlığa Bekir zengin dilenciye sadaka vereceği yerde niden tahsisat konacağı ve beş senelik Hacer o sırada bıttesadüf !anların~a 

b ':f seçil.,....;"lerdır· t-'--~~·· bu . -•- b. d i tatbik" h d bulunan çııak Haydara da yogurttan hır 
~ qeYet· ..... ~ • . ~1uu cemıy..,ııı; yapması, ız e mcsa programınm ı ususun a k k k h" ıı·w· t> 
~.leq ~-1 l1ınumiye, seçiminden 80nra, de hısant yardı.mlann cqleşmeğe da lazım gelen tahsisatın aynlacağı ha- t·ahşı f vb~rmtışdve 

1 
ocı:ısılnw .1.ğısse tgt gı 1 

~ı ~turcu Kemalin kabrinde bir ihti- başladığına delildir. . her alınmıştır. u a :r a ı . o up o maw mı sormuş-
la~ Pınıya karar vermic::Jer ve mezarı tur. Ha.) dar da. 

ie~~a giderek hatıralar~ı tazelemiş • Ed. d •• ı v } k .h d•J• - Biraz ekşi, demiştir. 
lf. JrDe e gu yagCJ J 1 ya e J Jyor Arndan bir iki saat geçince Kazım mı-
~ • desinde bir sancı hissetmiı: 
4 Cl/ıge memur/art r \\ - Midem yanıyor, diye bağırmağa 
,.asınd t .,.1 t başlamıştır. 
~ a erı l er Nihayetı komşularından bıri gelerek 

-l°tıkaıı, ta <Hususi) - Mertel l:mılııe ~ bir doktor getirilmesini 16ylemij ise de 
• ~ llıü~n Güzide, KMtnmonu .uba - ~ . . Hacer buna itiraz etmiı: 
bı..' trz· Ziya, Kadlrll malmüdürii Ha - - Ben kocamın doktoruyum doktora 
11::-ıu ın ıncan muhasebe müdürü Reftk, Ulu- ~ .. . . ' 
t.llı-fı l!a alıxıüdürü Nafi, MnnLsa muhuebe mü ı... luzum yoktur, d~tlr. 
;>arıa lil, Muğla tnhsllf.Lt kontrolörü otuz. ..,,,,.,.... Nihayet Kanının arkadaşı Gülhane 
~ l.o.tıı;1~~hstllt kontrolörü K~ll, Kırklar - hastanesine giderek nö~tçi olan dokto-
lııı aİlleYınt nıemuru Orhan, Söke malmödü- ru getirmiştir. Gelen doktor hastalığın 
ae' ltatarn~!l· Blngol muhasebe müdürQ Hil- bir mide nezlesi olduğunu söyliyerek sı-

1.etıı Utseı ınalmüdürü Nedim JWlerln-
I ~OtJı:: et~ıerdlr. kı bir pchriz tavsiye etmiştir. Ertesi gij-
~~'ılııe, Ultıllnden Şükrü Fethiye malm6dür- nü Kazım müdhii ızhrablar içinde kıv-
"ii lllatın~urunı muhasebe müdürd Tahs1n rana kıvrana can nrmiştir. 
tıı !tlirılir dürlüğüne, Kars muhasebe m.üdiı- Çırak Haydar ~ kapğın ucu ile yedi-
1Ll1~ ll liopa malmildörlüğüne, Vairt.öp- · · • · 

rab hissetmiş, ve bu acı ancak 4fl saat son 
ra geçmiştir. Hatta Haydar bu ağn yü 
zünden çok sevdiğı patronun tabutum 
takib etmek imkanını bile bulamamıştır 
Kazunın defninden sonra Hnydarın bu 

yoğurd hikayesini ortaya atması zcngirı 

Kazımın akrabalarını gayrete getirmış 
onlar da gıdip müddeiumumiliğe ıhbarı 
keyfiyet etmişlerdir, fakat Kiızımın ze. 
hirlenerek öldüğünE> dair ortada bir d lil 
yoktur, müddeiumumilik hftdısenin tah· 
kikini zabıtaya havale etmiştir. Zabıta 
dün tahkiK&ta başlamış, gerek Haydan 
gerek Kazımın karısı Haceri isticvab et· 
rniş, ihbarı yapanların da ifadeleJinı al· 
mıştır. Tahkikat henüz bir netice ve:-mt~ 
değildir. 

Sovyetlerin Japonyay2 
/(arşı haz~rlıhları 

(BCLf tarafı 1 inci ıayfadr.) 
ve inşaata başlamışlardır. 

Mançuko hududuna kadar imtidad e 
decek olan bu müstahkem ha:, bilahare 
Büyük Okyanw; sahillerine kadar uzatr 
lacaktır. 

Mançuko hududlanndan Sovy~t top
raklarına karşı yapılacak olan herhangi 
bir Japon tecavüzü ihitmalinı daıma 

gözönünde tutan Sovyetler, şimdiden ha
zırlanmağı münasib görmüş ve tedbirler 
almağa başlatnlflardır. 

Diğer taraftan Uzakşarktaki Sovyet 
ordu.u Ye bilhassa ha\•a kuvvetleri de 
takviye edilmektedir. Bu kuvvetler bıl . 
hassa Baykal mıntakasındaki zengin pet
rol madenleri mıntakuında teksif edıl
mektedir. 

Ankara Şehir tivatrosu 
ilk temsi'ini verdi 

Ankara, 15 (Hususi) - Ankara Şehiı 
tiyatrosu bu gece Halkevı sahn~e ı~k 
tenullini verm.İf Ye Afacan komedisıni 

QYll&l1ll§br. Salon11 ı\izide bir kalabalık 
doldurmuştur. :"Ye Urnı Oölkö lmüd .. ı··ır.- -.. ğı yoğurttan IOnl'a midesinde bir ıztı-

h.:~· ttı.aı Y ma ur u6 une, cd • 
~be rn~Üdür vekili mkınet Denlzl.1 mu - -------------·--·--, .. ________ ----
~ f.stan:ürıüğüne, Tokad veznedan 1ı1az- Edime (llmusf) - Umumi müfet • gülistan bu yıt iti misli büyümüş ola- Amerikada iki katlı trenler yapıldı 
~ l\tı tlltı uı kontrolörlütüne, serbest &TUb.t tiflik İspaı1ada 500 kilo gül getirtmek- c·aktır. Gelecek yıl ilk olarak imbik 

rrı etrn~~ez hazine nutatlı~ına tayin ve tedir. K.a:rsağaçta açiliın ve Kızanlık kullanılacak ve burası İsparta gülcüleri 
erdır. gülcü usta.lan tarafından idare olunan teşkilAtının kontrolü altına girecektir. 

t\l' liasan B 
~dtun. ey yeni bir şey 

Bizim Belediye 
·- sporcuların vaziyeUerini 

tedkik. ett.iımia. ve. 
... onlara yardun etmiye 

brarv~. 

~~--·-~ 

Hasan Bey - Sporcuya 
yardım edecekse yapacağı 
yardım hiç mesabesindedir, 
fakat sporcu geçinenlere yar
dun ederse bütün Belediye 
bUdcesi Wi gelmez. 

Ameri~a~a, trenle yolculu~ yapanların mikdan günden güne arttığından, hi-
811 olan ıhüyacı karplamak üzere. ilci ka th vaioıılar inp edilmiştir. 
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Otomobil ile istdnbuldan Avrupay~ 
Berlin en sonra Prag. 

ı __ l-i idiselcr Kar;unnda 1 

MENrFAAIJ 
damın biri bir gün faşizmi nın yanında karikatürün altında da şu 

müdafaa ediyormuş: satırlar vardı: 
.. .. .. . - Baba, komünizm komünizm diyor-

Butun dunya faşıst olmalıdır .. de- ı sun, komünizm sana ne kazandıracak? 
miş, şu memlekette siyah gömlekliler, _ Ne kazanacağı var mı. milyoner 0 • 

öteki memlekette mavi gömlekliler, da- 1 -
h "t k. d ·· 1 kı·ı be ·k· d acagım.. a o e ın e sarı gom e ı er, rı ın e * 
yeşil gömlekliler idareleri ellerine al-1 
malıdırlar. Fransada kraliyet taraftarı 

sormuşlar: 

bir ıenoo 

Adama sormuşlar: 
- Peki amma bundan sana ne 
Cevab vermiş: 
- Bana ne olur mu, ben gömlek tüc

carıyım! 

- Krallığın faydası nedir? 
- Krallık oluncıa evimize refah gc-

lccek. 

- Yani krallık olunca; bütün işler dil-* zelecek, ~mlekette büyük bir refah mı 
Bir fransızca gazetede bir karikatür hasıl olacak? 

goımüştüm. Karikatürü tarif edeyim· I - Bunu ben hiç düşünmemi tim. Mem
orla yaşlı bir adam bir koltuğa oturmuş. Jekette taç yapmayı b'len yegane ku
Komünistlerin ırııişiri efkarı ~ L'huma.- ı yumcu babamdır. 
nite .. gazetesini ok.uyar. Oğlu da babası- lnne! Hulliıi 

1 Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
DUnyamn en uzun ve en 

ki sa boylu adamları 
1 Hindistanda tam 700 hükümdar 

mevcuddur 
Biliyor musu

nuz ki Hindiıtan 

yanmadaınnda ta
mam (700) hü
kümdar saltanat 
sürmektedır. Bun. 
lann beş yüzü 
Brahm~ mezheb!
ne ınenı;ubdur. 

Yüz kadan muhtelli putperestlerdir. Yiiz . 
kadarı da müslüm.andır. Bunların en 

meşhuru Haydarabad Nizamidir. Salta

nat sürdüğü arazi Fransadan daha bü

yüktür ve sekenesi Fransız nüfusundan 

fazladır. Buna mukabil Bimınn - Çin hu

hudundalti Şu JM'ensliğinin tebaası bir 

kaç yüzden fazla değildir. Sel:im maka· l 
mında en ehe.mıniyetsizi için üç, en mii-1 

himmi için de yirmi bir pare top atılır. 
1 

Dünyanın en UZ\Bl boylu adamı Jack 
Earle'dır. Boyu iki metre ılbnıf iki san
timdir. 

* 
Bir Alman çiçek kokuJarmın 

fotografını aldı 
Bir Alman ili

mi, yasemin, gül, 
sümbül ıve karan~ 

filin ne~rettilı:leri 

kokuların resmini 
almıya muvaffak 
olrnUJtur. 

Kamelya çiçeği 

Dünyanın en küçük adamı da 60 san· 
tim boyundadır. Her ikisini de yukarıda 
görüyorsunuz. 

ilk defa 1739 da 

Japonyadan Avnıpaya idhal edilmiştir. 

.Bu çiçefi idhal eden Antonyo Kamelli 

isminde bir cizvit papazıdır. Çiçeğin is

mi de bu yüzden Kamelya kalmıştır. 

"Ben ııiçin 
Kıskan{: olayım?,, 
Bu suali bana bir erkek okuyucum 

soruyor. Anlattığı hikaye şu: 
c- Evliyim, yıllar var ki karımı 

sevmiyorum, o da bana karşı aynı va
ziyette. İkimizi bir çatının altında tu-

tan, akşamları sofrada karşı karşıya 

oturtan, birer eski dost gibı konuştu· 
ran biricik bağ.. şimdi on iki yaşını 

bulan çocuğumuz .. 

cBen beğendiğim gıbi yaşıyorum, 

ltanm da bütiin serbC'slisinP. malik .. 
fakat bu vaziyet yakın dostlarımdan 

b;rınin nazarı dikkatini celbetmiş, bir 
kaç kelime ile gözümü ac:mak istedi. 
derken bir başkası onu takib etti 

Anladım ki tanıdıklarımın nazarınd::ı 

aldatılan bir koca haline girmek üze
reyim. Belki girmişim bile .. evveıa e
hemmiyet vermedim. Sonra bıraz si. 

nirlenmiyc başladım. Derdim: anlata
cak bir dostum yok. Nihayet hiçbir 

nasihat istem(mC'k şartil .. • işi size an
latmayı dii~'indüm .. belki bıraz haf.ı:!

lerım umidile ... > 

* Bu meselede ,akli selim• başka tür-

lii düşünür, chis· başta türlü hareketi 
emreder, ahlakın ckaidesi:ıt ise büsbü
tün ayrıdır, hangisini müdafaa etmeli? 
Okuyucuma müteşekkirim, benden 
nasihat ve tavsiye istemcdiğı ıçin. 

* Maltepede Bayan cB. C.• ye: 
Tıpkı sizin gıbi bir tanıdığım vardı. 

Yaz kış Heybelide otururdu, yavaş yFı
vaş: 

- Yazın mükemmel, fakat kışın bu 
ıssız adada yaşamak cehennem azabı, 
demiye başladı. Sonraları bunu o ka
dar s1k sık sövlemiye koyuldu ki ko
casını bıktırdı. Taksimde avuç ıçi k:ı· 

dar küçük bir apartımana taşındıJar. 
Heybelide kira onlara ayda 12 liraya 
geliyordu. Taksime taşınınca kira 60 
liraya çıktı. Sofranın !ezzeti kaçtı .. 
elb!sderin reng· attı ve iş yamaya bin
di. Ne garib tesadüftür ki hu tanıdığa 
daha dün sabah rastgeldim. 

- Memnunsunuz ya? diye sordum. 
- Konturat bıtince tckra:: Heybeli-

ye taşınacağız, cümlesi ile mukabe!e 
etti. 
~Niçin? demedim. Gözün görmedi

ğini gönül çekmez, bilirim. 
İste sualinize cevabım. 

TEYZE 1 

1 

IKADDNI 
Genç kız saçları 

Ensede uzunluğuna bukleler. Alın 
meydanda. Yanları birer bukle çerçeyt-

liyor. 

r 

'( 

/ 
-

Çek payitahtını terkederken karşılaşhğımız bir had~ 
bize yabancılara karşı nazik davranılmasının ne kattı 
lüzumlu ve zaruri olduğunu bir kere daha hatırla 

Y ca:an ı V •li Rıstı Zoba 

PTagdan bit' manzara . . cıdj 
Bir ha.ziran sabahı, erkenden, Berline l nezaketi vardır .. Ama casker> gıbı t t' 

doyamadan aynhyoruz. Bu hareket bizi olmağa, cdlplomat> gibi nezaket g~ fi 
Berlinden değil, Almanyadan da ayıra- meğe pek de mecbur değilken bile o, 
caktı. Ne ise, yola düzelerek Altenburg lan fazlasile gösterir. .,t~ 
köyüne kadar geldik. Köyün nihayetinde, Polisten bu nezaket ve bu terb · 8ıp 
tepede enfes bir otel bizi yolumuzdan görmeğe alışan insanlar için. bunuf\1. b'.ı 
alıkoydu. Çam ormanları arasına gömül- sine tesadüf etmek tahammül edilrı'le 
müş; kışın kayakcılara, yazın da yolcula- can sıkıntısı oluyor. • 
ra zevkli günler geçirmek için hazırlan- cPrag., oldukca büyük ve kalabf.1~ 
mıt muazzam bir şato. Kıyılıp da bıraln- bir şehir. Yakın zamana kadar A. ..; 
lır gibi değil .. burada bir gece geçirme- kültürile büyüyen bu memleke: polıSl ~ 
mek, görünen güzel bir kadını ıeyretme- almanca da bilmesini tabii görrrıil~th~d 
mek kadar büyük bir kayıb olur. Araba. Fakat aksi oldu. Ya bilmiyorlar; Y8 

Arkaya taralı. Önde ve arkötda geriye yı garajına, bavullarımızı odalarına yer- biliyorlar da konuşmak istem!yorla ·. J~ 
bükülü ufak bukleler. leştirdik. Sıhhatli, kanları yüzlerine vur- cÇek; ceden başka bir dil konuŞ'~;~r· 

r 

I 

Yiv önde. Kulaklarla ~kaklar açı'lt. 

Hardal banyosu 

muş Alınan dağcılarının neş'e içinde çal- polisler, bize ellerinden geldiği, dı ft 
dıkları çalgılarını dinledik; rakslarını nin döndüğü kadar yardım ettiler·tıe"' 
seyrederek güzel bir gece geçirdik... kat cPrag• dan çıkarken, aksi, lii~e 

11
,. 

