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Fransada · nihayet 

8 
ka~ine kurulabildi 
aşvekıl Chautemps milli müdafaaya 

Atatürk 
• 
lstanbulun 

• 
ımarına aid plinları 

tedkik buyurdular 
Büyük Önder Yalovayı şereflendiriyorlar, dün 

Dahiliye Vekaletinde tedkikatta bulundular 
tL ehemmiyet verileceğini söyledi 

lUfenıps k b• • k Ankara, 18 (Hususi) -
~ ıneyı urar kurmaz beyanatta bulunarak maliye işlerine ehemmiyet Cumhurreisi Atatürk ya-

L Par;, 
18 

< verıleceğini ve t:cnebilere karıı tedbirler alınacağını ilin etti nında Başvekil Celil B•· 
~llıl!ıuı ol liUsus~) - Geçen cuma günü !eyi başaramadıklarından tekrar Chau- ---.. - ... - ................. _ .. ____ ,,_ yar ve Dahiliye Vekili 

fhasına g~n ~abıne buhranı, bugün son tempı'a müracaat edilmişti. ' Şükrü Kaya olduğu halde 
leıekkUı et:~ vı yeni kabine nihayet Bu vaziyt karşısında muhtelif parti BuJgarİstandakİ perşembe günü Yalovaya 
lo n~ekiı 6~r. ıeflerile istişarelere ba~lamı~ olan Chau- hareket edeceklerdir. 
b llra, Cunüı a~temps'in istifasından temps, evvelA Halk cebhesi çerçevesi da- T •• ki Atatürk'ün tedkiklerl 
~"'•ti k urreısı Lebrun tarahndan bilinde bir kabine kurmağa teşebbüs et- ur er 
ıı.ı_ lıye naz urınağa memur edilen eski mi§, fakat sosyalist partisi içinde baş gös-
''ll. h ırı Bonn t il b · 1 oluın k e e aşvekil mua- teren nifak ve radikallerin komünistler-

, endilerine tevdi edilen vazi- (Devamı 5 inci ıayfada) 

Altın ticaretine dair 
Yeni kararnamenin 

llut~thikine başlandı 
l'ı gıın resmi gazetede çıkan karar

ame metnini aynen neşrediyoruz 
Sorsa 1 . cı ar Ankaraya 

..._tık gıtnJ1e başl.ıdılar 
tın ara 18 da 1 tÜu- (Hususi) - Altın fiat a-
ll11 ıaın alt ar ternıni ve altın ticaretinin 
e h ına alı ~ azıtla nrnasını temin maksadi-
0tu.ına hn~n ve Türk parası kıymetini 

llatneye e~ kındakı 12 numaralı karar
VekıUer olarak mer'iycte konulması 
lııe Yarın~·eyetınce kararlaşan kararna
;ektır. Ne ı _Res~i gazetede neşredile
b~te. l!İrec:; tarıhinden itibaren mer'i-
1dıriy0tuın· olnn kararnamenin metnini 

tı~dde l . 
l. <lreu "aln- Memleket dahilinde altın 
l(llın - ız M r v · <lcak b a ıye ekAletınce mezun 
~add ankalar tarafından yapılır . 

.t.'b e 2 K 
~ 1 san'at - uyumcular, antikacılar 
~ esıelt Ve Ve ticaret erbabı ile dişçiler 
._ (, ışlennı~an'atları icabı olarak işlene-

tıınını Y ış veya masnu altın nlım ve 
apabilirler. 

<Devamı 2 . ~ • •nd sayfada) Ankarada bOTsanın ..,ı.c.ğı bina 

S llınıyet direktörlüğü 
aanasaryan hanına taşındı 
t~t ta~ınma hadisesi, eski binayı terketmede 

erılen isabetten başka, daha büyük, daha derin 
ve şerefli bir mana taşıyor 

,.. ' , . .,~ ' 

. , 

Parti grupunun kararı tam 
zamanında verilmiştir 
Evvelki gün Partı gru· 

punda cereyan etmiş olan 
bir müzakere, hakikaten 
bilhassa son zamanlarda 
ehemmiyet kesbetmiş o
lan eski bir derd üzedne 
birdenbire :likkatunizin 
uyanmasını mucib oldu. 

Derd eskidir; Bulgaris
tan, istik!Al hayatına yarı 
doğduğu zamandanberi, 
Osmanlının intikamını 

Türkten almıya çalışır. 

Osmanlı imparatorluğu 

devam ettiği ve Make-
• 

donya meselesi halledilmediği müd-

Devamı 11 inci sayj.a,da.) 

Ankara, 18 (Hususi) -
Cumhurreisi Atatürk bu. 
gün yanında Başvekil Ce-
lil Bayar ve Dahili.ye•Ve-

1 

kili Şükrü Kaya olduğu 

halde Dahiliye VekAtetinı 
1 teşrif etmişlerdir. Büyük 
Şef VekAletin salonunda 
teşhir edilen şehir müte

hassısı Prus tarafından ya. 
pılmış İstanbulun imarına 

aid planlarla maketleri 
tedklk etmişler, izahat al· 

mışlar ve takdirlerini ifa
de etmiılerdir. Atatürk 
VekAlette 45 dakika kadar 
kalmıştır. 