Ertesi günü bu neş'eli muhitten ve gii- miş bir hödük karşımıza terbıyez1ıl< ı!' 
zel Saksonya topraklarından ayrılıp cÇe- munesi olarak çıktı .. Otomobillerin, tr;ır 
koslovak. hududlarına gelmiştik. Sudan vay ve kamyonların vızır vızır işle~1 v ı 
bir pasaport muayenesinden sonra güm- ri; insanların bir kaldırımdan öbll' ,. 
rük dairesine yakl~tığımız zaman, oto- . ,.d pire gibi sıçradıkları bu mahşerı :rne. ııı-
mobillerin sür'atle geçip kaç.mamalan da sağa sapacağım yerde sola sapJXllŞ ~ 
için birçok mnninlar yapılnuş olduğunu Her şehrin kendine mahsus bir nı~ . 
gördüm. Bu kadar ihtiyat hiçbir hududda olduğundan, bir yabancı için bu gibi 
görülmemişti. cEyvah> diyordum, ,sıkı uı 

fak tefek yanlışlıklar yolcu1uğun 
1 

eJI 
bir gümrük muayenesini tabi tutulacağız u haJlerindendir... Beynelmilel us -'o 
galiba .. > Binanın önünde durduk. Ne et- • sıP tatbik etmek kolay .. fakat husu~ı. cJl 
rafta bir nöbetci var, ne de i.çerde bir ha- afi 
reket. Kapı da kapalı. Seslendik: Cevab memlekete aid nizamatı bilmek, •ıfıl' 
yok!.. Kapıyı yumrukladık: Aldmş eden keramet ehline has bir imtiyaz 

0~!>1 
ğundan, bizim gibi günahkarların b. u .J .. 

olmadı. Acaba bizi tecrübe mi ediyor- >~ 
lardı? Halbuki elimize üç lisan üzerine işlerde hatası olacağı gayet tabiidır. rd' 
basılmış bir de talimatname vermişler- hancı bir otomobil sağa sapacağı ye t:9 
di. Bunda: cGümrük muamelenize ehem- sola mı yapmış?. Medeni bir meınle1'ed1" 
miyet verin!• ihtarı ehemmiy~le göste- vazife bilir polisi, tekmil vesaiti dllf JI 

riliyordu. Buna rağmen gümrük binası rur ve yabancıyı yanlış saptığı yerd~ 
Hardaİın ıt0ğukalgınlığına ka~ı büyük cBabı mesdud! .. > Bu perhiz ne, bu laha- çıkarmak için yol açar... B!ı terblY~·ıa 

faydası olduğunu bilmiyen yoktur. Bun- na turşusu ne oluyor? .. cŞöyle ağır ağır polis, olduğu yerden bana cÇPk-. IisB.diJI 
dan üşüyüp, nezle olan bebeklerin ban - ilerliyelim .. -Bey! Nereye?. diyen olur- bağırarak bir şeyler söyledi.. .p,.bl rol 
yosunda çok istifade edilir. Ve mühım sa dururuz .. > dedik ve dediğimız gibi de Daver: Yabancı olduğumuzu, bıze ril 
rahatsızlıkların önü alınır. (50) gram hareket ettik .. daha haHi. bir seslenen ol- göstermesini fransızca rica etti.. pe 1• 
hardalı, kalın bir bezden yapılmış hır tor- madı... buna rağmen gene kendi lisanile sure, 
baya koyup suda ıslatırsınız. Bu torbayı' * tırnıza hırladı. Ben aynı ricayı alrı'l~W 
çocuğun banyo suyuna asarsınız. Torba-! Avrupanın her tarafında cPolis>, cid· tekrarladım. O, ulumasını kesmedi. 'fe' 
nın, banyo sırasında açılmamaı;ına, yır - den bir terbiye ve nezaket eseridir .. hiç scttim ki; küfrediyor. Vay canınn! .. Jll: 
tılmamasına, çocuğun gözlerini ve :ığ - bir asil adam, hiçbir terbiye öğretmeni pem attı. Ben de işi tilrkceye dö1'til t' 
zını kokudan uzak tutmıya çok dikkat et- 4polis> kadar, bu işin ehli olamaz. Sanki •Seni gidi ......• ve ilaahiri. .. Herifin ıtln• 
mek lazımdır. Hardal vüoudde tesırini onlara cAdabı muaşereh, talim ile öğre- ğer söğülmeğe :ihtiyacı varmış. Dütiifl 

5 ,,ı 
yapsın diye bebeğin vücudünü suyun tilmiş değil de, anadan böyle doğmuşlar lalesinin hakkını aldıktan sonra, hat~ıe 
içinde iken elinizle hafif hafif oğuşturu- gibi tabii ve yakışıklıdır. Yo!unu:w mu anladı, vazifesini hatırladı v~ yolll bl 
nuz. Banyodan çıkar çıkmaz sıcak Ş yle- soracaksınız? Bir adres mi öğrenmek is- açtı. · 
re sarıp, hiç rüzgar ve soğıık gelmi:yen tiyorsunuz? Ona uzaktan bir bakmanız Bu benim kulağımda küpe oldu. ~~~ 
bir yerde yatağına yatırırsımz. Bir ş~y kafi. Sizin onun yanına kadar gitmenize kese de tavsiye ederim: Anıan ecneb Jı:e' 
kalmaz. Nezlenin arkasından gelecek lüzum yok; o sizin aynğınıza kadar ge- re karşı nazik olalım. Onlar bu merole ı1'1 
bronşit vesaire gibi mühim rahatsızlık- lir. Bir askerin, csübay. ı önünde duru- tin yabancısıdır. Belki yorgundur •.. ~eı> 
lann önüne geçilmiş olur. Ancak unut - şu gibi, size sel:im verir .. ondan soraca- uykusuzdur.. belki bir derd yüztJll Ol'l' 
mayınız ki ateş veya her hangi bir şe - ğınız suale hazırlanır. Teklifsizlik, kayıd- kendi yurdundan uzak düşmüştür. , .. 
kilde hastalık arazı gösteren bebekler bu sızlık, bu meslek erbabı için değildir. !ara yardım etmek hepimizin borcudıJ 
banyoya sokulmaz. Onda bir ask<>r clddıyeti ve bir diplomat . (Devamı 10 uncu sayfaday 

Bacaksızın maskaralıkları .. -- Netice vermeyen tedbir 1 



ıe h. . 
~ıkinu1ı 

Fransa bir kozunu daha 
kaybetti: Romanya 

Bu Fran · · · · • y 1 Yad sa ıçın son ıhtardır; Belçıkadan .ve ugos av-
aç a~ sonra Romanya .•. Fakat Rumenler de gözlerini 

sın ar onlar için Almanya da Rusya kadar tehlikelidir 

-:----- YAZAN -------: 
Fransızca Vu mecmuasmm tanınmış muharriri 

Emmanuel d' Astier 

SON POSTA 

Şair olmak istiyen bir genç kız 
Fatih<Utı M. 

Engin wruyor: 
- Şair olacak 

mıyım? 

Şair olmak için 
pir doğmak ge -
rektir derler. Bu 
isteğin içeriden 
geldiğine göre, bu 
istidadı bir defa 
da tatbikat saha -

sında yoklamak lazımdır. (Bizzat yazdı
ğı bir parçayı gönderirse daha isabetli 
mütaleada bulunmak mümkün olur.) 

Sayfo 7 

0 Ben bir tımarhane kaçkını vım ! ., 

'' Haydi, çarşıcı geldi! ,, 
Hastalara dışarıdan öteberi almıya memur defi 
bağırırken Salamon yanıma yaklaştı: "f aruk bir rakı 

aldır da bu akşam karşı karşıya içeJiml ,, dedi 
Röportajı 7apan: F aralı KüçiiJı 

(Tercble ft ıtw.. battı ~m> 

-84 - 'Hüseyin nasıl istediği yere çıkıyordu? 
Hayretten ağzım iki k.ar~ açık kal- Şimdiye kadar meydanlardn görün-

m~tı. Ben böyle cüzdan aşınnamıştım. miyen Salamon ~. y~ ~elıyor: . 
C b . ı · · +:? A ı.ı.- edi - Faruk, çarşıcı yeldı, bır şey alcli-e ıme nası gınnı.şw. n.A.1J.ll1 erm 
vesselfun. Sordular, soruşturdular, yaz- racaksan alclir. 
dılar, çizdiler.. bizi trene bindirdikleri - Şekerle gazete.'·· 

'b' h d d h · · tti"l - Daha başka bı.r şey aldıracaksan gı ı u u arıcı e er. . . 
I. · · ·· .. .. ok nra o"grw endim. senı çarşıcı ıle ahbab yaparım .. ---- şm ıçyuzunu ç so . 

M t. b. · k Fılıs' tı'n polısı' · benimle 1'......... çıkamıya- -. Ca~ım senın vasıtan.a ne hacet .. e rn ve cesur ırı genç ız ~ ben - ~ 1 ıd 
cağını anlayınca, Yahudi yankesiciler- ım agzım ;oA. mu, ne lSLesem a ı-

DenizlideJt Ni -
hal • Gözge ek ka
nıktmnin tahli -
lim iltiyerek '° . 

'lft •Binncik~ 
'<I ınci ~ ~ anunua 
Yeııı fUnu akşaıaı 
~ Yılın eğl 
"'l'afetıe . ence ve 
llUz k tınden he
.\ vru tırtuırn..., olan 
t~ı Panın büt~ 

graf h un 
~Yele.re atları; hari-
"'e a · ' Jnatbuata 
ll't' Janslara ıu h 

anıı h '-- . e-

nı.yor: 

- Mesleğimi bi 
lir Misiniz? 

Giyiniş ve ze . 
ki ifadesi, el ifle. 
rinde olduğu ka • 
dar kafasile de 
muvaffak olabileceğini göstermektedir. 
Ba§kaları yanında küçük düşmemek için 
iddialarını başarmağa çalışır. Metin ve 
CetnD' görünmek ister. Hırçınlıkla öğret
menlik veya memurluk bir arada yü -
rümezse, müstakil mesleklerden birini 
seçmelidir. 

~ 

Ağır başh bir gen~ 
Karaman oku -

yuculcırı

mızdan Celal so-l'ordu: auen tap-

'nornA .t{rczl Karol ve Rumen petrol kuyuları ruyor: 
- Muvaffak o-dıı, ·• .. nyada 

f§in 
bir darbei hük\ımet o1- kafatını almış, ve karnını tıka basa do- ?.acak mıyım? 

yurmuş bir vaziyette görürüz. Diğer ta- Açıkgöz ve u -bıtıhab~:lı:ikati şu idi: 26 birincikanun 
hiiklıırı ında ınağlQb olan başvekil ve 
11.ğın Şe~! ;:eriyetinin istiaad ettiği bir
cı salı gİin" Y Tataresko ayni ayın 28 in
taYnıa . ~ saat on beş buçukta kral sa-
ti ıstifaaın • rahat l ı \>ermişti. Sinayada is-
hafta e e ntekte bulunan kral Karol, bir 
l>au1;veı ani olarak Bükreşe gelmişti. 

hııhran. a~~a ihtimal verdiğı siyasi 
~el ist· aklın olabilmek için vaktinden 
llıiişkiila~arelerine başlamıştı ve böylect: 
~Utı istif uğra~ksıun Bay Tataresko
bır1ı~in· ~ı ınuteakip milli hıristiyan 
c 6 ın vefi n 
t>tıah1 oay Otavio Goga'yı sağ 

raftan bu memleketin tehlikeli coğr yanık fikirli olan.-
bir vaziyeti vardır. Romanya, bi!hass. !ar bu vasıflarını 
tahribkar bir harbden sonra zafer esna- kuvvetli bir seci -
sında mevcud toprağını üç misline çı-1 yeye de bağlarlar 
karmıştır. Bulgar Dobricesim, Transil- ve daha ağır başlı olurlarsa emellerine 
vanyayı, Besarabyayt, Bükavinayı, Ba- muvaffak olabilirler. 
nadı ve Marenür arazisini ilhak etmiştir. 

1913 de nüfusu altı milyonken 1918 de 
on altı .milyonu bul.muş ve bugün bu 
mikdar on dokuz mılyona çıkmıştır. Bu 
nüfusun yüzde yetmiş beşi Rumendir. 

Son Posta 
Fotograf tahli:i kuponu 

İsim 

Adres 
• • 

DİKKAT 
Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedJnin gönderUmesi şarttır. 

le müştereken bana bu oyunu oynamış- ramaAlz mdııyım. · .. f ka h . d w .
1 , d - rırsın, a t er şeyı egı . 

~ar ı. T b'" h · ld b 
Geldik İstanbula .. fakat iş yapabilir- - a 11 er şeyı a ıramam, urası 

sen aşkols~n. Daha elıni kaldırır kal· hastane .. · . . .. . 
dırmaz, burnunun dıbinde bır taharri - Daha ıyı soyledın ya, ba~ı ~·~sak 

'

bitiyor. Haydi, suçlu suçsuz ikide birde olan şeyler vardır. İstersen getırtınz. 
"d"' · ı· b ı - Ulan Salamon atıyorsun .. mu urıye ı oy a: . 

9 
k ld 

B · · · t ., di derd an - Ver para, sana bır 4 lu • a ıra -- u ışı sen mı yapın. ye - k' · · · b l"ta 
lat! yım.. akşam çe ıştınrız.. en sa a 

Ç k·ı· m · bu? Jalan da uydururum .. e ı ır ı . "z] . . 
Çalmak imkan haricinde .. ne yapma- Sa'?tamoırun so enne nnananıyorum. 

lı? Çalışmağa gelince iş nerede? Be- Onun içi~ tecr?beye kara: verdim. 
nim gibi dünya kadar sabıkası olan a· - Pekı, dedım .. bana bır 49 luk al • 
dama kim iş verir? dırt. 

S .. d · e ler bile bı'z bu Bir türlü inanmıyordum. Ha!;tancye oz aramız a ış v rse - h 
güne kadar yorulmadan-havadan geçin- nasıl rakı girer? Gerç_e doktorıa:ın . a-

- 1 t k beri olmadan sokuldugunu kendılcrı de mege a ış ı .. . . ı 1 
Düşün babam düşün .. iş yapamayın- itiraf etmişlertlı. Fakat, ne o ursa o • 

ca kı:ık kıy af et de külüstürleşti. Eski .su~.. ç~rş!cının herhalde sıkı kontrol 
itibar da gitti. Aldı mı beni merak. edılmesı lazımdır. . 

Niçin çalamıyayun? Niçin herkesin Çünkü nihaye~ gayri rne7_'ul b1: a. : 
cebinde dünya kadar para olsun da ben dam~ır. Böyle hır a~ama bo~le hır ışı 
de olmasın? Ben ki ecnebi memleket- emnıyet etmek kedıye peynır tulumu 
lerden en buhranlı devirlerde bile para emniyet etn_1:e~~en fa.rksız~ı. .. .. 

t . · · Acı bir duduk sesı benı du~uncele -ge 1rmışım. . . 
Bövle kendi kendime hasbıhal ede rımden ayırdı. 

ede bir ~ün ne olmu~ bilmem beni ge-j - Ne oluyor? Acaba bu düdük sesi 
tirmişler buraya .. i.şte yedi aydır bura- de ne? . . 
dayım. Fakat bir şeyim yok ha!.. Gardiyan İzzetın sesı merakı tat • 
Zaten burada tedavi altında bulunan min cdlyor: 
hastaların ekserisi akıllıdır. - Haydi. Öğle yemeği .. bahçeye ... 

* - Haydi bahçeye. 
- Çarşıcı, haydi çarşıcı geldi.. - Ruski haydL. 
Şişman, karayağız, beyaz kapelalı, Muallim Nihad, uzun boylu, sarı ce· 

kahverengi pelerinli, gri pijamalı bi- ketli, beyaz kapelalı :Kamile: 
risi, elinde bir defter bağırıyor: - Benim yemeği dün gibi geç getir-

- Çarşıcı, çarşıcı! Haydi çarşıcı gel- me, diyor, Mehmed efendiye söyle ba-
di, öteberi ısmarlıyacaklar.. na bir parça da mahallebi göndersin. 

Hastalar etrafına toplanıyorlar.. - Peki ... 
- Çarşıcı, al şu yedi buçuğu! Bana İzzet bana sesleniyor: 

beş kuruşluk şeker al! - Ne duruyorsun Faruk. Aşağı ye· 
-Al şu yirmi kuruşu, bana on beş meğe insene. 

kuruşluk peynir aL. ismimi biliyorsun _ tniyorum, vapuru kaçıracak de-

Yf>tıı ~b:ınutedn bir mümessıli sıfatile 
Coga \iz ı~eyi teşkile memur etti. Mösyö 
llıilli k"etinde on milli hıristiyan ve dört 
1ııtıan bo~lü fırkası azasının isimleri bu-

Bir milyon kadarı hal;s Macar, dört 
yüz bin kadarı Alman, bir milyonu l7 k
ranya Rüteni, sekiz yüz bini de Yahudi
dir. Bu ekalliyetlere rağmen Rumen mil
leti kuvvetlidir, sağlamdır ve Çekoslo
vakyadan daha kc>safetli ve daha hayati
yctlidir. Ona zenginlik veren jki ticaret 
maddesi vardır: Hububat ve petrol. O, 
Tuna sahillerinin bir kızıdır ve et<>kleri 

4,-...ı._;şr-.ı.."Tı-r4=it#J=r-@i"-4#"..fiFJ#M ya... ğilim a.. 
.................................. •••············-····· .. ·- _ Al şu lirayı, eczaneye git, benden _ Kaşığı kaçırırsın.. ır h~k R u lırnet listesi çıkardı. 