~ ~ - . -- -~ _,,.._;; - . , 

' ~ ,._ ... -·-·-~ . ~ - ~~~·,.,,,, 

Atatürk'ün ff11ahatleri esnasında çekilmif btr 

Ucuzluk mücadelesi 
~--~~~~~~~·~ 
-M~"iz-k·;;:,·;·J;··"··-- __ V_a_l-in-in_b_e_y_a-na_t_ı:_C_ar_a-hpa: H -,,a::ki haıtanelerini hiiltiimet ld 

At d k 
edecek. Belediye %abıtaıının da hükumete geçmesi mukarrer. 

eş e en ÇOCU fiatlarının acuzlamaıil• Belediyenin ujrıyacaiı zarar bıı ıare 
İzmit 18 (Hususi) - Evvelki gün Ağır- telafi edilecek. Elektrik, hava6az.ı liatlarına zam yola • 

ceza mahkemesi huzurunda babasının 

katilini öldürmek istiycn 13 yaşındaki 

Mehmed hakkında tevkif l<.ararı veril-
miştir. (Devamı 5 inci sayfada) 

Rumen meclisi 
Feshedildi 
Bükreş 16 (A.A.) - Kral bu ak -

şam bir emirname ile parlamentoyu 
dağıtmıştır. Yeni intihabat meb'usan 
için 2 Martta ve senato için de 4 Mart
ta yapılacaktır. Yeni parlamento 1 O 
Martta toplanacaktır. F ................................... _ .. __ ..... . 

Yeni tarihi tefrikamız 

IOç boz atlı 
Mevsimin en güzel tarihi 

romanı olac;ı.kbr 

Ordularile saltanatlar deviren Ti
mur, ümidsiz bir aşkın çırpınışlan 
karşısında dünyanın en f ela kebede 

insanı olmuştu. 

Cerrahpa§cı hastanesinin umumt görilniL§ii. 

Dün İstanbula gelen Vali ve Belediye zam yapılmak suretile yeni bir ver 
reisi Muhittin Üstündağın lstanbulda e- das edilmiyeceğine dair olan beyan 
lektrik, havagazı ve telefon ücretlerine (Devamı 9 uncu ıayfada) 

········· , •·································~··~·~·~·~·· ..... -----
Büyük Okyanus tarihi 
en büyük deniz harbin 

şa hid olacak mt? 
Japonya il'I Ame
rika veya Sovyet 
Rusya arasında 
patlaması ç o k 
muhtemel o 1 an 
bir harb nasıl ce
reyan eder ve 
ne gibi neticeler 

1 l verebilir? 

' ' ı~·. 



Hergün 
.. Merkezi Avrupada 
Gittikçe büyüyen nüfuz 

- Yazan. Muhittin Bir~en _ _. 

IE5) omanya hariciye nazırının 

~ Çekoslovakya ziyaretin~ aid 

olarak Avrupa gazetelerine Pragdan ya
zılmış olan muhabir raporları tedkik e
dilecek olursa görülür ki, Bükrcş kabi
nesindeki değişme, en büyük heyecanı 
bu memlekette yapmıştır. Çekoslovakya, 
Küçük Antantın birdenbire yıkılması 

demek olan böyle bir hadiseye hiç hazır
l~mmamış bir vaziyette bulunuyordu. Bu 
sebebden, Prag, Romanya har:ciye na
zırının ziyaretini büyük bir heyecanla, 
merak ve sıkıntı içinde beklemiştir. cHa
riciye nazırı Micescu ne getirecek?> su
alı bütün Çeklerı işgal etmiş ve birçok
ları, başta Çekoslovak faşistleri bulun
duğu halde, bu suale Küçük Antantı kas
dederek cÖlüyu mezara gömme alayını!> 
tarzında bir cevab vermişlerdir. 

Romanya nazırı gelmiş, konuşmalar 

başlamış ve hararetli, mutaddan uzun 
suren konuşma saatleri devam ettikçe 
Pragın da yüzü gülmeğe başlamış: cKü
çük Antant henüz ölmemiştir; Küçük 
Antantı, esaslarında bir takım rötüşler 
yaparak yaşatmak kabildir!> Herkesin 
yüzünü güldüren, Çekoslovakyayı, dört 
taraftan birdenbire bir faşist ve yarım 
faşist taşkınına uğramaktan kurtaran bu 
müşahede sebebsiz değildi. Romanya ha
riciye nazın, Roın,anyanın bütün itilaf
larına ve ittifaklarına sadık kalacağını 

temin etmişti. 

* Fakat, acaba bu sadakat ne gibi şart-

SON POSTA 

X Kadehi şişe takib eder. X 

Bazı ınmseler bir sigara, kahve içmeden çalışamazlar, bf r 
şişe içkinin bapııa geçmeden düşünemezler, kendilerine bu 
hareket tarzırın aebebi sorulduğu zaman bir münebbihe ih
tiyaçlan olduğunu söylerler. 

Sigara, kahve, içki evvela bir münebbih olarak kullanı
lır, sonra l>ir zevk vasıtası haline geçer ve nihayet insanın 
hayatında keyif verici bir zehir halini ahr. Tek kadehten 
bır şey çıkmaı demiyelim, arkasınd~n şişe gelir. 

( sez 
Dünyanın en garib 
Posta kutusu 

ARASDNDA ) 
1· HEftCüN BiR FIKRf •I 

Manakyanla Kel Hasan 
Bir genç, uzıın zama.n lstanb'uldan 

ayrılmış olan arkadaş'tna vapurda: 
Şehir Tiyatrolannı anlatıyordu. 

- Tepebaşında, dedi ,ağır eserler, 
1ı 

dramlar oynanır, Fransız tiyatrosun-

Kuvvetin hakka galib 
Geldiğinin isbatı 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu ipt ' 
Bagiin KonamaJı 

~---............... --- . 
Altın ticaretine aı 

yeni kararnanıe 
(Ba.ı tarafı 1 incı sayfada) 

Madde 3 - Hurda halinde veya rn 
olan altının alım ve satımı taJXlB 
serbesttir. 

Madde 4 - Birinci ve ikinci n1' 
hükümlerine göre altın ticareti vey• 
tından mamul eşya alışverişi yapaıı 
•· .. .. dd d l aınele uçuncu ma e e yazı ı mu 
san•atı mutade halinde icra eden ha,. 
veya hükmi şahıslar aldıkları veya 
tıklan altınların nev'i ve mikdarile 
ve satış tarihlerini ve fiatlarmı ve 
terilerin isim ve hüviyetlerini ınahd 
kambiyo murakabe merciince mus& rl 
bir deftere kaydetmeğe rnecburdtl 
Bunlar bu kararnamenin neşri ts 
deki mevcudlarını da bu def tere 
rirler. 