.\""~manya heyecan içinde 
haziranında gökten Romanya toprakla- selam söyle. uyku ilacı versinler.. Aşağı iniyorum. Bahçede mera im 
nna inen bir kral: Karo!. - f stasyondaki Acem de bir paketim dünkünün ayni. 

idi, "'11 akŞa Karadenize serilir. 
~ lnil}" k"' rn, ortalık heyecan içinde Kendisi için, maales~f diyelim, Ro-
~ §\leknı M 

0
Ylü ~ırk.asının ıefi ve sab~~ manya Baltık sahillerinden, RevaJden Şimdi asıl faciaya gelelim .. Bu, bir ha

laCıınetin · Manıu, matbuata c Yem hu- başlıyarak İstanbulda hitam bulan ve or- rici siyaset meselesi olrr.aktan zıyadc bir 

So :ı seç:m \'ar, hl getir. İşte sana on kuruş. Kaşık tevzii, ekmek dağıtılması ... 
Soruyorum: Tabii bana gene .kaşık yok. Faka'\ 

l~hrjı.. .... ınbunillet rnecı;..; .. e karşı açık bir A k. A d dahili siyaset meselesidir. Bundan ötürü. 
.. 11; v-.. ...... , ta vrupayı, şar ı vrupa an ayıran; 

b :ıı,...._ 1 un gayn· mııcruti ve par- d 1 d ğ Al ·ı R dür ki müphem olan ve parlmanter ba-~•ıı.u a -s a ıa o rusu manya ı e usyayı, ya- • . 
t h;;k"· eyhdarı mahiyette cahsa bagvlı . b 1 . 1 !I'tl f · · . b' b' . kımdan rezaletamız huhınan Romanya-lh .. ı.ırn Y nı o şevızm e, ı er aşıınıını ır ırın- . . . 

~ltıda iL.._ eat oldu. ı?..-u. protesto maka- d d d b' h d d 1 k t"d' nın dahili vazıyetıne sathı bir göz atma-'-(\ uey su.u en ayır e en ır u u mem e e ı ır. 
• ?ıevr.. • n. e.dıyardu. Ayni zamanda . sı· ·· d 1 mız lazımdır: 
•llt- " kaJı Tuna ıse Cermen - av muca e esın- 1 •• 
·vterı fi ını M. Titulesko'nun Bük- d k 1 k "d r 1 Romanyada dort tane sağcı fırka var-c ra e a ın ara arşı en az mu a.aası o an . , 

~tadan ,.ı_ r ederek Viyanaya gittiği ve h t b' ld dır: Gcorge Bratıano nun .meşruti libc-
ı;ıı .,. ğl en ra a ır vo ur. d V .. 

karlık: e encelerine alışık bulundu- • * ı alleri, Vay a ayvaa ın Rumen ccb-
teniıı· Saint Morı't •· b ı .._ ··ğ b hesı·, Goga ve Ktiza'nın milli hıristiyan l'ord z ı oy ıyacagı o - Romanya müşkül bir har sonu dev-
~tt u. k ve Kodrianu'nun bugün cHer şey vatan ın· esı gij resi yaşamıştır. Son derece fa. ır düştük· 

it 
1 ~allıld n, hükürnetin tahlif merasi- ten başka içinden çıkılması adeta muhaJ için> ismini alan demir muhafız fırkaları. 

fıaroı, 'l'it~ M. Goga'ya cevab veren kral olan bır meseleyi halletmek mecburiye Bunlardan Goga'nrn fırkası faşist me
~~latın . eslco, 'Maniu ve demir muha- tinde idi. Bu mesele, toprak meselesiydi. yillidir. Kodrianu'nun fırkası nasyonaJ 
ta~t~llat ~~· Rodrianu'yu kasdederek Buna rağmen A vrupanın en hoşa gıdcn sosyalist meyillidir ve krallık aleyhda-

1th, karnına k dık ı rıdır. Bunlara M. Man iu'nun büyu"k bir ~ ,,etı arşı sa o nnyan ve en modern bir toprak siyasasının esa-
ta.... ere hüküm tt k sol fırka- olan milli köylü partisini ilave <ıllda e e yer vermeme sını kurdu ve Agrar mescleJerinde haki-

olduğunu b'ld' · d etmek lfızımdır. 
F ı ırıyor u. \d bir inkılab yaparak, kral ve büyük ran d d Son intihabatta sağcı fırkalardan libe-!i .. h· sa a en iş" arazi sahiblerinden koparılan parçaıar1a 

b " ad rallerle, Romanya cebhesi partileri M "at isele k bir buçuk milyon çiftçi ailes;ne mikdarı 1llın b r arşısında Fransız mat Ta•-reskonun himav. esi altında bir sc••im 1gh u .. . - beş ile vedi hektar arasında değişen ara· ı.cı " 
k ltar g .. Yük hır kısmı çok şiddetli bir ittifakı ''iicuda getirdiler. Buna mukabil ad Osterjy zi tevzi etti. Fakat halletmesi icab eden 
ı. ar va or ve bu tezahür tehdide ı:.olcuların reisi M. Maniu da, sağcı fırka-'% tıyord }kinci bir mesele daha vardır ki o da bu-
• etl'tıi'I? 1 u. Belçikayı Romanva ta- 1ardan milli hıristiyanlar ve demir mu-0ı~ıcı ~ o uy d ~ günkü buhranın bir sehebi olmuştur. 
g1 r, :Pra or u. Altı ay içinde Fran- hafızlarla anlaştı. Bu, garib bir vaz;yet-
d. nııı en s ~ız ideolojisinin ve politika- R o nan yadaki Yahudi meselesi ti ve bu garib karteldir ki. hükumet fır-
~tunu k: ~k iki müşterisi ve iki eski Romanyada elyevm sekiz yüz bin Mu- kalarını mağlüb edip yere serdi. Bu şc-

iıtı lı teıah! etrnış oluyorlardı. sevi vardır ve ticaretin büyük bir kısmi- rait altında meydana bir hükfunet çıka-
~ ~Sile c Ur Cermen - Leh misakının le bankalnr ve serbest meslekler bunla- rabilmek bir hayaldi. Çünkü, gerek Ma
e arıatının :ın~n -Belçika müşterek be- rın elindedir. Romany=ı; Almanyanın niu ve gerek Kodrianu krala karşı ısrar
d.l"ıd1Şeli h eşrı tarihinde duyulmuş olnn gösterdiği müfrit l\ sevi aleyhdarlığına la mücndele etmiş kimselerdi ve kralın 1 eı araretin · b 
~e er Ye.rina ayni idi. Acaba bu en- kendini kaptırmaksızın bu davayı hal- onlarla ittifak edıp te u ittifaktan galib 
id ~e idı? Be rniydi? Hakikat ne .mer- lebnek mecburiyetindedir. çıkan, Iakat kendisine sadık bulunan tek 
l> ı? llı.ını · unun esbabı mucibcsi ne Bütün bu işler yapılırken ve Romanya adamı seçmesi kadar tabii bir teY ola· 
a t~ arı lesbit d b s' d .muk dd t l k mazdı. ~ıın "'tıhinin d ~ e. ilmek için Avru- .me u a era ına <:avuşur en onun 

dır. aha ılerılerine gitmek la- lehinde iki kozun tesir yaptığını görü-
rüz. İyi bir kral olan Ferdinand ve tacı TitUleskonun siyaseti nasıl 

iflAs etti ? 

- Bu kim? dün usulü öğrendik. 
- Sormağa hacet var mı, görmüyor Enayi değilim a, bugün de ayni şeyi 

musun? Çarşıcı, hastalara çarşıdan öte tatbik ederim. Yani hastalann birisi -

beri alır. nin kaşığını kapabilirim. Hastaları ted· 
- Bu adam memur mu? 
- Ne memuru be, senin, benim gibi kike başlıyorum. 

Benden evvel btt usulü düşünen ol· hasta ... ıkı 
- Hasta nasıl çarşıya çıkar? malı ki hastalar kaşıklarını gayet s 
Şimdiye kadar nazan dikkati celbet- tutuyorlar. Hastaların etrafında per .. 

miycn, uzuı:ı boylu, esmer, zayıf b ir has- vane gibi dolqıyonım. Aşırmanın im• 
ta söze karıştı: kanı yok ... 

- Osman Ratibi öldüren, Arnavud - Arkası var -.. ............................................... ~ ......... ······ 
tu. Harbden sonra on beş sene müddetlt- rın duygularile aademeleşen Titulesko
Romanya siyaseti hariciyesi ıu vaziyette nun siyaseti bir gün reddediliverdi. Bu 
idi: netice dört sebebden doğdu: 

Lehistan, Yugoslavya ve Çekoslovak- 1 - Çin ve Habeş meselelerinde kollek-
yadan mürekkeb üç müttefik; aralarında tif emniyet formülünün fiyaskoya uğj

sarih bir ittifakname bulunmamasına ramail. 
rağmen Fransa gibi sadık bir dost ve 2 - Fransanın, Alman faaliydi karşı~ 
düşman olarak ta Rusya ile Almanya. aında statik durması. 

Her ne kadar Romanyanın bir numa- 3 - Alma_nyanm silahlanması ve kısa 
rah dostu, daima Rusya olagelmişse de zamanda müessir bir rol oynamıya baş. 
M. TituJesko'nun Cenevrede işgal ettiği laması. 

mevki ve bütün Avrupada temin ettiği 4 - Fransanın Sovyet Rusya ile bir 
muvaffakiyetlerin Bükrc~te uyandırdığı misak imzalaması. 
ferdiyetçilik Romanya siyasetinin mün- Bu, Fransa için son ihtardır. Bc.lçıka
hasıran iki numaralı düşman olan Al- dan ve Yu$oslavyadan sonra Romanva. 
man) aya karşı durmasına vesile vermiş- Maamafih bugün için kral Karolun F-:ın
tir. O suretle ki garbda bir ara Romanya- saya olan bağlılığından şübhc> ed lcmez 
nın Sovyet Rusyaya bir peyk olabileceği ve bu ihtar bize raci oldu~u knd ~ Ro
ve Almanya tarafından hücuma uğramış manyahlan da aiakadaı eder. 
bir Çekoslovakyanın yardımına koşmak Romanyalılar 1917 dt- imı,' . aya 
için topraklarından Rus askerll'rınin mecbur tutuldukları mıtahPd vi \ (' top
gEçmesine izin vereceği bile tasavvur e- raklarında .mevcud yaıım n ih o C: r
dil.miye başlanmıştı. meni unutma.malıdırls:- Vt.: gen~ unut na

!\otta Rorna'lyamn vaziyeti olmamasına rağmen bir kral nüfuzu gös~ 
anya'Yl 191 teren büyük bir nazır: Jan Bratiano, ve 9 

senesindenberi mü- nihayet bir aşk macerasından sonra 1930 

Bunun böyle olabileceği h~r zaman .malıdırlar ki yarın, Ber.in'rı krnd l< 
§'iibheli idi. Çiinkü Transih'anyaya gire- göstereceği bazı ik!JS"lrli fıl\ da ıa ·. 'i si 
cek Rusları oradan çıkarmanın mümkün bir Pl koymanın mukaddrmı sı o ' 1 tır. 

Bu iç .me,elenin, harici siyaset üzerin· olmıyacağını Rt~menler pekala biliyon- Böylcı bir Almanya Rrı rıanv.ı iç n S.w
de aksi tesir yapmamasının imkanı yok- lardı. Bundan dolayıdır ki RomanyalıJa- yet Rusva 1.-adar tehiikelıdir. 
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Romanyadan so ra ac r's an ~ "Son p .... ~UAua• DJD APLAN faşist ı ıya doğru gi ·yor 
(B(JJtanıfı 1 ind -.yfada) cBiz, keneli mezhebıınizden oltll 

Nazi namzedi Laszlo Endre, hatır ve ha- larla, ötekilerden daha kola~~ 
Kumral saçlı genç kız. difleri nasın-' yale gelmiyen büyük bir ekseriyet ka- diyorlar ve Macar gazetelerı~dl~ 

dan yere tükürerek: zandı. Böyle bir ekseriyeti hiç ~mse ları bunu açıktan açığa da so'fcıı 
- Sen daha çocuk.mn!. dedi. beklemiyordu. :Macaristanda merkez Bu hadiseleri yeni gören Fralll 
İsak titredi ve kıplarmw kesı1di, O, kuvvetini temsil eden bugünkü hüku- Iaşa düştüler. Bütün merkez.i 1td . e 

eski kovboylardan kumral saçlı Maks'a met, sağın da, iOlun da bütün müfrit ha- Avrupanın yavaş yavaş eUeıııı . 
adeta tapınırdı. Fakat buna rağmen bu: reketletjne karşı şiddetli tedbirler al- tığını hissetmekten gelen bu ıe. 
cScn dahn çocuksun!. sözü ona pek do- mıştı. Bu tedbirler o kadar sıkı idi ki, ge- sız değildir; fakat, ne çare ki, gt-; 
kundu.. bu söz ne demekti!. Maks ona çen sonbaharda Budapeştede kaldığım bir telaştır. ~ 
bunu niçin söylemişti?. lıak•m tek başı- beş on gün esı:wn.nda, hükumetin Alman Macaristan, bugim hal.1, ser ;, 

bl> 
na kaplanlara karşı gidemeyiJine · tel- tebaasından olu birço insanları mem- lahlanmak hakkından mahrurn , 
mih ~tmek istrmişti.. leketten çıkmıya davet ettiğin : ve bun- lekettir. Her tarafı budanıp parÇ~ 

Fakat ne olursa olsun, hangi mabadla lann da birer birer çıkmakta oldukınn- edilmiş olan Macarlık, sen ~ıe; 
söylerse söylesin Mab'ın bu sözü İaak'ın nı görmüştüm. Aralarında bazı tanıdı... hiçbir davasını dinletecek l-.1.118 

pek ağrına gitmişti.. ğım Nazilik.le değil, ıiyasetıe dahi a- madı. O bu vaziyette iken. ötede 
İsak arkasını Maks'a döndü ft kitabı- la.kalan bulunmadığını yakınen bildiğim sinden daha beter bir halde bulııfı 

nı okuma.ğa devam etti: bir takim insanlar bile, bu umumt tedbi- manya, sırt Fransanın himınetı ; 
c •• • uyuyan ormanın koyu yeşillikleri a- re klll'Jl boyunlarını eğip Macaristandan ler'i Alman milletinin başınıı g~~ 

rasından sessiz adımlarla büyük bir kap- çıkıyorlardı. · o gündenberi de Almanya Y~111u 
lan çıktı. Yırtıcı hayvan insan kokusunu Bu kadar sıkı tedbirlere rağmen Ma- manya oldu. Önlerinde bu nıiS' 
nlınıştı. caristanın en büyük ve en mühim vila.- Macarlar, elbet onun yolundsrl ! 