Kambiyo murakabe rnercilen altıJI 
caretine ve altın alım ve satımına 
muamelata müteallik hususatın t 
için bankaların ve alellımum eşhas 
müessesatın evrak ve defterlerini 
ke salahiyettardırlar. Bankalar, şahı 
müessese kambiyo murakabe merciler 
• istenilen yalnız altına müteallik 
türlü malumatı bunlarca tayin edi 
müddet içinde it.aya, evrak ve vesi 
teslime mecburdurlar. 

Madde 5 - İşbu kararname neşri 
hinden muteberdir. 

Madde 6 - İşbu kararnamenin iC 

lara bağlı idi? Devam edecek miydi? A
caba, bütün konuşulan ve ilan edilen 
şeyler, bir istihale ve intikal devrinde na
gehani bir sarsıntı yapmamak, her şeyi 
düşünmeğe ve yenı vaziyeUer için alı

nacak yeni tedbirleri bulmaya ve tatbik 
ctmcğe vakit bırakmak için mi idi? 

da da aksine seyircileri bol bol güldii
rürler. 
Kar11larında oturan ya§Zıca bir zat 

söze ka"§tı: 

fJ na Maliye Vekili memurdur. 
~~~~,.cc.:::.:Z;:::!l'.!Cıllrc:::i Borsa muamelesi yapanlar An 

Bu noktada, Prag henüz bir şey söyli
yemiyor ve Avrupa gazetecileri de bu 
kararsızlığı, şiıbhelı ve mübhem vaziyeti 
böylece ifadeden başka bir şey yapamı
yor !ar. Hiç şübhe yok ki Romanyadaki 
değişme, Yugoslavyada e.sen hava, Ma
caristanda göze çarpan kuvvetli taham
mür, bütün Küçük Antant üstünde bir 
takım tesirler yapacak ve bundan Çekos
lovakyanın siyaseti de müteessir olacak
tır; fak·aı, nasıl? Ne zaman? Ne derece
ye kadar? Bu suallere, henüz cevab ver
meğe imkan yoktur. 
Yalnız, bu tesirlerin istikametıerini 

gösterir alametler de yok değildir. Evv -
la, bütün Avrupa gazetecıleri, Rornan
yada cereyan eden had'selerin, Berlinde 
Polonya harıciye nazırı ile A man d vlet 
adamları arasındakı konu alarm Sto
yaduıoviç'ın Berlıni ziyar fnın, nih yet 
Çekoslovakyanın dahıli s ) seti üz rın
de mühim tesirler yapacak amiller ol
duğuna kanidirler. F t dev e 
do tluğa doğru akıp g d n 'ki mu t f 
v do t arasında Ç koslova yanın g rek 
dahili ve gerek hanci te, h d 
şmeks zın kalma nı ı • nsız g rmek-

le herkes mütte!ıktir. 
De ışme alam t n olmak üzere en 

başta cÇek<ıslov.akya c hurıy 

müdafaası kanunu> ünvanı altınd 

zırlanmış olan ve icabında, Çekos ovak
ya ekalliyetlerıne bu a da b l 
Henl in Almanlarma k 
d b tedbirleri tatb kını 

ri almı t r. 
Hodza huklımetin n da\· ndı ı d.r kler
den b ri olan çiftçi partı · 

a do ru gıtmek ı n müt ad .} en sı
kı tırmnkta \ e huk ·ımet t bu ta ) · k al
tında sağa doğru ) uriım k dır. 

* 
Avrupa gazetec rı di,,; rlar ki· 

tık Küçük Antant ıçin 
T tulescu ıle bir] kte 

l{tatörluk rolu oynadı 

reısı d ı , ha c 
.. bu unmuyor. R 

d ğ me olmu • Y sla\ u 
madıyen Berlın - Rom m hver ne do 

Bu bir karnaval maskesi değildir. 

İngilterede bir şatonun kapısında asılı 
duran bir mektub kutusudur. Dışanya 
sarkan dilin üzerinde de şunlar yazılı • 
dır: 

- Sevgili postacı, bana mektup ata
cağın zaman dilimin üstüne koy ve içe
riye al 

Yemekten sonra gülnıek 
sıhhate çok yararnıış 

Filadelfıa üniversitesinde gül.men.n 
faydalarını anlamak için çok enteresan 
bir tecrübe yapılıruşhr: 

On üç kı ılik iki grupa ayrıl~n 26 tıb 
talebesınden bırınci grup yemek yer ye -
m z hemen meşguliyetlerine bac::tııttırıl -
mı ar, dığer grup ise yemekten sonra da 

b r ırkin tuhaflıkları takib e t nlmi"?
tir. 

İki hafta sonra talebenin sıhhi mua -
yenelerı y p ldıkita sirkin tuh ık arını 

tak b ettir 1 n ikinci grupdak·ı rin sıh

h t ve b lh ssa hazım noktai n 1'ınaan 

b rincı grupdakilere göre çok i~ i bır va
ziyette oldukları tesbit edılmişt r. 

Üni~rsitede yapılan bu tecri.tb lem: 
ver ı netic;e lnsanlann yemekten sonra 
mümkün olduğu kadar fazla giılmesiııı 

icab ttirm ktedir. 

ed orlar v oyle telakkide de" m edc
c kl rd r. Bu noktada üç dev tın mü
durle f kr miıttehıd gcirünu ar ve 
R manya harıciye nazırının Prag ziya
ret d Çeklenn yüzünu bundan dol yı 
giı rmu t r. Çekoslovakya, cSağa 

cark' manevrasını yalnız başına hır tur
lu b c rem zdı; yanında ikı dostu ve 
mutt f kı ıJe beraber olursa ad mlarını 
dah diıı un ve sağlam atacaktır. 

Kendi Ü rler ne faşizmin fazla bir 
nüfuz kazanarak gelmesine manı olmak
ta m faatl ri müşterek olan b uç dev
let, n de olsa, kuvvetlerini bırle tirıp 

f m n m nevi de olsa lüzumundan 
fa r ila kuvveti g"sterm sine s d 
ç k c klerd r. 

Muhittin B'rg n 

- Evladım, şuna kt.!tıca bir tarafta 
Manakyan, öbür tarafta da Kel 1-la -
~n oynuyor desertR! . -· insanların 250 sene 
Yaşamaları kabilmiş 
Serveti ve yüz yaşını ikmai edenl"'r 

klübünün reisi bulunmak itibarile ingil
tercde pek maruf olan doktor MavrıJ.: 

Errens kadınların da, erkekler.n de iki 
yüz elli yaşına kadar yaşamala ı müm
kün olduğunu iddıa etmektedir. 

Doktor Errens otuz seneden beri bu 
mesele ile uğraşmaktadır. Bu müddC't z:ır 
fında elde ettiği ilmi ve fenni n ı;celer~ 

göre 250 sene yaşamak için takıbı Uızım 
gelen usuJlere dair bir kitab da n şrede
cektir. 

Gazetecilere verdiği mülôkatta nas -
hatlerini genç yaslarındanberi tutgnla ın 
ııayatlarının ikinci asrında da c; ıh -
hatli ve pek sağlam olacak! rını ıdd :ı 
ctmekted'r. Bu zengin ve iht'y r cioktorn 
göre, insan ancak 6 yaşında ı k 
ni geçirmekt \•e 180 yaşında d 
g nçl' gin~ g rm kte imiş! 

Nişanlısının kafasını uçuran 
gr>nç kız 

Geçenl rde Romanyanın Pitu ka ko -
yünde bir niş nlanma merası v 
cakmış. Merasim için her şey, h t 
ra bıle haz rlanmışh. Davetli e bır r bı
rer gclrneğ başlamış ve en s nunda da 
d madın geldiği haber veriline g rn 
kapıya kad r çıkarak müstakbel koc -
sını karşılamak isterken dam. d gelin 'n 
y nağına bır buse kondura• ermi tir. 
Gelin bu hali kendisi için büyiık bir tah
kir sayarnk kimse görmeden z"yafet sof
rasının iıstünde kızartılmış ku"Zuyu kes
mek için hazırlanmış olan bıçağı kaptıvı 
gıbi nişanlısının boynuna indirip kafa -
sını uçurmuştur. 

Hepıen yakalanan gelin zabıtaya ver
d'ği ifadede: cNişanlım, nikahları kıyıl
madan eV\el kend sini öpmiyec v•ne ~c
m ·n ett i halde bu yeminini nakzettıği
nı görür görmez keneli.mi zaptedemeyıp 
kafasını uçurdum> d miştir. 

eli kavga, hak: Müsavi .kuvvet.. 
İşte bu beyaz kedicik, Kugu kuş • 

iarınm karşısında kabarmış, yemeğini 
müdafaaya çalışmıştır. Fakat mu -
vaffak olamamış, ve meydanı keıı -
dinden daha kuvvetlilere bırakmaya 
mecbur kalmıştır. 

Varşovada dilenciler 
bir balo tertib ettiler 

Varşova dilencileri bir balo vermeğe 
karar v.crmişler, fakat şehirde kendileri 
icin münasib bir salon bulamadıkları için 
\ arşovaya kırk kilometre meslfede Ot
be kc gidip eğlencelerini orada tertib et
mışlerdir. 

Baloya alacalı, benekli basmalardan 
yapılmış tarifi bile kabil olmıyacak de
recede garib kıyafetler ile iki yüzden faz 
la dilenci gelmişti. On beş dilenciden 
mürekkeb bır orkestra da dans yapan 
ç:ftler için muhtelif havalar çalıyordu. 

Orkc trayı teşkil eden bu on beş çalgı
cının kıyafeUeri de herke ı güldüruyor
du 
Şımdiye kadar emsaline tesadüf etme -

d klerı böyle bir baloyu seyretmek için 
buyuk bir kalabalık birikmişti. Bunlar
d n muayyen öirer duhuliye alınarak hay 
lı paı;a toplıyan dilenci.ler bu hasılatı he
m n yiyecek ve içeceklerıne sarfetmiş -
1 ıd·r. Kırk hindi yavrusu, bir mikdar 
kaz ile bir de domuz yavrusu pişirmişler, 
bol bol içki içerek sabaha kadar eğlen -
mışlerdir. 

Amerikada modern bir 
enstitü tesis ediliyor 

Amerika gazeteleri cGeneral Motors> 
kumpanyasının reisi Alfred Sloan'ın, ye
ni bir enstitü tesis için 10,000,000 dolar 
tahsis etmeğe karar verdiğini yazıyor -
lar. Bu enstitünün tesisinden mabad, A
merika sanayiinin şayam hayret terak
kiyatı esasının dayandığı iktısadt temel
leri neşir ve taminı etmek imi§. Sloan'ın 
bu yeni müessese vasatasile Rooseveltin 
iktısadi siyasetine muhale! et edeceği de 
söylenmektedir. Şloan riyasetinde bu -
lunduğu kumpanyadan senede 18 milyon 
dolar kazanmaktadır. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! ru b r kayma har ketı v r. Şu ha d 
Cekoslovakya da ıyasetini t3dil ed - , 
cektir. F 1 den Roman) a ve Yugosfav a f stanbulun sular idaresi bir taraftan su sarfiyatını artır- ibaretti, buna karar verip te ilin ettiği zaman birdenbire 