Halbuki zavallı Elen'm hiçbir feYden yetinde - Kcmıitat Macarcada vilflyet heves edeceklerdi; bugünkil sb ~ 
haberi yoktu. O, kendisipi tebdid eden makamına 1rnllanılır - bir Nazi namze- terir ki Macaristan bu yola gır-
bu büyük tehlikeden ha~rsız ytiriiyor- Keıki ycımmda o~ O zısmaft bea efe bu h&le gelm.u4im. Kaplaı görii:r dinin bu kadar büyük bir ekseriyet ka- Hitler iktidar mevkiine geırneıd ti" 
du .. Elen kaplanı takib ettiğim Z3Dlledi- gönna bayıldı • zanması ve arkas111dan müntehiblerin vcl, Alınanyada sosyal deınoıcr' el 
~'ordu. Halbuki kaplan onun peşinde idi.> !saktan mada, ıalı"ba kiıme inanmıyor- fi hayvan delikanlmm n.tanü başmı büyük nümayişler yapmaları, elbet mer- vaziyette idiseler bugün de }.!ı 
İsak daha fazla devam edemedi. Kitab- 1 du.. Geniş kenarlı kovboy şapka51, kovboy yırtmış olacaktı. Kolhoz köylüleri, Mak- kezi Avrupanm bugünlerde en mühim hükiımetinin vaziyeti odur. 

la beraber gözlerini de kapadı ve zaval- ı kuşağı, kovboy paııtoloolan velhasıl bü- sı kucakta attan indirdiler .. onu bir top hadisesi olarak telakki edilmeğe layıktır. * J. 
iı Elenin halini gözleri öniinde canlan- tün bunları İsak'ı adeta teshir ediyorlar- gibi havaya atıp tutmağa J:>aşUıdılar.. Hatti bu namzedin Amiral l:Iorty'yc de Macaristandaki bu hareket, eı 
dırnıağa çalıştı. dt.. Maks, zorlukla köylülerin elinden kur- nisbeti olduğu söylenmektedır. Dt'mek ki işlerinin yeni bir kalıba döldilı1'~ 

Bu esnada kapı açıldı. Odaya, buz: gibı Maks'la İs:ak'ın bulundukları kolhoz tularak kendini evin içine attı.. kültür bakımından Almanyayn sımsıkı yacında bulunduğunu bir kere 
bir esinti ile beraber, gocuklu ve keçe mmtakasında pek çok kapla;1 vardı. Ci- Ölü kaplan, kocaman bir halı gibi la- bağlann:ıış olan Mac~ristanda da Nazi bat eder; çok yakın zamanlardıı~e 
çizmeli bir hayal girdi. var köylüler bunlan ara sıra tvlar1ardı.. zağın içinde yatıyordu. Ditka'nın üzerin- hareketı. k.uvv~tlen~ıştlr. O ~adar kuv- Avrupa kendisinr:!en ehemm\ye ~ 
İsak derin derin içini çekti.. güzel ve de kocaman bir keçe vardı. Genç kız ke- vetlenmıştır ~ bu?un Macarıstanda de- settirecekfu. Romanyadakı soD ~ 

zavallı Elenin manzarası gözleri önün- * çeyi üzerinden atarak doğruldu. Kızın mokrasi prensıpl~me sadık olan matbu- lerden ve Macaristandaki bıt ııı 
.ien kaybolmuş, yerine acı bir hakikat Fakat umulmadık neticeler yalnız hi- yüzü ve elleri, Maksın damalı kovboy at, ancak Yaı:udi matbuatıdır. Onların vak'adan sonra, işlerın yeni ye 
kaim olmuştu. kayelerde değil, hayatta da olur. Bir ak- gömleğile bağlanmıştı. İsak, Ditkanın bu sadak~tlen d~ demokrasıye .olan mu- ~etlere doğru inkişafına ınfın1 

• 

İsak, odaya giren gocuklu ve keçe çiz- şam Makla Ditka, kolhozdan epeyce u- sapsarı olduğuna dikkat etti. Her halde habbetle:mden zıynde fazla mılli olma- için garb demokrasisi tedbir al•:r 
meli kıza döndü: zak bir mesafedeki değirmenlere gi+miş- bir hayli kan kaybetmiş olacaktı .. Ona ~- ları im~anı bulunmam~sın_d~n Nazi ha- de, sadece kendi ;çinde ıniicJ 

tiler .. Sabahleyin erken dönmeleri lazım- reketlerıne kı:ır= kendilennı ancak b meşguldür 
- Ditka, dedi, hiç olmaz.sa ismini de- lini uzattı. Köylüler sessizce kızağın et- .. -r . . u · ~ 

g~iştirsen e o1 ? s b k . dı. rafını çevirmiş, kızın inişini seyrediyor- suretıe mudataa ectebıleceklerıne inan- Parıı· gurubu yarın mü"' 
' n ur·· onra u eçe çızme- İsak odasında yalnızdı. Sokaktan ge- lardı. malanndan ileri gelir. 1' 

ler, bu gocuk?. Genç ve güzel bir kızın lett bir gürültü ile uyandı. lki kat pen- * b" ( 
bütün inceliklerini, tenasübünü mahve- cerelerin arasından bile ağızlarda dola- İsak büyük bir heyecanla: Demek oluyor ki, Macaristanda da Fa- ır toplantı yapıyO) 
den şeyler ... Sen iyi bir kolhoz kızısın!. şan Maks ve Ditka isimlerim pekala a- - Nasıl oldu da kendini kaplana kap. şist ve Nazist hareket ilerliyor. Belki de (BQ.§tarafı 1 inci sayfada 
~akat bu

1 
kıyafetinle ınsana bulantı ve- yırdedebiliyordu. Bu arada, sık sık, ckap- tırdın?. İyi ki Maks yanında idi, dedi. Romanyadnn sonrıı, Macaristan da ayni O günkü Meclis ruznaınesı.ııe,., 

rıyorsun - Keşki yanımda olmasaydı!. O zaman m ı d j t b 1 "'rsf11 ·· lan~ lafı da geçiyordu. harekete dahil olacak, belki de bu it ya- evzu ar araaı.n a s an u J. tııl 
Maks da İsak'ın fikrine iştirak etti: İsak da sırtına bir gocuk geçirerek so- ben de bu hale gelmezdim. Kaplanı görür kında tahakkuk edecek! kelinden alınan paraların !starı .. ıı 
• K d d"ğ" b" ·· ·bı bir h 1 görmez bayıldı. Ben kaplanı öldürünceye rın· · · tah · · d · ı.aııw - ız e ı ın ır şıır gı , · aya kağ fırladı. Birçok köylü, kolhoz bekci- Orta yerdeki alametler ehemmiyetsiz ın ımarına sısıne aır ~ .... 11 

b . ı 1 d kı ı . kadar hiç ayılmadL Onu kurtarmak için hası ·1 Halk Ba k h Jk li"' gı ı o ma ı ır.. onun yaıetı... sin.in etrafını almışlar, onun, bilmem ka- değildir. Bahsettiğim bu intihabdan baş- ı e n ası ve a 
D.tk M k ·· ·· ~ k k kendimi parralattım.. nevse, bu onn ders r ı · h klu d ki li) ı a, a sın sozunu esere : çıncı defa, anlattığı bir şeyi dinliyorlar- ~ ,; ka daha b"rçok hareketler göze çarpıyor. ının sermaye en a n a 

M ks 1.ği b·-~ d d" •--t . olur. Bir daha sefere daha dikkatli, ve v rdır - a , geveze ı u~ e ı . . ua ıs- dı. Meseli, Romanyada müfrit na yonalist a · , 
:..ı.: b ğ · daha cesur davranır!. tt .muıu e enmıyor .. sen kıyafetimı beğen- Bekcinin anlattı'ığına göre geceleyin bir zümrenin iktidar mevkiine gelişine 1 ıııir 

miyorsun! .. Benim de sizin halleriniz, si- orman korucusu kendisine telefon etmiş. İsak yıldırımla vurulmuşa dındii. B:ı- karşı, Romanya ile aralarında görülecek S\'eÇ den İzalh ge .. .ı"ıl 
zin kitablarınız hiç hoşuma eitmiyor.. Değirmenden gelmekte olan Maks'la Dit- şını önüne eğerek evin içine girdi. Maks pek çok milli hesablan bulunduğuna ka- Stokholm 15 (A.A.) - .BUS .. , 
daima hayal peşindesinir.. kayı gördüğünü söylemiş.. Maks, kızağı kıyafetini değiştiriyordu. İsak, ilk defa ni olan Macarlar hiç telaş .göstermediler. tonluk yeni bir İsveç denizaltı 

Ditka ile Maks, her vakitki gibl müna- çeken atların birinin üzerinde imiş .. kt- olarak onun Kovboy elbisesinden başka Macar Nazileri, hatta memnundurlar: ,denize indirilmiştir. 
kaşa ederek odadan çıktılar.. zağın içinde de, vurulmuş bir kaplanla bir elbise giydiğini görüyordtL 

Ditka, Yahudi kolhozunun ckocakan»- Ditk.a yanyana yatıyorlarmış.. Bir an için Maksın cSen daha çocuk-
sı idi .. kolhozda onun ismi böyle idi .. genç _ Mak:; kaplan öldürmüş!. sun!» sözünü hatırladı. Kelimelerın üs-
kız zıraat işlerinde, kolhoz işlerinde adc- Bu haber, yıldmm sür'atilc kolhoz için- tünde durarak: 
ta mütc>hassısdı .. bu kolhoza haricden gel- de yayıldı. - Ben seni hakikaten kovboy zanncdt
miş birçok ins:ınlara ziraat i§lerıni öğre- İsak hemen evin içine koştu. Saçlarını yordum, dedi. Meğer sen bir korkaktan 
ten bu genç kızdı. Amerikadan yeni hic- taradı. Boyun bağını taktı. Sırtına daha başka bir şey değilmişsin! 
ret eden Maks ile İsak da Ditkaıuıı tale- uygun bir ıey giydi ve gene sokağa çık-
belcri idiler.. tı. YARINKİ NÜSHAMIZDA: Baş, dış, nezle, grip, romatizma va bütün ağrılarınızı dl, Maks Amerikada iken kovboy olduğu
nu söylerdi .. bütün gay · bir kaplan öl
dürmekti. Fakat Maksın bu sözlerine, 

Bn arada kızak da ~lmişti Maksın 

gocuğu altından çıplak teni göıiinüyor
du. Her halde kaplanla boğuşurken, vah-
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Sucuk yaparım ha 
Nakleden· lbrahim Hoyi keser. icabında günde Uç kaşe almabilir. 

1":!11--l:TW! 

~---:=========-,=====-:.~==:...====='~ 
olduğunu tanıdı. Ancak o 7JU11an rahat efendi; ilk tramvay istasyonunda beni Ertesi sabah hafif bir ate.Şle ~ 
nefes alarak söz söyliyecek kuvveti bırakınız. detli bir baş ağrısile uyanrn~ 
kendinde bulabildi - Tekrar 80ğuğa çıkarsanız donarsı- bir zaman olsa, yatağından çı rf 

- Yağmurun bu kadar çabuk boşa- nız. Otomobille çabuk gideriz; adresi- disiru tembelliğe bırakarak Y'} .· 
n:ıcağmı tahmin edememiştim efendim. nizi söyleyiniz. ğunu dinlendirirdi; fakat bU~·. 

Islak ayaklarına ve üstünden akarak Bu seste titizleşmemek için kuvvet Ayna karşısında giyinirk~: ~ 
~u ızez Tahsin Berkand otomobilin halısı.na damlıyan sulara, sadeden bir adamın zoraki süklıneti suna çalışırken ve evden k~ tıı' 

Buraya gelmekle beni ne ka ~ ı ni artırarak lwvalardan boşanan bir su yüzünde aşikar bir sıkıntı ile bakıyor- vardı · doğnı giderken kendi kend. . 1 
dar sevindireceğinizi bilseniz seyahat halini almıştı. du. - Sultana.bmedde oturuyorum efen- nü düşünüyordu: cBa.kalırn t~ ı 
külfe:ı~e katlanmayı bile çok gör- Selma, başını önüne eğerek koşmak - Siz fena halde ıslaJUl'l,;'ŞSlnlZ hanım dim. b:nnı: konuşacak ve sıhhB 
mezdınız. istedikce, nefesinin kesildiğini ve etek- ef d A c mı·• ııt 

S b k ı en i. rkanızdan mantonuzu çıkarıp E-t.... kapısında arabadan inerken eli- -. .Aylardanberi uzakta. n ~k _1.t. 
c izi e ler ve ellerinizi sevgiyle ö- erinden akan yağmurun adımlarını a- ben· pard ·· v m _ ,,,... 

h - ım esume sarınınız ve şoföre ııı· kendisine yardını eden adama uzattı: gı bır a_damın. _kendi sıhhatıl.e çıe 
perim alacığırn.» gırlaştırdığıru duyuyordu. d · · · ·· ı · · ksa b' 

Sinemadan çıktığı vakit havada bo· 
ğucu bir sıkıntı vardL 

Kendi kendisine: 

- 'P!-amvaya binecek yerde ağır ağır 
yürüyerek giderim ... dedi 
Beyoğlundakı mağazalann camekan

larını seyrede ede Tünele vardığı vakit 
akşam olrnağa başlaml.ih- Köprü başın
da ikı üç damla yağmur yüzüne tatlı 

bir "'!'İnlik getirdi. 

- Hafif bir nısan yağmurundan bir 

şey çıkmaz. Arkamdaki manto biraz 

ince :ıma koşa koşa Eminönüne kadar 
giderim. 

Fa1<at birkaç adım yürüdükten son

ra Karaköyde tramvaya birunemekle 

büyük bir ihtiy.atsızlık ettiğini anladı. 
Yağmur sıklaşmış, her saniye kuvveti-

n resınızı soy eyınız, .!o .. ır zatü.r· _ Beni ~ sıkıcı ve bellti de biraz olması ihtimali Selmayı sevitl 
Köprünün yaya kaldırımları bir de- reeve yakalanmanız yuzde yuz rn h k .....,. 

,J u a - tehlikcli bir vaziye'tten kurtardıgı· nıı tiyordu. . lı 
ı halini alınıştı. Bu derenin sulan is· kaktır r · 
karpinlerinin içine dolarak çamurlu bir · · için size nasıl teşekkür edeceğimi bile- - Bana ne ~tlı baktl... ıtı8~ 

ld lın Hlem bkunladrı söylüdyor'.. ~~ de alel- miyorum efendim. gözlerimin içinde eriyor saıı~\!~ (, 
Y9 an ya ayak geçıyonnuş gibi her nce e ar asın an par esusunu çıkan-

0 
dakik '.kad ğır bi d kat ne kadar kudretli ve nezP"ı:•ıı 

adım atışında onu sinirlendiriyordu. d y·· .. d kad · t aya ar a ve nız a . -"r yor u. uzun e o ar emruye veren . . li .b. d tomobil sahi"b" .. _ desi altında insana istedig-i.nl r .& 
O koştukca, Eminönü de ileriye doğru d hta b" • · d sınır gı ı uran o ı. yu J>O\ıı>'. 
kaçarak uzaklaşıyor gı"biydi . ve yar una mu ç ır çocugun ım a· zünde geniş bir gülümaeme ile Selına- mütahakkim hali var! Beni .... :t f 

dma ko.,~ bir büyük adam hali vardı r . kt . tutub otomobile sürüklemesi ı>'1 ~ 
Bırdenbire kaldıruwn önünde bir o- ki Selma bilfühtiyar mantosunu çıkara- nın e ını sı ~ şek kadar sür'atle oldu ve ne &1\1 

tornobil dw·du. Aynı saniyede kulağı- rak or.un pardesüsüne büründü. Soğuk - Bu bemm borcumdu hanım efen- . - ~ eJl'ledeP 
nın dibinde: tnn irinin titrediğini" dişlerinin kitlen- di. Siz hasta olur. :mu memleket güzel mı,a· .ne yapaca~. ?,üşun .... d.i 

~ ' b" kü"t·· h ed kı tli b. ımı onun pardesusune sarı.JJ• ..... 
- Geliniz hanımefendi! diğini duyuyor ve büyük bir kabahat ır up an en've yme ır ar • d 
Diyen bir sesle birlikte kolundan tu- işlemiş bir cocuk gibi yanındakinin yü- tistten mahrum kalır. ~· .. . bir 

tularak otomobile doğru sürüklendiğini züne baka~ıyordu. Bu seste dost ve sıcak bir ahenk var- filrniBı.r ~b. -~edlki sahtekrne, geÇ!·.11 

d d Ad . . . - 1 . . ,__~ .. k h d S lm 'L.-'L.~ k d h gı ı onun en ar . ..Jtv uy u. - resınızı soy eyınız Auçu a- ı ve e a e gece saUC:ll.uı a ar, er Bo b ğl ken b~ 
B h d K .. -d k d k d" .. bir tomobild ynuna eşarpını a ar - " 

- u ava a opru en geçme ne mm . uyan~ a en ısım o e, . b" k f t . g"bi d :.~t 
büyük ihtiyatsızlık! Genç kız tıklım tıklını dolu geçen yüzüne tatlı tallı bakan bir çift mavi yem oır şeyh eş e rn~d~ bir ~-

Selma yorgunluktan nefesi kesilerek tramvaylara ümid.c;iz gözlerle baktıktan gözün karşısında zannederek titrediği- b. - dn~n k ofşurnk ta gık 11 kaşı~·~ıP 
d k . . .. .. b k k di d" 1 . b" b" . k .. 1 . d du 1 d .. ıraz agnı a a a ı ı r ı• yanın a ının yuzune a ınca en ·si- sonra ış en ır ınne çarpara soy e- nı uy ve yorganını omuz arına og- k d'" .... k n 0 o1B 

ne yardım eden adamın İsviçreye yapı- di: ru çekmek istiyen elleri sert kumaşlı nb~~~~n vle u1şunur e ı 
1 .. h. k"t b . . . . b s· .. l . d 1 k be b ' lt k dı. ır ııuuıa a ıyor ar. "" an mu ım ı a sıparışını veren ey - ızı ış nız en a ı oymıyayım y ır pa onun ya asını ara _Arkası 
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Geçen yıl istanbulda 1,850,000 
kişi sinemaya u·m ! 
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Doktor daha beş dakika evvel işçibaşının gözleri önünde birdenbire düşüp ölen 
ameleyi uzun boylu muaye·neden sonra alıklaşmış gibi etrafına bakh ve: " Şimdi 

(Ba.ı ta.rafı 1 inci sayfada) 1 tırıyor. Yalnız, Gar boyla Şarla arasında 
geçmemiştir. Binaenaleyh, memlekete büyük bir fark var: Garbo her sene bir 

bir sene zarfında giren filmlerin sayısı, film çevirdiği halde, şöhretini, kıymeti-
nihayet 300 dür. ni ve perestişkarlarını arttırıyor. Şarlo 

ise, bu şöhretini bir parça da, üç, clört 
senede bir film çevirmesine borçludur. 
Binaenaleyh, günün, daha doğrusu dev
rin yıldızlar kraliçes~, Grcta Garbodur. 

nıi öldü, nasıl olur? Bu adam en aşağı on gün evvel ölmüş! ., dedi 

DUnku kısmın hülasası 1 

- Film seyircilerinin mikdarı da, ge
tirtilen filmlerin sayısı gibi muayyen 
midir? 

Polon 
l'a!ınd Ya, Çekoslovakya ve Almanya a-
tı gü~ bir harb sanayii rekabeti başladı
leknJ.t erde ben Bresla. v'daki Elektro -
~oresö Enstitüsünde hocam olan Lehli 
'°'an r Artur Pylsowltch Ue beraber Var 
lo, t Celtnlştlm. Şehre yakın Stanlslo
kada llsabası civarında büyük bir fabri -
kltnJ Çalışıyorduk. Etrafta bir çok lstlh -
ben~r ~ardı. Sekiz on bin nüfus içinde 
lô'akat r rt olduğumu bllmlyen çok azdı. 
de ha babrtknda Elektro - Teknik üzerln
l>Udı~ annayllne nid glzll tecrübeler ya-

l!ir 0<1:.an ben hnbcrdnr değildim. 
ôniind ı.rnn Profesör büroda bir pencere 
tedly e aıneıenın 1abrlkadnn çıkışını sey
!ıladı~~dut. Profesör ameleye ıttmad ol -
l!eyaı ~· çünkü ameleden bir çoğunun 
tada I> uıı olduğunu söylüyordu. Bu sı -
ht bir encerenln önünde hasta, bitkin, za
l!ôsıer arneıe geçiyordu. Profesör bunu 
tana ~ek: •Şu zavallı ölmek üzere .. bak
bu ad aUne.. doktora söyllyellm de artık 
berce :mı Çalıştırmnsınlarlı> dedi. Bera -
l'idora 0ktorun odasına gitmek üzere ko
!çınde ~ıttııt. Bu sırada bir amele dehşet 
Soıuc O§arat lmdad telefonunu kaptı. Doktor öhlıı.un donuk t>e kaymış gözlerim büyük bir dikkatle baktı 
?ıtına Soluğa: •Doktor, çabuk 1X6 pavlyo- mediğine hiçbirimizin şübhesi yoktu. İri - Nasıl olur?. Nasıl olur?. Nasıl olur? .. 
l'idora g~nız. ~lr amele .. f\ni olarak ko - yarı ustaba!:l, doktora nezake~ merasimi- Diye kekeliyor, hiddetinden zayıf "a 
~lio 

01 
Ştip oldü. Kaza değil, öldürül - )'. ~ • 

Prot~az. BUmlyoruz!D diye bağırdı. ni bile şaşmp: kaklarındaki damarları oynuyordu. 
_ .,

1 
esor dehşet içinde yüzüme baktı: - Deli misin be doktor? diye bağırdı. Doktor, sonra ustabaşıya döndü: 

12tr. Ge~Uknka demin gördü~ümüz amele- Herifin on gün evvel ölmüş olması için - Adliyeden memurlar gelinceye ka-
.. aldık!. dedl. R ya bizim, ya senin aklımızı kaçırmış ol- dar cesed aynı halde bırakılmalıdır .. son-
ornan devam ediyor mamız lii7.ım!. .. Zira, demin herif yürü- ra morga kaldırılacak .. ben raporumu il-

Pror ~ yordu .. sağdı .. burada yere yuvariandığı- mi kanaatim vechile vermiye mecbu-
ı... esör henu·· M .. .. , •t· . ti ~ a•~ .. z sozunu ı.n ırmemıc:: nı ben gözümle gördüm!.. rum' ao "<lnsor d . . :ı ... 

tden teı· ~ıresınin kapısı açıldı. Asan- Doktor, kendisine gayet emin, son de- Doktor bunu söyler söylemez hiçbıri-
)ordu. li aş a fabrikanın doktoru çıkı- rece ciddi bir haldeydi. Feci bir surette mizin yüzüne bakmadan asabi bir halde 
dernı. .~nıen profesör birkaç kelimeyle kac::larını çatmıştı. Parmağile arnbi bir v -·~ gordM ğü )' koridordan uzaklaştı. Biz üçümüz ölü-

e hak·ka u '"müz ameleden bahsetti. halde yerde yatan amelenin gömleğıni a- nün başında hayretler içinde kalmıştık. 
~adığını ten Ö.~en amelenin o .olup ol- şağıya sıyırdı: Şişman, iri yarı ustabaşı dudaklarını şi-
bı~ de dı :rofesorle merak ettiğ:miz için - Ben, dedi, doktorum!. Bu adam en şirerek, yerde yatmakta olan ölüye 

Altı b? tora refakat ettik. aşağı on gün evvel ölmüştür .. şimdı öl- hayretle bakmakta idi. Adamcağızın 
&lıtınıışt ır Paviyonu derhal kordor. altına müş olmasına, hele biraz evvel canlı bu- gözlerinin gördüğü şt>yle doktorun iddi
bai :mu 

1
• Fakat benim fabrikada istis- lunmasına imkan yoktur!. Bakınız, ölüm ası arasındaWi harikuladelik karşısında 

için do:~ele gördüğümü herkes bildiği lekeleri dediğimiz yeşil lekeler vücudü- aklı durduğu aşikardı. Kalın ensesini 
tı'ıahaUin or .ve profesörle \>eraber vak'a nün aksi tarafında ... Biliyorsunuz ki bir kaşıyarak yüzümüze baktı. sonra kendi 
~et ~ gırrneme mani olmadılar. insan öldüğü .zaman damarlanndaki kan kendine mırıldandı: 

kol'\uı 'd .. ata etmemiştik. Koridora yüzü ölünün yere değdiği vücud kısmına biri-
\t\icudün~~üş ve başı garib bir şekilde kirler. Bunlar yeşil yeşil lekeler hasıl e
ttı~ biıun altında kalmış olan adam de- der .. amelede bu lekeler çoktan hasıl ol
~u~ ada Profesörle birlikte gördüğü- muş, hem de yere yattığı istikametin ta
~'atıe tncağızdı. Doktor eğilerek işciyi mamile aksi tarafında!.. Demek evvelce 
bü~k. bı:ıuayene etti. Fak.at doktorun öbür tarafına doğru yatarak hayli müd
d?lt Son~r hayr,eUe durakladığını gör- det ölü kalmış!.. • 
di, göz ~ a tekrar adamın üzerine eğil- Hepimiz hllyret ve dehşet içindeydik. 

llılt ederekP.~klarını parmağile iyice ara- Zira gerek profesör gerek Alınan usta
eti olün.. d ·· 1 rıe bü .. un onuk ve kaymıs göz- ı başı ve gerek ben doktorun on gun evve 
)an Çevir~k ~ir dikkatle baktı. Adamı öldüğünü söylediği adamı beş dakika ev
lıtıa "e y ı, goınleğini açtı, göğsüne, sır- vel muayene odasından çıkıp koridorda 

Sonra a? _taraflanna baktı. arkadaşları arasında yürürken gözleri-
Çeki]di. ~~ıkce artan bir hayretle geri mizle görmüştük. 
'ca o} enbire profesöre döndü. Al- Haydi, profesörle ben birbirine tıpkı 

' öını~ak: tıpkısına benziyen iki işciyi birbirine k:ı-
ll{lz arrıeı ut· dedi. Fakat sizin gördüğü- nştırarak yanılmış olalım. Fakat ust.aba-

l>roft- .. e u nıu? şı da bizden ziyade hayrette idi. O, dok-
\oa sor de b ·· l ··1d·· v- • - 1 d·;ı;.· "erdik· , en de aynı zamanda ce- torun on gun evve o ugunu soy e ı6ı 

' 'l'a k. adamı oracığa yuvarlanmadan bir saniye 
' l<:rrıi endisi, oydu doktor! önce gözlerile görmüştü. 
' 'l'a n tnisiniz? Profesör ölen ameleyi bir daha dikkat-

<! bokto ll'ıatnile!.. le gözden geçirdikten sonra kat'iyen e-
e hu~d~~ Yüzündeki hayret daha ziya- min bir halde doktora dedi ki: 

İtli? u. Be · I D k ı K t'. . . b . : "~e tuh nırn ve profesörün yüzü- - o tor. a ıyen emmım.. ızım 

ildeta is .af tuhaf bakıyordu. Birdenbirt> gördüğümüz amele buydu. Filhakika yü-
' \>a tıhza eder gibi: zü ölü gibiydi.. garibdir ki yüzü öldük-
OaYettıılnıış olmıyasınız? d d; ten sonra dahi hiç değişmemiştir .. aynı! 

01:.... Çab k · · e · · k. k 
:·1 l>r Mu müteessir olur tahiatt Binaenaleyh yanılmamıza ım an -;o ·tur. 

~Usıeh~fesor doktorun b .. bh 1: e Bu amele bizim gördüğümüz ameledir! .. 
•1.1 .. ı sö .. u şu e _ ve 

· Serı b· ?ti karşısında sapsarı t'llmuş- Pek ciddi ve sert bir adam olan doktor, 
...... n.ı~ı~~ eda ile: profesöre hiddeile şu cevabı verdi: 

re(.. ...,..ısı dec1· ff d · · f ·· ' s· -d tnö .. ı. Hatta -beni göstere- - A e ersınız, pro esor. ızın on gun-

- Ya ben deli olmuşum, ya fabrikada 
hortlaklar da çalışıyor! ..• 

Ben gayri ihtiyari zavallı ustabaşının 
bu saf lafına gülmekten kendimı mene
dcmemiştim. Profesör hala sapsanydı. 

Ölüye dalgın dalgın bakarak derin dü
şüncesinden ustabaşının kalın sesle söy
lediği bu laflar üzerine kurtulabilmi~ gf. 
bi birdenbire silkindi. Bana: 

- Deli olacağım!.. dedi Gözüme mi 
inanayım, bu aklını kaçırmış doktora mı? 
Hiç on· gün evvel ölmüş bir adam bizim 
önümüzden elini kolunu sallıyarak ge
çebilir mi? .. 

Ben profesöre: 
_ Ben de hayret içindeyim., dedim. 

Vakıa ölüde de yeni bir ölü hali yok ... 
Yahud da doktorun tesirile ben de ölüyü 
eski bir ölü gibi görüyorum .. 

Bizi hayretle dinlemekte olan ustabaşı 
benim bu sözüm üzerine: 

_ Evet.. evet .. dedi.. hatta çok eski bır 
ölü olsa gerek!. Belki de Mısır Fir'avuü
larından Totan Kamon'un mumyası ame
lelik ediyor!! Hay mel'un domuz hay! .. 

Alman ustabaşı bu olmıyacak iş kar§ı
sında işi alaya vurmaktan başka yol bu
lamıyordu. Fakat profesör, doktorun ha
kareti üzerine adeta hadiseyle ambal~ ol
muştu. Hiç gülmeden, sarılığı henüz geç
memiş yüzile yüzüme bakıyordu. Bana, 
müdhiş surette sinirlenmiş bir halde: 

- Hayır... Seyircılerin sayısı değişir. 

Meselft, sinema seyircilermin mikdan, 
hiçbir yıl, geçen seneki kadar yüksek ol
mamıştır. 

- Rakam söyliyE>bılir misiniz? 
- Satılan biletlere nazaran, geçen bir 

sene zarfında sinem:ı seyreden İstanbul
luların yekWıu, 1,850,000 d ir. 

- Seyirci mikdarmın artması neden
dir dersiniz? 

- Filmlerin türkçc sözlendirilme~ ·dn
den? 

- 3-00 filin için, bir sened<> memleket
ten çıkan paranın mikdarı nedır? 

- 350,000 lira! ... 
Muhatabım, bariz bir teessürle ıiave 

etti: 
- Birç6k kimseler, hu rakamın heybe

tine bakarak, sinemacılığı karlı bir mes
lek sayarlar. 

Fakat evvela, size şu kadarını söyliye
yim ki, getirttiğimiz 300 bin liralık filmi 
memlekete sokmak için yalnız gümrük 
vergisi olarak tam 150 bin lira ödemek 
mecburiyetindeyizdir. Faraza bhim sine
ma, senede 100 bin lira hasılat yapar. 

Bu hasılatın 35 bin lirası vergiye gi
der. Geri kalan paranın 20 bin lirası kira 
bedelidir. 

Elektrik şirketine ki bin ve müstah
demine 4 bin lira veri!ir. 

Halbuki senede 40 film gösterilir ve 
yalnız bir filmin, kordela paras. 700 füa 
tutar. Bu paranın yekfuıu da, senede 
28,000 lira eder. 

İltın için, haftada asgari 200 lira har
camak mecburiyetindeyizdir. Bu masrc:ıf 
ta, ayda 800, ve senede 9600 liraya patlar. 

Bu masrafları cemedip te, hasılatlar. 

tarhederseniz, birinci sınıf sinema işle

ten bir bedbahtın ne şartlar içinde yaşa
mak mecburiyetinde bulunduğunu kes
tirmekte zorluk çekmezsiniz. 

Ne şartlar altında ezildiğimizi daha 
isabetle kavramanız için şunu da ilave 
edeyim: 

Halen, Beyoğlunun en büyük sinema
larından birini işletmekte olan bir zatın 
son beş sene içinde uğradığı ziyan yeku
nu yüz bin lirayı geçmiştir. 

- En çok beğenilen filmler hangi film-

lerdir? 

- Ya en çok iş yapmış olan filmler? 
- On sene içinde gösterilmiş filmle~ 

arasında, muvaffakiyet ve rağbet reko
ru Norma Şerer tarafından çevrilmiş o
lan Romeo end Jülyf;~'te, ve Ramon No
varro tarafından çevrilmiş olan meşhuıı 
Benhür'dedir. 

Ben ayrılırken muhatabım güHi.vor: 

- Geçen gün, seyircilerden birisi, on 
çevrilen cGüneşe Doğru~ adındaki ycrlı 
filmle Benhür'ü mukayese ediyordu. 

Seyirciler, bizim filmleri, bu şaheser
lerle· mukayese etm~k insafsızlığından 

kurtulamadıkça, biçare yerli filmciliği

miz, içinde bulunduğu çukura biraz daha 
gömülecektir. Selim Tevfik 

Dün akşam 3 eroinci tutuldu 
Dün akşam Beyoğlundaki pastahane

lerden birinde kaçakçılık b~rosu memur
ları tarafından Nevzad adında biri ero
in kullanırken ve meşhuı· sabıkalı Moiz 
de eroin satarken yakalanmıştır. 

Suçlu Nevzad firara da teşebbüs et
miş ise de tutulmuştur. lmdadı sıhhi oto
mobilile Beyoğlu Belediye hastanesine 
nakledilen suçlunun midesinden yuttuğu 
eroin paketleri çıkarılmıştır. Muayenei 
tıbbiye neticesinde Nevzadın eski bir e
roineman olduğu tesbit edilmiştir. 

Suçlular yarın mahkemeye tevdi olu
nacaklardır. 

* Yukarıdaki vak'anın cereyan ettiği 

pastahanede ikinci bir eroincilik hadi
sesi daha olmuştur. Yugoslav tebaasından 
Vodapinoviç ismindeki sabtka!ı gene bir 
mikdar eroin, enjeksiyon takımları ve • 
bulaşık kablarla yakalanmıştır. Vodapı-
noviç tevkif edilerek istintak hakimlıği
ne tevdi olunmuştur 

---------·-- -·--
lst:.nbul Borsası kapanış 

Hatları 15 - 1-1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 628, 629, 

Mn-Yora 0,794936 0,7921l 

- Beğenilen fim.le, iş yapan film ara
sında fark vardır. Bizim beğendiğimiz 
filmler vardır ki, iş yapmamıştır. Bizim 
hiç beğenmediğimiz filmler vardır ki, , 
şaşırtacak derecede tutulmuştur. Bina- j 
enaleyh, muvaffak olmak istiyen bir si- , 
nemacı, seçeceği filmde, münevver bir ~ 

1 
insan zevkini okşıyacak kıymetler ara-

1 

Par1.I 
Mlllno 
Brllbel 
Atlna 
Cenene 
Botra 
Amaterdaıa 

Prat 
Vlyanı 

24,025 23,!ıt>U 

lö, 1114 15,876 
4,7070 4,6:'91; 

87,0225 86,8840 
3.4442 S,4388 

63,6942 63,6930 
1,429'.l 1,4270 

22,63 22,5946 
4,2038 4,1972 

mamalı, bilakis, halkın zevkini düşün
melidir. 

_ Sinema seyircilerinın ekseriyeti 

1 
hangi sınıfa mensubdur? . 

- Münevverle cahil arası... Orta ta-

baka!.. 1 
- Bunlar hangi filmleri tercih edi-

~rlu? 1 
- Romantik filmleri... Zabıta filmle-

rini ve bol hareketli, bol masraflı tarih'.i 
filmleri! .. 