Prag'ı gıttiği yoldan gıderlerdı. Şımdi mak, bir taraftan da halkı memnun etmek için içinde terkos binlerce müracaatçi karşısında kalacağını sanıyordu, yeti-
se Prag bunların arkasından yürüme,'.fe tesisatı olmıyan evlerin terkos alabilmeleri için birço~ ko- şememekten korkuyordu, halbuki müracaat edenlerin adedı 

gidiyorlar 

İstanbul borsasının kapatılarak 
rada yenisinin açılması kararı ik d 
ve. mali mahfellerde olduğu kadar 

1 rudan doğruya borsa işlerile meşlll 
tanlar tarafından da çok ıyi karşılaJ1. 
tır. Borsa acentaları kararın çok ye 
old!ğunu söylemektedirler. 

Acentalar birliği, dün de toplaıt 
borsa acentalannın Ankaraya naki 
ni görüşmüştür. Neticede birlik reiS1 
Fuad ve umumi katib Nedim A1c 
Ankaraya gitmeleri kararlaştmlınlŞ 
bı~ zatlar dün akşam Ankaraya }la 

etmişlerdir. 

Birlığin murahhasları Maliye Ve 
ziyaret edecekler ve Başvekil Celal 
yarın Ankaraya avdetine kadar da 0 

da kalacaktır. 
Borsa acentalarından baska cob r 

kul"syelar de Ankaraya gitmeğe • 
vermişlerdir. Borsada muamele yap 
cober, 10 kulisye, 41 bnnker vardır· 

Borsa muameleleri 

Dün borsada birinci Ünitürk ıs 
radan, ikincı Ünitürk 18 82,5 tan 
mele görmüştür. 

İnhisarlarda yeni bir yardıdl 
sandığı kuruldu 

İnhisarlar idare ınde İnhisarlar 0 

lüm yardım sandığı adlı yeni b ı 
clık kurulmuştur. Sand ğ n :ıroru 
için vilayetten icab eden kanuni ıo 
saad~ alınmıştır. Sandı va aza olaJl 
hisar memurları ilk sermayenin 
için evveıa ikişer lira verece~.~ 
Sanliık azasından bir memur o 
zaman her azadan 25 kuruş top n 
ve bu para ölen memurun aile n 
rileccktir. Sandık Re' li··ne in · 
Muhasebe Umum Müdürü Hurreıtl 
çilmiştir. ---·-· 
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ÇARŞAMBA 

Zilkade 

.;cındı 
mecbur olacaktır. !aylıklar gösterdi, isted.ği para ayda sadece 67,5 kuruştan sadece 350 kişiden ibaret kaldı. 

Fakat, h('r ne olur a plsun bu üç mem- 1 ~ T E R 1 N A N, İ S T E R İ N A N M A ! ~· ~6 5
9 1 ~6 

leket, hanm ist kamete gideceklerse be- 12 :.16 14 iı6 
ıo 

~ ....... ;A&llu:_.a.u.u.u..aa....aMli~~'"~t olaı:ak...ta:ıa&ld.lll...~~~~~~~~~---------------_:_---~~~~~---~------------------------------~~-------------------------.LL.-L---L..;;;;-L.....;..ııı......-L..--11-....L.--a-..-



Sayfa 3 

1-[ Bu Sabahki ] - r s: ı ,_. (Jı il Gazetelerde 1-1 ~~l,--

J 
-Gör ~"gümüz Fikirler _j A.. ı .. E -....:..r. -E 

a P On Y a Ç le n h u·. k UA nı et ı· -.· ı e se~::~:sını A:~;du~: ~~:~ka~;~:~:n~: L. ~ ..:w 
teşebbiısün bu sefer belediye tarafından de-
gı1 doğrudan doğruya devlet tarafından ya- e Orta Avrupa y eni bir 
pılclığına işaret ederek bu işe İstanbuldan / • d •• b 1 e başlanmasının, gıda maddeleri arnsıntfa da yo zizerin e 

t e S m t . t etin ilk plfınn alınmasının çok yerinde ol-e l ,1 mu nase a ini 4l'eS "'J d:ığunu kaydetmekte. Başbakanın gida mad-
,'\\, delerinin ucuzlatılmasını milli bir dava ma- v ugoslavyanın muhterem Baş-J hlyetlnde telakki ettiğini yazmaktadır. vekili Stoyadinoviç iki ay ev· 

*** 

apon Ba k ·ı · . D k. h .. k A t. ·ı .. k l * vel Romaya gitmişti. İtalya payıtahtın-. • şve l l qenl re lll U ume l f e muza ere ere Cumhuriyet - Bugünkü başmakale ayni da sıcak bir muhit buldu, parlak bir ka-
af •t d mevzua, pahalılık mücadelesinee tnhsls edU-
4' rışı eceg~ ini ve bu mesele etra-1ın a lngiltere ile ınistlr. Hükftmet.ln hayatı ucuzlatmak için bul gördü. İtalyan matbuatında sitayişle 

'J 1 şimdilik iki isabetli tedbir aldığı, bunlardan dolu yazı)ar okudu. •• •• k • k "' [ d v • • ı •• hlrinln kredinin ucuzlatılması, diğerinin de İki ay fasıladan sonra muh~erem baş-
l.orıd goruşme lm anl 0 ma zgznl SOY UgOr İstanbul halkının yaşama seviyesini yük - vekili Berlin _ Roma mihverinin öteki 

y ra 18 (II . . .. . . . seltmek olduğu yazılmakta, alınan tedbirle- k 1 d Al taht 1 ~ arasınd . Ususi) - Çin ile Japon- f r ' / ıkı gundenberı kesılmış bulunmakta • rln karşısında ucuzluk mücadelesinin zafer- ucunu teş i e en man payı ınr a 