- Türkiyede en gen!~ sükseyi yapmış 
olan san'atkar kimdir? 1 

Mtı.drld 13.6942 
Berlln 1,9767 
VarooTa 4.1894 
Budapetıe 4, 

Bilkrq lOti li286 
Belıırad .W,365 
Yoltohama 2,7356 
MoskoTa 23,7075 
Stoltholm s 0890 

ESHAM 

\ Açoloı Anadolu fD1. ,. eo 
pefln -
A. Şm. fe IO ndell -
somonu - Nektar 7 76 
Aslan çlmento 9 76 
Merkez bantaaı 97 60 
1o Bank.alı 10 26 

13.6725 
ı.9725 
4.1821) 
3.'1944 

106 ö.'\93 
34,30 

2.7312 
23 746 

sos4o 

Kapanı~ 

-
-
7 76 
9 66 

--lığu ha!: ile de bu amelenin hasta ol- lük bir ölünün biraz evvel yaşadığına, 
~Okt0 ında ınünaka~a b"l tt;k yüriiyüp gezdiğine şahadet ederek bir 

llıi"t· r Pr f :ı 1 e e · .. d · ı .1~ :v ı btı ° CSÖrün sözle · d' 1 ,.. entrika yaptığınızı aklım an geçırmem ... 
1.1on e ö1·· rını ın em~- 1 kt b d 

rtlij,,t .. · Unün yanınd ki . "b Fakat fennin hükmü mut a ır.. u a am 

_ Rica ederim, siz de bu amelenin b~
zim gördüğümüz amele oldu{;una emin 
misiniz? .. diye sordu. 

- Artistlerin modaları da, kadın es
vablarının modaları gibi çabucak geçi- j 
yor. Bir sene bütün memleketi çıldırtan t 
bir artisti öteki sene ne arıyan çıkar, ne 

soran. ! 

Tele ton 6 85 -
lttlhat Te Deaı.r. 13 26 -
Şark Detlrmenı 1 16 -
'l erltoı 7 10 -

....._ :v u, o a ışcı aşıı:a 
l ~u ad na .sordu: · 10-15 gün evvel ölmüştür!.. Öldükten 
§<:ıbaşı: arn ŞımcU mi öldü? sonra insanların yürüyüp fabrikalarda a-

r ' tvet d melelik ettiklerini de hiç bilmiyorum! .. 
erlte • okto d b ·· 1 · ·· dQı n .. birdenbi~.. edi. Şimdi içeri gi- Profesör, doktorunk ~lmse.rttisoDz .er

1
: ~ze-

O e Yere yuvarlandı.. öl- rine tekrar sapsarı esı ~ . ış erı a-

_ Kendim kadar, profesör! 
_ o halde nasıl olur ki, doktor bu ka

dar emniyetle bu adamın on gün evvel 
öldüğünü iddia eder? 

_ Vallahi bilmiyorum!. 
- Arka!t var -

İSTİKRAZLAR --
Mesela, bir zamanlar İstanbulluları 

birbirine katan Marlen Ditrihin son dört 
filmi, masrafını çıkaramadı. Bu söyle- Açılıı Kapa"\ı~ 

diklerimi nazarı itibara almanız şartile, f rtrk borcu ı p~tn -
bugün en fazla revaçta bulunan artist- 1 • • I vadeli 18.90 19 7o 
leri sayayım: Başta Marta Eghert gelir 1 • • ıı ndeı 19.2~0. __ 1_9._o;; _ 

ba)Q Vakit dokı rasından: 
~~rrı~ab ~~~q~ş hlrh~de ~;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~\ 

tünıu aşladı B" T" . . . .4111 
ohı ze bak · ır o uye, bır hızım 

-
En pahalı filmler onun fiimleridir. ' T A H V t L ıi T 

Onu Lorel Hardi takib eder. ---
Aı;ılıı Kapanı~ 

:ttığırn1zdanıy~rdu. Sonra akıımız: 
Ol} gu ?-iasıı olur? ~b?e ediyormuş gibi: 

......_ n C"Vveı öİın .. ~ı. Bu adam en aşağı 
\> On gu uş ... 

l' anl!tıd n evveı mi?r 
etind a ayakta · · 

lq,, 'ben go.rib b· duran profcsö: hay-
-r<:ı ıı . ır ses k €ihi şı ıse su çı armıştı. ZavaJ. Grip, 

Nevralji, 
liaş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma l\.lnı sc-ndeicrniş r:tına bir ıey vurulmuş 
an oları b ' ğzı açık kalmıstı Bir 1 U UStab s . ı-., __________________________ I,, 

aşmın yalan söyle- '1111 

Janet Mak Donald, ve Nelson Edi de 1 AnıLdolu ı pe. 4:> 60 40 60 
günün gözdeleri sırasındadır. 1 • I ndell - -

Jönprömiyeler arasında da, şimdıki 1 • n pe. ~ 60 40 60 

halde Şarl Bayer başta. Gari Koper de i • ll n. - -

11-An_u.dolu mU_. ıte~ln - -onun peşinde geliyor. _ 

Fakat şiddet ve sükse rekorunu tam L PARALA~--
on senedir, gittikçe arttırarak muhafa- • 1 Alı~ Satı 

1 
-

za eden yalnız iki artist vardır: G refa TUrlt altını ıo,7. 1078. 
Garbo, ve Şarlo... 

1 
Dnnı-:no: O! B 273. 274 

Garbonun her filmi, bir evvelkini b:ıs· - , ... 
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Saragında 33 ~ı\J ıı Bir 

. Haremağasının H~tlralar~ 
Yazan: Ziy~ Şa:dr 

Abdülhamid bir gün ehemmiyetsiz bir i"aç aldığından bir saat sonra şiddeili bir 
karın ağrısına tutulmuştu. Kalbine deri.al bi: şüpLe ti:miş, i~aç \·eren ser~abib 

Hayri Paşayı huzur.una çağırarak ilaç lıakk . nda uzun boylu malumat almıştı 

• 

Milli kü .. me 
fikstürü 

maçları 
tanzim edildi 

Maçlar bu mevsim erken başlıgacak, soıı 
maç 29 Magısda lstanbulda yapılacaktır . 

Şubatta başlıyacak olan milli küme maç- yuncunun bu gibi maçlar tçln davet ~ 
ları için futbol federasyonu fikstürü tamım yeceğln1 söylemiştir. Futbol Ajanının bll 
etmiştir. kil~ekl cevabını biz hlç doğru buıınadlk1 · e' 

Tanzim edilen fikstüre göre maçlar bu işte bu yazı geçen safahatı etrafil' tt tf1 
mevsim erken başlıyacak ve mayısın son haf doğru §ekllde bildirdiğinden fazla _ ~<Lct 

Abdülhamid, derhal sereczacı Bekir hahsed~.ld·i·ği zaman yüzünü buruşturur, ı ıılmıştınız. Sakın Hacda bir şey olma- tası bitml şolacaktır. UAveye lüzum görmedim. Beşiktaş Jltll""'" 
efendiyi çağırtmış: başını obur tarafa çevirirdi 1 sın?... Tanzim edllen fikstürü aynen neşredlyo- klübü kıymeUi elemanlarlle Milli te~. 

- Bekir efendi, paşa ile kapıdaki a- .. Meşr~tiyet ilan edildiği zaman, Ab-1 Di'- e hünkarın kalbine büyük bir ruz: takımlarda dalma ön saf da yer atarak ııo 
rabaıardan bir kapalı arabaya bininiz. dulhamıd ·ık · ı k ··f k · T h " " ' 13 Şubat: Harbiye - Muhaflzgücü (Anka- met etmeden aslA uzak kalamıyacafı glbl • 

v ı ı.ş 0 
ara tu e cı a ır sübhe girmesine sebebiyet vermişlel"" rada), Fenerbahçe - Güneş: Galatasaray - hizmeti ifadan kendilerini Jcirn.st!nJD 11J1° Doğruca, patrikhaneye gidiniz. Patrik paşayı çagırmış: ' d.. · ·· iz 

ı. Beşiktaş Clstanbulda), Uçok - Alsancak: ( - etmeğe hakkı da yoktur. ~ 
efendiye benden selam söyleyiniz. Pa- - Kapılara emir ver Jurnalcilerin mirde>. Fuad Balkan istanbulda olmadılı 190 
şanın, bundan sonra da bana sadakatte · hiçbiri, saraya' girmesin.' Abdülhamid, derhal sertabib Hayri 19 Şubat: Fenerbahçe - Muhafı.ıgücü (İs- cevab veriyorum. Saygılarımla. 
devam edeceğine dair kendisine yemin Demişti Ve a 

1 
da paşadan şübhelenmişti. Huzuruna ça- tanbulda>. Beşiktaş - Alsancak (İzmlrde). U umJ g&ta 

ettirsin. Bu yemini, kulağınızla siz de olup da J·~nal~il~kr~yl mtaemur arını ~ ğirarak verdiği ilac hakkında uzun u- 20 Şubat: Güneş .. - Mu~afızgücü <istan - m~et aawı-
. "ti · ı e nınmış o an zun isticvab etmiştL bulda>, Beşiktaş - Uçok Cimılrde). 
ışıD?ız. . d ım· t• Jara da, derhal sarayı terkederek evle- 26 Şubat: Galatasa.ra1 - Muhafızgücü Kiryako - Yorgo maçı 

ıye, Jra e e ış ı. rine çekHm 1 · · t · t' Doktor Hayri paşa o günden itibaren, <Ankarada>, Güneş - Üçok üstanbulda>. ..u.O 
Abd··ıh "d ·· 1 b. fik' ed. · e ennı emre nuş ı. Gelecek nlh t •AA•" """ u amı , şoy e ır ır ınrnış- . evinde ikamete memur edilmişti. Fa- 27 Şubat: Galatasaray - Harbiye (An - pazar aye çarpı~~ 

ti: .. ~~adan bırkaç gün geçtikten sonra, kat bu hal, çok hassas bir adam olan karada), Fenerbahçe - Üçok (İ.atanbulda). Kfryako ile Yorgo arasındaki boks 
_ Emnı"yetsı"zlikten emnı"yet dog"ar. g.o.zun.e. Mukim paşa ilişmişti. Onu gö· 6 Mart: Fenerbahçe - Beşllrt.&4 <İstanbul- konturatı imza edllmlştlr. --~· 

·~ Hayri paşanın üzerinde çok acı bir te- h - ·· İz ha Maç üçer dakikada ldz vnd OIJV" İşte. bu fı·krı"n verdig"ı· kanaatledir rur .. gormez, yanında bulunanlardan bi- da), Mu afızgucü - Uçok < mirde), Mu - • n !e ra 
, il sir htı.sule getirmişti. Galiba iki se - fızgücü - Alsancak (İznı1rde). tır. 

0 
• 

k . b · t tı··· hs" tl rı e: ı Y h k ı - ... eıt ı; azan en emnıye e ıgı şa ıye ere ne kadar böyle gözden düşkün bir ha - 12 Mart: B~iktaş - Harbiye (Antarada), an a em er: Danyal, Peter, r...- tıı'ıı 
bile itimadsızlık gösterirdi. - Söyleyin, şuna .•. Evine gitsin, o- cle yaşadıktan sonra, vefat etmişti. Fenerbahçe - Alsancak <İstanbulda). lnalc seçllmlşlerdlr. Maçda beyneıııı.Del ıt f1 
Aklıma, bir vak'a geldi. Sarayın cer- tu. rsun. Bir daha buralarda görürune- • 13 Mnrt: Beşiktaş - Muhafızgücü (Anka- nlzamnnmesı tatbik edilecektir. Mü.sa~ ,.. 

Verilen şu malumattan da anlaşılıyor ,rada>. Güneş _ Alsancak cistanbulda). Ununusani pazar günü Beyoğlu Halkefl rahlarından altmış yaşlarında kadar a- sın. . · 1 gvır başlı, son derecede ciddi, (miralay Dıye haber göndermiştL ki; Abdülhamid, saray doktorlarından 19 Mart: Üçok - Muhafızgücü (Ankara - onunda yapılacaktır. 
lüzumu kadar istifade etmezdi. Hatta, da). .. Beşiktaş klübü itiraz etti 

Hasan bey) isminde bir zat vardı. Bu Abdülhamid; Mukim paşadan başka, L 1 . . htac olmamak i in sıhhati- 20 Mart: u?.ok - ~arblye (Ank&rada), Oıı.- dJıl 
zat da, Abdülhaınidin büyük emniyeti- diğer doktorlarını severdi. Ve, az çok un ara mu ç latasaray - Guneş (lstanbulda). Beşiktaş jimnastik klübü umwnl _. ~ 
ııi kazanmıştı. kendilerine emniyet ederdi. Fakat ba· ne son derecede itina ederdi. 26 Mart: Galatasaray - ~arbiye Cİstan - Hikmet Balkan lmzaslle bir mektup ,ı 

Bir gün, harem dairesinde, kadınlar- zan öyle aksilikler zuhura gelirdi ki· ı Abdülhamid bütün hayatında belli buldal. Güneş - Alsancak <Izmlrde
1
>. Aynen neşrediyoruz: fJııJI 

k . . .. .. ' . b"'b k h t l ~ · · t • 27 Mart: Fenerbahçe - Harbiye ( stanbul- rLig maçları sonunda (24.) der pU .. ı09' 
dan birinin kolunda çıkan bir çıbanı gene endısınde buyuk bir itimadsızlık başlı bır o re a.s a ıgı ~eçır~ış .1• da>. Güneş _ Üçok <İzmirdel. başta kalan Beşiktaş, Fener ve Günef ..... 
pansman yapmak için Hasan bey, o ka- başgösterirdi. Bu rahatsızlık, evvela ehemmıyetsız bır 2 Nisan: Beşiktaş - Muhafızgö.cü cistan- !erinden hangisinin birinci olacağı ba~rt 
dmın bulunduğu daireye gidiyordu. Mavroyani p~dan sonra sertabib 0 _ surette başl~tı. Vakit vakit gelen buldaı. _ _ . da bir ,hayll nilitalealar beyanından flJ ı-· 
Kendisine (müsahiblerden Tahsin a- lan müşür Hayri paşa bir gün Abdül- hafif sancılardan ibaret kalmıştı. Onun 3 Nisan: .. '1alatasaray - Muhafızgucu <Ia- nihayet Futbol Ajanının Averaj wıul~~e 
v ' . . ' . .. k tanbuld:ı.). Uçok - Alsancak (İzmlrde). bul ettiği anlaşıldı ve Beşiktaş da bÜ--
ga) refakat edıyordu. haınıdt! ehenuniyetsiz bir ilaç vermiş- için kendisi, ufak tefek ılaçlar, om- 9 Nlc;:ın: Fenerbahçe - Üçok <İzmlrde). üçüncülüğe düşürüldü. 