~den iti~ki dipl~matik münasebat, bu- Holanda Hindistanı dır. le neticeleneceğini, memleketin refaha doğ- görüyoruz. 
~o hUkfını aren bılfiil kesilmiştir. Tok- • Şanghay 18 (A.A) _ Çin kıt'aları ru gldlşlntn hızlanacağı şüphesiz addedll - Bay Stoyadinoviç dün Alman devlet 
\'agOe'ye ti, Çindeki büyük elçisi Ka- Almanya ıle Japonya Nankinden geçen n ehrin membaına mP.ktedir. reisi Her Hitler tarafından kabul edildi. 
""'- t.... erhal Ja d"" · · d 1 l k dogv u 80 k'l t ı·k b. f d b * Mülakatta Goering ile Von Neurath'.lan -•lfe ... ,ıişr ponyaya onmesını arasın a pay aşı ace r ı omc re ı ır mesa e e u 
lliğer taır. lunan arızalı bir araziye Japonları Çe - Tan - Ahıned Emin Yalman bugünkü başka Almanyanın Belgrad setiri de ha-

f'l.., raft Paris 18 (A.A.) - Temps gazete- b:ışınakaleslnde göçmen işinden bahsetmek- b ı d K ·· t k' 
ktı11 de Yarın '~~ Çinin Tokyo büyük el- kerek harbe tutuşmuşlardır. Şimdi doğ tedir. Bu mesele hakkında parti gurupunda zır u unuyor u. onuşmayı mu ea ıp 
etıne d"' .( okohama yolu ile memle- sinde Jaques Bardomc şöyle yazıyor: rudan doğruya Wuhu'ya ıaarruz et- yapılan ınüzakereler! mevzuu bahseden neşredilen resmi tebliğde: 

0
necektir. cAlman - Japon paktında bazı gizli nıektedirler. baş.muharrir, Balk.anlrı\da, Kafkaslarda ve c- İki devletin siyasi noktalar iıze-

'l'ok Yeni Çin hük A t• maddeler bulunduğunu öğreniyoruz. Japonların taarruzu Adalarda yaşıyan Türklerin muhaceret lm- rinde tam bir anlaşma tesis ettiklPri• 
"A Yo 18 (AA ume 

1 
Bu gı"zlı" maddeler mucı'bı"nce Alınan- k<\nlarını araştırıyor. Ve diyor ki: - l · · k ""Ye buai; · .) - Başvekil Prens Ko- Şanghay 18 (A.A.) - Japonlar cum esını o uyoruz. 

ltı ""'n m b ya büyu"k Okyanusta ve Japonyanın •Göçmen meselesi, adetA. ikinci beş yıllık M ht b ş k"l R ...ı ld v ~tur at uata beyanatta bulun- Punkow - Tientsing demiryolu uzun- p15.nların bir parçası diye esaslı bir surette u erem a Ye 1 oma"a 0 ugu 
b İ3u b~y tevarüs ettiği Çin sahillerindeki eski 1 luğunda şiddetli bir taarruza geçmiş • tcdk!k edilmeğe ve programlaştırmağa muh- gibi Berlinde de sıcak bir muhit ve par· 
Ulıdarı ~nata nazaran Japon hükfuneti müstemlekelerinin kendisine iadesi- lerdir. Japon kuvvetleri ilerlemekte _ taçtır.. lak bir kabul buldu; gazetelerde okuduğu 
~~rede :le Çan-Kay-Şekle hiçbir mü- ni istemekten vazgeçmektedır. Buna I ~i.r. Çinliler v~ziyetin nazik olduğunu yazılar da pek sitayişkaranedir. 
,:&eler go·· Ulunmıyacak, çünkü, son ha- mukabil Japonya, cBüyük Japon te- itıraf etmektedırler. Balkan antantı * 
'<l"d stermı· ı· k" vessü planı. tatbik edilir edilmez 1 H k 18 F y l .. tt f'k'd" ~·J alı bi Ş ır ı, Çan-Kay-Şekle :m ov (A.A.) - Çin ajansının V ransa ugos avyanın mu e ı • ır, 
an Yokt r şekilde bir sulh vapmava im- Holanda Hindistanını paylaşmağı Al- ı bildirdiğine göre Şantungun cenubun - n OnSe y i orta Avrupa siyasetinde bu kuvvetlı dev-
~~anda ur. Japon hükum~ti mÜnasib 1 manyaya vadetmektedir... da çok kanlı bir harbin yapılması bek- . • !ete dayanır, ona dayandığı için de onun 
ltıu~ke muvakkat Pekin hükumetile lenivor. Burada her iki taraf da mühim 1 Atına, 18 (Hususı) - Şubatın dokuzun- hattı hareketini yakından takib eder, ü-
t' eni ~ele:e girişecektir. piyadesi, Şanghayın otuz kilometre şar kuv~etler tahşid etmistir. Çinliler bir dan itibaren Balkan Antantı konseyi ri- zerinde pek hassas davranır. 

l}\U_nasebe~kın. hükfunetinin beynelmilel k~~da kain Nanh~i ve Çua~ça:yı .s?n mukabil taarruz harek.eti için icab e - yaset d.evresi Başvekil Metaksasa gec;- Bay Stoyadinoviç Romada iken Fran
"'ekUi b lerı hususunda, .Japonya baş- gunlerde zaptetmış olan yedı bın kışı - den bütün tedbirleri almış bulunuyor- mektedır. Şubat ortalarında Ankarada sız gazeteleri bu ziyareti alelade bir kom· 
t~e gir? hususta İngiltere ile müzake- Hk Çin çete kuvvetlerine bu sabah, lar. Bununla beraber takviye kuvvet- toplanacak olan konseye General Metak- 1 şuluk münasebeti şeklinde görmek iste-
&~ltere ış~ek irnkanını göremiyor. in- tayyarelerin yardımile, hücum eyle - leri gelmekte devam edivor. sas riyaset edecektir. ı diler. Bay Stoyadinoviç Romadan dönün-

.~%ti d:;?1 ~mri vaki karşısınd3 ve va- miştir. Çin çete kuvvetleri, derhal mu- Bir tecavüz d; ha ce orta A vrupada bir zemin yoklama do-
dısi hatt ışnıış görür görmez bizzat ken- kabil taarruza geçmişler, 200 Japon e- Paris 18 (A.A.) _Malin gazetesi, Son Tunceli Jaşması seyahati yapmakta olan Fransız 

Çiı1 ı hareketini değiştirecektir. sir almışlar ve iki zırhlı otomobil elde Şanghaydan aldığı bir telgrafa istina - Şakisi de hariciye nazırının ziyaretini kabul etti, 
Şangh Çetelerinin ınuvaffakiyeti etmişlerdir. Japonlar geri püskürtül - den üç İngiliz kızının sekiz J apon as - o zaman Fransız gazeteleri Fransanın 

d~n buat~ 1.~.(A.A.) - Çin menabiin- müştür. Şanghay ile Uangpu'nun sağ kerinin tecavüzüne uğradığı h aberin - Mahkıim oldll orta A~rupa .. siyn~etinde bir değişiklik 
tıldıgıne göre, üç bin Japon kıJ.ıları arasında her türlü münakale de ısrar etmektedir . E1azıkda Tunceli scrgerde1erinden olmad~~nı;oyledıler. . .. 

A 
Cebrailin muhakemesi yapılmıştır. Ci-ı Bugun, ug~slavya başvekılının Ber-• k h ı Y [ bokeş ismi de verilen bu sergerde dört linde. ~ulundugu sıralard~ Fransız ~a~e-

.. Va . ın er 1 a azı r anıyor u gos av oğlu H birkaç serseriye kolbaşılık t- telerının bakımından \'azıyet gene oyıe-"' Basvekz.[ı·n ı·n mi-:tir eBir J·andarmam ı da eh"d et - dir. Fakat bitaraf bir gözün ufukta ha-
" . ız § 1 e f'f b ' d v• "kl'k .. . d . k' 

zıyet • a mekden suçludur. Duruşmada her şeyi ı ır egışı 1 gormemesı e ım an-
ilıilıi llı .. d cıddidir. Amerikanın b "tün müesseselerini Berlin temasları inkar etmiş, her sorulan suale (haşa) sızdır. 

'h ,.. • u af aanın emrine hazır bulundurması lazımdır" . . dan başka cevab v.ermemiştir. * 
v.. Be:.lın 18 (A.A.) -. Hıt~e~ tarafı~- Maamafih de!iller ve şahidlerle su· Yugoslavya başvekili Romada iken 

~tıun ş~~Titon 1 ~ (A.A.) - Parlamen - Uzakşarkın siyasi vaziyeti bu k adar dan dun akşam Stoyadınovı~. m şerefı· çu sabit olmuş. ölüm cezasına mah - Yugoslavya gazeteleri Yugoslavyayı İtal
r~:ta huıun~alıye .encümeninde bey~- tehdicikar bir çehre arzetmemişti. A - ~~ verilen ziyafet ve bu munasebe_:ıe kfun edilmiş, fakat hüküm tarihinde 1 Y?Ya bağlıyan iktısadi bağlardan bal"ıse-

~achi d n, ~e?ız hareket şefi Arnı- rnerikanın kafi mikdarda zırhlısı var - ~~ı devlet adamı arasında .Y.a~ılan mu : 165 yaşını doldurduğu sabit olduğundan 1 dıyorlardı. Muhterem Stoyadmoviç'in 
A ~ •l3eYneı e:nıştır ki: dır. Fakat bunların hepsi de 16 yaşın- ıakat Yugosl~vya Başve~ılı:ıın resmı 'ı cezası tahfif edilmiş \'e 30 vıl ağır hap- Berlinde bulunduğu bugünlerde Belgrad
).Gnelikanı mıı:ı .. vaziyet ciddidir. Ve dan yukarıdır. Hatta içlerinden bir ta- seyahatine nıhayet. vermıştır. Stoyadi- se tahvil olunmuştur. Ceb

0

rai1 Tunceli lı meslekdaşlarımızı ayni mevzuun üze
() ksc:k d n, butun müesseselerini en nesi, yenileştirilmemiştir. 1942 sene - noviç bugün hususı surette Berlin ci- sergcrdelerinin sonuncusu addedilebi - rinde görüyoruz. Mütalea edilen mesele 
Le llıı})j :_~~dcede müessir olacak şekil- sine kadar şimdi tezgahta bulunan iki varını gezecek ve bundan sonra Mag- ı:r şöyle hülfısa edilebilir: 
"lfld ••ıu af deburq'da ava çıkacaktır. Daha sonl'a ' · c- Ba..:ta fn.,iltere ile Fransa olmak ı.ırınas aanm emrine hazır bu - saffıharb gemisi ve gelecek bahriye r:· ~ b 

/\ll'ıiraı ı Hlzı.?1dır.> büdcesinde derpiş edilen diğer ik i ge· Essen'e giderek Krupp fabrikalarını f mar vergisi ihda c; edileceği üzere bütün devletler epeyce zaman olu-
•1 918 şu sozleri ilave etmiştir: mi de dahil olmak üzere l3 zırhlı daha gezecek, oradan da Münih'e gidecek - dog.Jru deg""il yor ki sulh için çalışmak üwre Berlinin 

.t. senesindenberi A vrupanın ve inşa edebiliriz.» tir. yolunu tutmuşlardır. Yugoslavya A;. 
~'l İli" Parisde telaş Ankara, 18 (Hususi) - Hasılatı İs- manyanın hiçbir zaman düşmanı olma-