Bunlar, geçerlerken Abdülhamidin ti. Ve o da, nasılsa o ilacı istimal et· presler vesairelerle geçiştirrniye çalış- ıo Nisan: Harbiye - Muhafızgücü (Anka- Lig maçlarında hiç yenilmemi' ye !" .. !: 
gözüne ilişmişti. Abdülhamidin kalbi- mi.şti. Fakat aradan bir saat kadar ge- mıştı. Lakin aradan beş on gün g~er rada). Beşiktaş - Gün~ş (~tanbulda). Fe - la gol atmış bir taklmı üçüncülüğe dDF ... 
ne nasılsa bir vehim girmişti. Arkala- e g h"'nk" d "dd tl" b. k _ geçmez ıztırabı artmış; artık aayanıl- ncrbahçe - Alsancak Uzmırde). bu karara itlraz ederek Genel Merkete 111 

• • .. • v •• ç r eçmez, u ar a şı e ı ır a . 16 Nisan: Güneş - Harbiye (Anlcarada). 
rında? ~bnkdar başı Kamıl agayı gon- rın ağrısı ile ishal başgöstermişti. mıyacak hır hal alınıştı. 17 Nisan: Güneş _ Muhafızgücü (Ankara- racaat ettik:. _ .. ~ ~ 
dermıştı. Bu arada, huzura giren müfsid ve Bir perşembe günü gelen sancı, Ab- dal, Galatasaray _ Fenerbahçe (İstanbuldal. Puvanları musavi olan uç lctup ~ 

Kamil ağa, onlara yetişerek: .. f k1 d b" k . d"'lh idi fena halde hırpalamıştı. 23 Nisan: Harbiye - Al$ancak <İzmirdel. tercih vazlyetı ararken yenllmemete "., • 
muna ı ar an ır açı. u am · gol yapmağa kıymet vermiyerek atı.lan •:,,.ı 

- Hasan bey!. Zahmet ama, biraz _ Aman efendimiz .. biraz evvel ilac - Arkası var -- 24 Nisan: Fe~erbah~e - Güneş <Istanbul- 1.\ 1 t ksl 1 il ha.sll ıan Jslo'.:1, 
·· ah "bl · · da) Harbiye - Uçok <Izmirde) Galataaa - 1 n yenen go e a m e 0 ~ 

ffiUS : ?1" daıresı.ne buyurunuz. ra;- Beşiktaş (İstanbulda). • kısmete göre klüplere der~ Yermek _.of 
Demıştı ve bu halden şaşıran Hasan ~ ı 1 1 30 Nisan: Alsancak _ Muhatızgücü (An- şöyle bir ihtimal karşısında sukut etrnr.t 

beyi; müsahibler dairesinde bir odaya _ Bir Doktorun IE5I fi [) V Q _ karada), Beolktaı - Güneş <İstanbuldal. Puvanlan müsavi olan üç klubün "°' ~-
götürerek elindeki çantanın içini bü· ı ~ ~ ~ . 1 Mayıs: Alsancak - Harbiye (Ankara - ma ve gol yeme neticeleri de 48 - ıı " r 
yük bir dikkatle muayeneden geçirmiş- Günlük Pa:ıar da>, G:tlatasaray - Fenerbahçe (İs~nbulda>, 1:-ı ve 32 - 8 ade~lerin~. göster~ydl '-~ ~e 
ti. Tabiidir ki· çantada pansman levazı l Bugünkü program 7 Mayıs: Güneş • .. Muha!ızgücü cıstanbul- dilen Averaj usuıune gore bu uç netıcentı' J 

' • ' V• Notlarından (*) dal , Galatns:ı.ray - Uçok Clzmlrde). harici kısmeti dört olacaktı. şu halde~ 
~ından başka bır şey rnevcud degıl- t S T A N B U L 8 Mayıs: Fenerbahçe - Muhatızgücü (İs- takınl birinci sayılacaktı. O vakit de 

1 "dı. A . v . . Genç kadınlarda 16 İkincikinun 1938 Pazar tanbulda>. Galatasaray - Alaancak <İzm.lr - bir Averaj bulmak: külfeti çıtmaı nııydl ..aJlJ 
Kamıl aga, koca koşa gelmış; netıce- Ötl• nqriyatı: de) Beynelmilel Averaj den1len usul l>U' .... ,. 

yi Abdülhamide haber vermişti. Hün· Ve kızlarda görülen 12.30: PJlikla Türk musikisi. 12.so: Han· 14 Mnyıs: Fenerbahçe - J!arbtye <Anka - tatbik edildiği gibi değlldlr. İngtıteredcıı ~r 
kar, derhal masanın gözünü çekmiş bir Asabı ... haller dis, 13,05 vıoıonıste: Prof. LJko Amar tara- radaı. Beşiktaş - Als~ncak~=:~d~>(An len ve bu işlerle yakından alAkası oıaıı ~r 
zarfın içine elli liralık bir banknot ·~er- fından konser. Piyanoda Bayan Sabo. 15 Mayıs: Fenerba çe~ cat (f;,cu bul - zatın verdiği izahata göre: Bir ıtg ınaÇtcttr" 

· · BllAsebeb sık sık buhranı asabi geçiren Ak.tam netrlyatı: karada), Galatasaray - n an - ticesinde müsavi puvan alan klüplertn , leştırmış: d:ı). a~ııı 
_ H b 1.. .. 1 K d " . _ evde, işinde sık sık sinirlenen genç kız - 18,30: PlAklıi' dans musllds1, 19: Safiye: 21 Mayıs: Galatasaray • Öçok <i.stanbul _ celeri kendi aralarındaki punnlartıe 

1 4eı 
asan eye se am soy e. en ısı lar ve kadınların muhakkak muayyen Piyano ve keman refakatile, 1·9,30: Konfe - mekte imiş. Yani (101 klüp arasında <'4 .. uı 

ne esasen emnivet ve itimadım vardı vaziyetlerini kontrol etmek llzundır. rans: Prof. Salih Murad (Radyo dersleri), da). ta-4" 1~y 
Ş . d" b" b'" t •• ~ tt B il 22 Mayıs: Beşiktaş - Üçok <İstanbulda). puv~n al~n _üç klübUn derecelerini ::açl.r' 

un ı, us. u un ar ı. u para e ço- yumurtalıkların faallyetlnin natamam 20: Müzeyyen ve ark.adaşları tarafından 28 Mayıs: Galatasaray _ Oiinq (İstan _ bu uç klubun birblrlerlle yaptıktan wP eı • 
cuklarına şeker nlsın. olması ve rahlm ve taallukatında bazı Türk muslklsl ve halk şarkıları, 20,30: "Hava bulda). da aldıkları puvanlarla dereceleri yertııll 

Diye, haber göndermiştL tesirat olması, ekseriya bu büyüt asabl raporu, 20,33: Bay ömer Rıza tar.atından 29 Mayıs: Fenerbabçe _ Betikt&t (İltan- tedlr. il. 
Hünkarın bazı garib hallen· de var· buhranları tevlid etmektedir. Ay halleri- arabca söylev, 20,45: Bay Muzaffer Ilkar ve bulda). Birinci olmak Beşiktaş Jimnastik k}illı ..ır 

nin çok az olması veya teahhürle vukuu, arkadaşları t1·nfından Tün musiklsl ve I ~ 
dı. Mesela, doktorlarından, (Mukim yahud da birdenbire hlç vukubulmaması 1 halk şarkıları (Saat ayarı), 21:15 Violan so- zmirliler milli küme maçları nJn futbol takımının mütehasslr oldul1J i.f' 
paşa) dan kat'iyen hoşlanmazdı. Ne za- cümıeı asabiye üzerinde derin akisler hu- lo: Orhan Borar tarafından piyanoda Va- • • h lamyorlar hal değildir. Biz blrinclllğl her suretle .,cif 
man ondan bir bahis açılsa: sule getlrlr. Bu gibi slnlrlller yalnız si- llantln: 1 - Ries: Lacaprlclosa, 2 - Chopin: IÇIR 3ZI~ tenlldiğl şekilde de almata tadlrlz. "11 ~J 

_ Şu Mukim ok mu? Dedikodu i- nlrlerlni teskin için ilaç vermek fayda et- Noeturnc, 3 - Jenö Hubay: Le luthier de İzmir .. <Hususi) - Izm1rden mUll kümeye yanlış hükümlere boyun eğmiyeret -rtı • 
. ' Y · mez. Ayni zamanda yumurtalıklarda vu- Cremon, 4 - Jenö Hubay: Hejre Katı, 21,45: ayrılan Uçok (Altınordu) n Al.sancak (Al - mercilere müracaat etttğlmlzl klüp ~ıl 

çın yaratılmıştır. Nasıl doktor olmuş, kua gelen natamamlyetl izale etmek ü- 1 Orkestra, 22,15: Ajans haberleri, 22.30: Pllk- tay) takımlnn, ınllli küme maçlan için dd- ~ 
b·ı B ıd· • · ·· d b · ğ b"' .1 1 d larımıza ve dostlnrunıza bildirmek ... ı mem. u saraya ge ıgı gun en erı, zere uzuv tedavlsl tatbik et.mek: llzımdır. ıa sololar, opera ve operet parçalan, 22,50 di surette hazırlanma a _.amıt ar ır. nJSlll "' 
bir gün eline bir tıb kitabı alarak bir Muayenelerden sonra nihayet bu sebeb Son haberler ve ertesi günün programı. j İzmirin iki m1lll kiline takımı, bugünkll hasıl olduğundan muhterem razete 
köşeye çekilip mütalea ettiğini isitme- ııe de aiti.kası olmadığı anlaşılan genç A N K A R A ka~rolnrile geçen se?-eden daha 1yl neticeler vassutunu rica eder, saygılar sunanıll·' 
d" D" d b" b . b k 1 • kız ve kadınların asablyetlerinde artık 16 İkincikanun 1938 Pazar alrnağA müstaiddlr. Izmlr sporculan ara.ruı - VOLEYBOL 
b~mh.t u nly!1 a; .. bırt ol .. ırl en a sambve mlnevi sebebler aramak lazımdır. Ruhl ötıe neşriyatı: da söylendiğine göre bu sene milll küme maç tııı4'' 
ır :ıs a ıga mu e a o sam, ona na zı· ihtiyacını tatmin etmek ve mu-mkün larmda kuvvetli görünen takımlar, başda Beyo~lu Halkevi Spor Şubesi t.ara MJI; 

b 1 12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: b 1 t al nın ı• mı i e uzatmam .. derdi. mertebe izdivacını tacil etmek çok mu- i1 Harbiye olmak üzere Beşiktaş Ye Güneşdlr. tertlb edilen Voley o urnuv an 
Plak: T rk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Gü tak İzmlrd b··.,..,;ı.- b1r t1 m•u•ıan 16_1_938 pazar günü yapılaca~· Hakikaten de (mabeyni hümayun ta- va!ıktır. Dahili ve harlcl haberler. neş ımı e u,,...... sempa u - ~ 

bibi) unvanını taşıyan bu 1.ata, bir kere yandınnıştır. 
(•) Bu notları kesip ıaldayını:ı, yabud Akşam neşriyatı: "k ki b U 1 b 1 

bile kendisini muayene ettirmemişti. bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapınız. 18,30: Pllk neşriyatı, 18,35: Çocuklara ma- Beşı taş u Un n stan u 
. Muk~ paşa, mabeyn.ci L~tf~ a~anın Sıkınb zamanınızda ba notlar bir doktor sal: Nureddin Artan, 19: Türk musikisi ve futbol aJ· anma C8Yibl 

Otomobil ile 
lstanbuldan Avrupatl8 

hımayesıle saraya gelmış, Lutfu aganın ribi imdadınıu yetişebilir. halk şarkıları CM. Karındaş ve arkadaşları), 
gözden düşmesi ve vefat etmesi üzeri- __ -·- 19,30: Saat ayarı, ve arabca neşriyat, 19,45: Beşiktaş jimnastik klübtl ummnt kltıbll - (Ba t rafı 6 ncı ıayfadll) ~--------------·- Türk nıuslkisi ve halk şarkıları (İnci ve ar- ğinden: 14-1-938 tarihli gazetenizin spor aa7 § a ı~' 
ne de, oğlu Faik bey tarafından aynı kadaşlnrı) 20,15: Edebi konuşma: Behçet fasında <Beşiktaşlılar neden davet edilme - bilhassa resmi memurların .. o ıneın~r e' 
sekildc himaye edilmişti. Sarayda gör- NöbelCİ Kemal Çağlar, 20,30: Şan: Azize, 21: Ajana mlştlr?J başlığı altında netredllen İstanbul ki, şahıslarını değil, memleketi te~ 
düğü işler de, tamamile mesleğinin ha- 1 EC'""'ane/er haberleri, 21,15: Stüdyo salon orkestrası, Futbol Ajanının iki mevzudalci beyanatı hlç derler. Yaptıkları kötü bir hareket.~ 
ricinde idi. Herkesin şahsına göre iış ı "" 21,55: Yarıntı program n İstlkifil marşı. bir esasa ıstınad etmemektedir. uıı h-

ı _ İstanbul _ Bükreş ma~mda muhtelit sub oldukları milleti lekeler. On dl vermeyi çok iyi bilen Abdülhamid, Mu- , Buıeee nöbetel olan eeuneler fllblar- k ı ı Sah d ıs · · ·~..ıad 
t:ı.kımda Hakkı ile Şerefin oynayamıyacak - nazi o a ım. te e o a, ıçımı~ .... , kim paşaya da mühim bir vazife tevdi dır: Şehremini Halkevinde konser r-ı;.•· 

İstanbul cihetlndekller: lıı.rı m:ı.çdan evvel Ajan Bay Abdullaha bil - gelmese gene terbiyeli davranalım. el' 
etmi~ti. Her hangi bir meseleden dola-ı Yarın akşam saat 21 de folklorculardan dlrllmlş ve mutabık kalınmıştır. Buna ral? - dı"mı"z ı"çı'n degvı·ı ı·çı"nde yaşadıliırnıı Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: (••- tanburt ve be.stek~ M l lı F hri K ah ' 6 Yı ı·stı"ntak ı"çı·n saraya getı·r·ıe 1 h.. .,.,, ı&r a ay a ay an ınen Hakkı ile Şerefi Genel Merke .... •1kAyet . . . d ğ k 

1
·..tr>-" • ı n er, un re! Neş'et), Beyazıdda: <Haydar), Sa - "" Y t n mını taşı ı ırmz ır Y-k"' tarafından Şehremini Halkevlnde Orta ve ettiği haber alınması üzerine Ajan hakkında mıye ıçın, a b1' ·arın tayin ettiği zatlar tarafından is- 1 matyada: (Erotlloal. Emlnönünde: (Ben- cenubl Anadoluda halk musikisi havalarını aynt mnkama şikayette bulunduk ve yazdıtı- Vaıfı R. ZO 

ticvabdan geçirilirken, ekser o heyete sa.son>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fe- iht.lva eden bir konser verllecektlr. mız mektubun bir örneğini kendisine de ver-
Mukim paşa da refakat ederdi. Abdül-! nerde: CEmUyadll, Şehremininde: <Ham-
h · b h dil, Şehzndebaşında: ( Asaf ), Kara - İ t bul İki . tn~- l dik. arnıdın u eyetler arasında onu da gümrükte: CArlO, Küçükpazarda: (Yor- s aıı ncı .ıl4Ut Memur uğun- 2 _Beşiktaş klübü Relst P'uad Balkanın; 
bulundurmasının sebebi; maznun ile gt), Bakırköyünde: <İstepan>. dan: CYapılncak herhangi bir davet için Beşiktaş vazgeçildi _ del'' 
o heyet arasında bir uyuşma hasıl ol- Beyotıu cllıetindekiler: Müflis Avunduklara aid İzmirdeki klübünden blr tek oyuncu nremlyeceğim) Nafia Vekaleti Galata köprilsllfl .. ., 

·· ·· kt· ç·· k.. M ı· tlkı•ı dd si d (K k) Da B ı çuı·v· · ld v 1 diye AJnna resmen tebllğatta bulunduğunu .. . Tfa~ltO) masının onune geçme· ı. un u, u- s ~ en e n e: anzu , tre- u gurce ıgının son a ıgı vaz yet söylemek asılsızdır. On dokuz numaralı Sa _ jzdih~. onlemek maksadıle ~ ~~fJl 
kim pa~nnın bulunduğu yerde böyle de: (Güneş>, Topçularda: <Sporldls), hakkında Masa Memuru tarafmdan veri- n _ Lftcivert gazetesinin beşlnc1 sayfa üçün- den, Şışlıye, Kurtuluşa, MaçkaY~. 0eıı 
hır. ~e\11' n \'Ukuu mu··mku'"n degvı'ldı· . Bu 1 Taksimde: (Nlzameddln), Tarlabaşında: lecck ı"zahatı dı"nlemek ve ·c b d k f 1 · "hd t k · t dı01t1 

': ' . . .. ' a e en a- cü su·· tununda aynen şöyle bir yazı vardır.· vay se er erı ı as e me ıs. e. o· .rt"' (Nihad), Şişlide : (Halk), Beşiktaşta: p·" 
zat, böyle bir meseleyi o dakikada Ab· (Nail Halid) . rarlar.ı ıttıh:z ~tmek. uzere alacaklıların (Ajan ile Beşı.~tnş Reisi Fuad Balkan Bölge bir proje Hazırlanmıştı. Şehırcı~.woıı11, 
dülhamide haber verirdi. Bof'azlçi, Kadı.köy ve AdalardakDer: davetıne İflas .ıdares•nce karar verılmiş Merkezinde munakaşa ~tmişler, Fuad Balkan tehassısı Prust şehrin imarı baJOV"'"ıJı~ 

Abdülhamid; bu gibi meselelerde bu Üsküdarda: <Ömer Kenan), Sarıyerde: olduğundan alacaklılarm 20/1/938 per- futbolcuların ancak kluplerinden lstenebile- 'a b k"ld h ti "hd nı mıı" ~. 
· ·· .. . · ceğlni, kendilerinin doğrudan do~uya da - an u şe ı e a ar 1 ası . bbil 2atı kullanmakta beraber, kendisini <Nuri>, Kadıköyünde: <Büyük:, Uçler>, şembc gunu ~aAat 14.30 da daırede hazır vet edllemiyeceğinl söylemesi üzerine Ajan; görmediğinden Nafia Vekaletı tese 

kat'ı'"Pn ~Pvme-..:Jı·. Hatta"' bazan ondan Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Halt). bulunmaları ilan 1 (''996) · · 
"" ' LAi o Wlur. ~ bundan sonra Beşiktaş klübünden hlç blr o- $Ünden vazgeçmı.ştır. 

Karaköy tr.ınıvay servisindcO 



( 

SON POSTA Savfa 11 ~nun 
A Vrup=a=v=e=A...,_m=-e-==r=i=k=a=v=e=I=~ s=t=a=n=b=u=l=Ü=n=i=-==H=A=Y=A=T=l=M=l=N==-===:==De=v=let=D=em=i=ry=-=oı=,a=rı=ve==L=im=a=ni=ar=ı i=şle=tm=e=s.=ı U=m=um=ida=r=es=i =ila=nı=ar=ı 

~~ersitesine Talebe Gönderiliyor. En Büyük 
""DEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ 

ı_ı.ı GENEL DİREKTÖRLüGONDENI H E v E c·A N ı 
titn-ıt>k ~ aden mühendisi yctişt:rmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil et
be de ı~Zere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji tah~il için 6 tale
ı.caktır tanbuı Üniversitesine gönderilecek ve talihler arasında müsabaka yapı-

2 . 
A~ - Jeoıo~ı k " . '"llerfka g .. u musabakasrnda 1 den 7 ye kadar sıra ıhraz edenler Avrupa ve 
bırıa fstaYa gonderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise Enstitü hesa-

3 _ 'l' ~~ul ÜniversitesL"lde okutturulacaktır. 
/\ .._ ; ıblerin aşağıdald şartları haiz olması lazımdır. 
}l tirk olmak 

ııııa~~~en ocak°ıarınd:ı çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam• olmak, cSıhhi 
c .._ oı nkarada yapıhcaktır •. 

8hnanc gunluk imtiha'lı vermiş olnn Lise veya Kollej mezunu olup fransızca, 
b .._ ~"e İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
4 .._ lvı~şı 18. d . n aşn~ı 25 den yukarı olmamak. . ·. .. 

Babaka 
4 

hendıslık ıçin miıc;abaka 3 Şu bat 1938 Perşembe1 Jeoloğluk ıçın mu
'l'•ıeheıeı"Şu~at 1938 Cuma günlerı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde yapılacaktır. 

5 _ M: ın llntihanda üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. 
)a ve Ya~den mühendisliğ: imtihanı: Hesab, hendese, cebir, mihanik. fizik, kim
Jeoıoğı :n~ı d Herden biri cİngil:zce, Fransızca, Almanca.> 

Flqk l(·u ımtihanı: Riyazıye cHendese, Cebir• Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
6 .._ ~~Ya Ve .. yabancı dmerden biri c İngilizce, Fransızca, Almanca.> . 

llıete tiı.b~ sıle gonderil<>cck olanlar ileride tahsil müddetleri kadnr mecburi hiz
~hlid 1 olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir 

? _ fs~·arne V~recekler ve bunun içinde muteber kefil göndereceklerdir. 
~ • 1Yenlerın nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mE>kteb şehadet
~~ nı veya bunların t~sdikli birer suretleri 4 kıt'a fotograf ve d.ilekçelerini 
OelleJ ~~Usani/938 Cumart~si günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü 
llıı.ıaYen;~e~törlüğüne göndermeleri ve 31 Kanunusani 938 Pazartesi günü sıhhi 
lır. 'l'. i\. erı Y~~tı.:ılmak iızere sabahleyin saAat 10 da Adliye S::ırayı karşısında 

Enstıtusu dairesinde bulunmaları ilan olunur. c8622> 

Antalya Vi ciyeti Deftel'd ulığmdan : 
ı _ E (Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı) 

'S:ilt~eye konulan iş: Antalya Gümrük binası inşaatı. 
2 _ 13 eh kc> f ı: 73781 lira 13 kuruştur. 

A. u ışe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
13 - 'Eksıltme şartnamesi. 
C Muka,·ele projesi. 

n - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - liususi şartname. 
Q - I<eşif cetveli. 
Ş - Proje. 
e:rtnarneler Nafia Müdürlüğünde görülebilir. İstiyenler bu şartnamelerle 

1 - l;~~kı (4) lira mukabilinde Antalya Nafia Müdürlüğünden alabilirler. 
t ıltıne 28/1/938 tarihinde Cuma günü saat 15 de Antalya Vilayet Def

i erdarıı
.._ Eks·l gında Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

5 - ~ks~ıtıne kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. . 
"e tıneye girebilmek için isteklilerin 4939 lira 6 kuruş muvakkat temınat 
dı;rn le~i, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lazım
Ya · Nafıa Vekaletinden .:ılınmış yapı işlerine aid en az 25000 liralık iş 
'.l'i Ptığını gösterir müteahhidlik vesikası ve yapdığı işlere aid bonservis ve 

6 .._ 'l'a~~~~l Odası vesikası. 
evv

1 
er teklif mektublarını eksiltmenin yapılacağı saatten laakal bir saat 

7 .._ liar~l komisyona getirip makbuz mukabili tevdi etmeleri şarttır. 
edn_çten Posta ile gönderilecek teklü mektubları saat 15 şe kadar kabul 
huı ır. Postalarda vuku bulacak gecikmeler ve saireden bir mes'uliyet ka-

"-..._"'uı etrneı. 87 47 
~urt;:----

lJŞak §ayak fabrikası Türk Anonim şirketi iflis idaresinden: 

ı_ 1 LAN 
1uın~ Açık. art d kA · Ulhud ırmaya konulan şeyin cinsi: Uşakta bahçeler arasın a aın ma -
~ltab1 in Ud Booo sekiz bin metre murabbaı arsa üzerinde 4000 dört bin metre 
b· j'a]t fab~atı havi eski (Hacı Gedik) fabrikası şimdiki adıyla (Uşak 
bıt j'ıl lll'·rıkası) Türk anonim şirketi, şayak, çülfild ve halı iplikleri fabrikası 
it Q~ rn~~etle icare verileceğinden 27 birinci kanun 937 tarihinden itibaren 
~ - ,,, b etle açık artırmaya konmuştur. 
l -"a rika acıet 1;. da ınevcud makine, aliıt ve edevatının başlıcaları şunlardır: 

~1. ı .ad uO beyg_ir kuvvetinde lJ11har makinesi, çift silindirli, 1 adet buhar ka -
~l'hı, 3 ad t elektrik tesisatı tamamen mevcud, 1 adet toz çarhı, 1 adet şeytan 
gd;ı l'Qrak et Çelik ıa·rnk, 1 ade~ dört bobinli 120 fitilli ince iplik için tarak, 3 
he l adet 2kır~:r fitilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, 1 adet_ 260 iğli seyyar var
d er dokuın OO ıgli seyynr el vargeli, 2 adet Çözgü dolabı, 3 adet son sistem şön
~kı.ı~ llleki~~akinesi dokuz mekikli, 1 adet İng~liz jakarı dok~a . makinesi 

11 &ilı~ dokuını, 1 adet İngiliz jakarlı batanya makinesi dokuz mekıkli, 8 adet 
~l.lltlu d k a makinc>si tek mekikli, 6 adet Avusturya tek mekik ince kumaş ve 
~ l adet~- urna makinesi, 1 fidet Ütü makinesi, 1 lldet Makas, 1 adet Hav ve fir
adeı t>~nı·tnk, 1 adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet battaniye havı için şardon, 

,.. .\~rıca -~thane bütün techizatile Bir adet marangozhane bütün techizatile. 
•1 ~ıud" ' 

' Odun " ur odası, katib ve bekçilere mahsus odalar, yapak ve şayak depola-
3 e kö " 

l'tı - 6 ad rnur depolar~nı havidir. • 
§a~ak ~t İnce kumaş dokuma tezgahları hariç olmak üzere ayda 6000 met

~a~ ........ F',t~ı arabnecek kabiliyettedır. 
5 

11 halı ~r dokumalara kafi iplikten fazla olarak ayda tahminen 1000 liraya 

6 - Bır ~~azu~ı nesciyesi imal eder. 
lı.ın - :F'abr·k ık ıcar be-deli mııhammenj 12000, on iki bin liradır. 
riJ· an ifl:ıs 1 anın ıcarına dd c;artname lTşakta Pekmez hanında 3 numarada bu-

~t. ıdaresınden bedelsiz olarak alınır. Taleb vukuunda dışarıya gönde-

% - i\çık 
q11;aaı 14 d:~ırrna ve ihale 27 ;kinciknııun 938 tarihine müsadif perşembe gü-
e e Yapılacak akta Pekmez ho:lında 3 ::ıumarada bulunan iflas idaresi merke-

- F'ah . tır. 
9 tıkanın b" 
10 .._ 1'.fuvakk ır ~ılhk ican .:.çık artırma suretile yapılacaktu 

11 - Bilurn at temı~at akças• 900, doh.llz yüz liradır. 
~ı -t>aııa ! ~ vergı ve !'Üsum müstecire aiddir. 
~tıur aza rnalumat ::lmak için iflas idnresine müracaat olunması ilan 

u~stanbut Ü . . . R k .. ı··w·· d 
(8748) 

h n 1\er.sitc A nıversıtesı e tor ugun en: 
ta:,.~e 14/3;ı 938st;onomi, ve Ek•Jnomı Doçentlikleri açıktır. Talimatname muci

tı olunacaktı ;uırtesi günii. saat 10 da başlıyacak imtihanda kazananlar 
r. stıyenlerm Rektörlüğe başvurmaları. (214) 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pud

ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 

Pudra, cildıme parça parça yapışı

yor ve yüzüm cmakiyajlı> bir şekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 

sariınazar ettim ve havalandırılmı§ 

ve krema köpüğü ile kanştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşalıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali fedakar

lıklarla hemen Tokalon müessesesi tl

rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka

lon pudrası namile ve hergün daha 

taze, daha nermin, daha güzel görü
nünüz. 

SAÇ BAKIMI 
OUzelllğln en blrtncı §artıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmesini teda vı e -
den teslrl mücerreb bir UAçdır. 

OD 
Yevml, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi -

Yerebatıı.n, Çataıçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resjm!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

14oö 750 400 ~ 
ı340 1220 'ilO 271) 
2700 1400 bOO 300 

Abone bedeli p€şir.dır. Adres 
değiştirmek 25 ıturuştur. 

Gelen evrak geri ııerilmez. 
ilanlarda" mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublar:ı lCi kuruşluk 

Pul ilavesi Iazım<iır. 

•••••••••••••••••••••••• 
: : Posta k~LttLSU : 741 İstanbul 

1 

Telgraf : Son Posta : 
Telef on : 20203 ı ı 
-'-' c 

1.2.1938 tarihinden itibaren 
1 - Sür'at trenlerinde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet al

mış olan alellımum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam ücret 

tediye ederek sür'at trenlerıne mahsus munzam biletini almak şartile bu tren
lerde seyahat edebilirler. 

Sür'at trenlerinde muteber bileti olmıyan yc11cular hnkkında biletsiı muamele
si tatbik edileceğinden sayın yolculnrm her halde trene binmeden evvel biletle-

rini temin elmiş olmaları kendı menfaatları ilfüzasındandır. 
2 - Sür'at trenlerinde muteber olıru. yan tenzilli bilet hamili yataklı vagon 

yolcularının sür'at trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri munzam 
ücret, umumi tarife ücretinin yüzde on iki buçuğa indirilmişidir. c202> 

~ 

Muhammen bedeli 4454 lira 24 kuruş olan 18 kalemden ibaret N. K. B. A. top
rak kablosu, direk kofresi, porselen izolatör, serfil ampul, manşon, deve boynu 
gibi elektrik malzemesi 20/1/1938 perşembe günü saat 10.30 on buçukta Haydar
paşa gar binası dabilindekı komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 334 lira 7 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (8730) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Kasımpaşada Cam!.i Kebir mahallesi nln eski Türabi Baba, yeni Mumhane 

ve Mutfak kapısı sokağında atik 18 <:e did 5, 7, 9, 2 sayılı Gazi Hasan paşa mek
tebi binasının idarei hususiye namına tescili istenilmiş ise de Tapuda kaydı 
olmadığından bu yer hakkında tahkikat yapılmak üzere 28/1/1938 günü saat 
on birde mahalline memur gönderileceğinden işbu gayri menkule tasarruf id
diasında bulunanlann ellerindeki vesaik ile on gün zarfında Beyoğlu Tapu Sicil 
MuhafJZlığına veyahud keşif günü mahallinde bulwıacak memura müracaatları 
ilan olunur. 

~ 

Yağmuı: ıskaralarına lüzumu olan 50 tane süzgeçli kova açık eksiltmeye ko-
nulmuştur. Bunların hepsinP. 825 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi le-

vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı. kanunda yazılı vesaika ve 
61 lira 87 kuruşluk ilk terrünat makbuz veya mektubile beraber 25/1/938 salı 
günü sant 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (158) 

Deri ve Barsak arttırma tıaııı 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden: 
Kurban bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak Deri ve Brsaklar pa

ıarlık suretiyle ayrı ayrı artırmaya konmuştur. 
2G/Kanunusani/193B Çarşamba günü saat on birde fiat değer görülürse iha

lesi yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün Cağaloğlundaki 
fUbe merkezine müracaat edebilirler. (67) 

Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi 

Urfa birinci "nevi 
Sadeyağı 

Mikdarı 

600 Kg. 

M. Fiatı 

100 Ku. 

Mu. Teminatı 

45 Lı. 

İhale 18/1/1938 Salı Saat 14 de. 
l - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için yuımraa mikda

n, muhammen fiatı, muvakkat teminatı yazılı Ur:fa birinci nevi sadeyağ eksilt-

meye çıkanlmıştır. .. ~ 
2 - Eksiltme Vilayet Muhasebesi Direktörlüğünde toplanan Fakulte Muba-

yaat komisyonu huzurunda yapılncaktır. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatın yatırıldığına dair makbuz 

göstermek ve 2490 sayıh kanunda yazılı evsafları haiz olmak lazı~:iır. 
4 - Şartnameyi görmek ~steyenler her gün Büyükdere Bahçekoy Ormnn Fa-

kijltcsine müracaatları ilan olunur. c23b 

1 Em ak ve Eytam Bankası rı 1 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozitosu 
T.L. 

c. 25 Ortaköy eski Portakal, yeni Eski 45 Müşterek kuyuyu 
Gürcü kızı sokağı Yeni 61 Müştemil Ev. 

160.-

Adresi yukarda yazılı gayrunenkul aç,ıt artırma suretile dört senede ve mü-

s;vi tnksitle satılacaktır. Birinci taksit peşin, geri kalanı % 91h faize tabidir. 
ihale: 31.1.938 pazartesi günü saat ondndır. İstekliler bildirilen gün ve s::ıatte 

depozıto akçelerile. birlikte şubemize ge lmcleri. (723) 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul Defterdarlığında AÇIK OLAN İKİ DAKTİLOLUK için Hlil/938 ta

rilıine müsadif çarşamba günü öğleden sonra makine yazısı ÜZE"Jinden musaba-' 

ka imtihanı yapılacaktır. Talib olanların vesaiki ile birlikte Defterdarlığa müra-
caatları ilan olunur. c275> 

•• 
O çil üzerine 
Feıui Kasık bagiarı 
Mı de. barsak, böbrek 

rll\şkonıngnne. 

Fen ı 
•orsll;ır 
11tıye11 er öl~u 

tarılcı i göuderilir. 

EminönU 
lzınır sokP.~I 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Tal<litçilerden 
sakmınız. "-----· Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 
DabWye mütehassun: Pazardan maada 

herıQn <t - 1) Dtvan10hl numara 104, n te
lefonu mH - 2106' 

. -~ 
ilan Tarifemiz 
Birinci · sahile 400 kuruı 
ikinci salı:lc 25G n 
Üçüncü cahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahi!eleı· 60 » 
Son sahile 40 » 

Mua) yen bir müddc c 'nrfınd& fazla
ca ınikdarda ilan yaphrc..c· klnr ayrıca 
tenzilutlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilan.ar için ayrı b.r tarüe derpiş 

edilmiştir. . 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler için şu ndrE>se müracnat edil
melıdir: 

iıancılık Kotıektif Şirketi, 
Kahramanzade Dan 

Ankara caddesi 
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25 İnce 
20 Kahn 

,, 4 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI, 

NEVRALJİ, ARTRiTiZM, ROMA TiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

u 
.. 

-iŞ 
müdekkik en ihtimamlı 

aile reislerinin derhal beğe· 

neceklcri biricik ev 
. gazetesidir. 

Ev - İş'in bu sayısı 48 
sayfa olarak yarın 

çıkıyor. 
Bir kere siz de görünüz 

Dr. A. K. KUTıEL 
Karaköy Topçular cad. 43 

--'· Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

i S. Ragıp EMEÇ 
SAH BLERl: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

kullanmaktır. 

Güzel Yüz 
için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 

esaslı §art da 

RADYOLIN 

Mikrobları yüzde 100 öldürür, diıleri fırçanın giremediği yeri ... 

E 

• 

kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 
besler ve hastalanmalarına maui olur • 

•• 
M KE MEL, N HOŞ, 

EN İKTİSADİ 

~ususT ŞARTLAQIMIZ ~At(t(ltılO~ 
GIŞ(Lt'21MiZD~N MALUMAT ALlr-111 

ISTANaUL - l(ARAkOY PALAS - ALALEMC{ 

. 

EYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV 

RIN USARELERINDEN İSTJ 

EDiLMiŞ TABlt BiR MEYV A 

ZUDUR. Emsalsiz bir fen h 

olduğundan tamamen taklid 

bilmeıi mümkün değildir. 

11zlığı, mide yanmalarını, ekti 
rini ve muannid inkıbazları ıi 

Ağız kokusunu izale eder. U 
hayatın intizamıızlıklarını en 

• 
surette ıalah ve insana hayat 

canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK ECZA 