lJıl"elktb :1. nkalar l Sada had rr isakının tasdiki Paris 18 - Matbuat Stoyadinoviçin t.anbulun imarına sarf edilmek üzere mış olduğu için ayni şeyi daha kolaylık-l / Berlini ziyaretini alaka ile takib et - bu şehre bir imar vergisi ihdas edile - la yapabilir. 
Olfd Or erinin mÜnasebetile telgraflar mektcdir. ceği haberi asılsızdır. cMuharebed<!n sonra Yugoslavya ile 

~ııı._ ra Segahatı• · ı• ·d• Oeuvre gazetesi. Parisde çok telaş Almanyanın iktısadi münasebetleri o de-~ljı._~ra 18 teah eca ı D · ı· ,. ··d ·· .. ~'Y"iltık ~ (Iiususi) _ iş, Merkez, ve mevcud olduğunu yazıyor. enız ı r a ıa mu uru rece gelişmiştir ki siyasi iş birliği çare-
~11~~at tari~~ .müdürlerinin Londraya Ankara 18 (Hususi) - Sadabad pak- Echo de Paris, Stoyadinoviçin ko - Ankara, 18 (Hususi) _ Zonguldak siz iktısadi iş birliği ile karışmıştır. Bu 
tf!~11 ll'ıildQ 

1 
erı tesbit olunmuştur. U- tının B. M. Meclisince tasdiki rnünasebe- münist aleyhtarı pakta Yugoslavyanın Nafia Müdürü Zekai Denizliye nakle - mesai iştirakinin hedefi herhangi bir 

f!t C!decekrler ~Y sonunda buradan ha- tile Dr. Tevfik Rüştü Aras iie Irak ve da iltihakı için yapılan gayretlere mu- dilmıştir. (De1·amı 9 uncıı sayfada) 
(l erdır. halefet ettiğini bildiriyor. 

latad----akı· lran hariciye nazırları arasında samimi 
dar ca ,.J deler telgraflar teati olunmuştur. 

~rıkara Ren işlet ilecek Havyar hanın:;-~~~~~d-u_ğ_u_c-ih_e_t-in-Z-i
Çı~brıu ~e18 (llususi) - İstanbulda E- raat Bankası istikametinde kesilmesi, bu 
~ ~sı bir ~danının istimlak suretile a- suretle caddenin tevsii, bundan başka da 
~1 de Cal:rara bağlandıktan sonra tünelin karşı tarafında isabet eden ada
~ genişle . tada dar cadde ve sokak- nın ortadan kaldırılması vardır. Bu ta-

1.l.lfll k tılebilm · · · ı d'" ı ki" f'l k · · e ted· esı ıçın çare er u- savvur arın mev ı ı e onması ıçın a-
ır. 'l'asavvurl:ır arasında meli çareler bulunmuştur. 

t Makineye verilirken 
tıg·ı· 

.,ı.,.,,.1 ız bahriye tezgahlarında Sabotaj 
ltıl\a 19 CA.A,) -------

~iı;ahe~ore Por~ - Star gazetesinin yaz-ı sey:ıhaU yapmak üzere 2500 Alman işçisi 
~ı e edUen ouı da son zatnanlarda bur:ıya gelmiştir. 
'llıubteınel b 'Ve Sabotaj hareketleri ol-ı Y<-~İ Hind parlamentosu r eisi 
~a.ırıllı c!enız ınak:lunan bazı hftdlseler hak- Londra 19 (A.A.l - Hind parlamentosu 
"e (l Oldu~ tı tnatı tahkikat açmışlardır., Nehrunun yerine reisliğine S11bhas Bojeyi 
>'aıı eueqn :eu zere geçenlerde Blrmlngham se ... mlştlr. Yeni reis Londrada bulunmakta • 

ll~tılar çıktn Zabeth tırh!ılarında şiiphell dır. Derhal vazifesine başlamak üzere Hln-
lıkt lŞtır. dbt:ma hareket edecektir. 

eşde iki sene Van Zeland Londraya ~idiyor 
llultr ga~folet evvel kapatılan umdra 19 <A.A.l - Van zeİandm 2 şu-

e\'\oeı eş 19 'AA) tekrar çıkacaklar ı b::ıtta Londrnya gelmesi bekleniyor. Van 
C~Ut! ltal>annı1 - Bundan bir kaç sene z-.ı:ınd Londradaki ecnebi matbuat cemi -
ltııl'ıı. e:>ttı1 ve~ Ol:ı.n tnüfrtd sağcı iki gazete yl'tlnin vereceği :ziyafette hazır bulunacak-

b· l uvantul t <tŞ IYac Yakında tekrar çık- ır. :!Soo aktır. Eski Belçika Başvekili yakında neşredile -
~aıı011 Alnıan i . . . cek olan ekonomik raporu etrafında ve ynp-

19 CA.A.) şç.ısı ltalyada tıf,ı tahkikatın neticelerine dair izahat ve-
. - ltal 

Etimesğut 
istasyonu 

Ankara, 18 (Hususi) - Eskişehir -
Ankara kısmı üzerinde Etimes'ud istas
yon adının (Etimesğut) şeklinde değişti
rildiği Ankara vilayetinin iş'arından an
laşılmıştır. ------
Köylüye taksitte 
Hayvan verilecek 
Ankara 18 - Köylüyi1 ucu·1. hayvana 

ve iyi bir nakil vasitasına sahih edebil
mek için yeni bir tedbir düşünülmüştür. 
Orduda hizmet eden hayvanlar 12 ya
~ına geldikleri zaman kadrodan çıkarıla
caklar ve bunlar ucuz iiatla ve taksitle 
köylüye satılacaklnrdır. Bu sayede hem 
köylü işine yanyacak hayvanı ucuzca ve 
kolayca satın alacak, hem <le ordu ihti -
yacı olan genç hayvanları tedarik imka
nını bulacaktır. Ziraat ve Müdafa~ Ve
kaletleri bu hususta müşterek hır layiha 
hazırlamaktadırlar. 

Sçyhan yeniden taştı 
Adana 18 - Son yağan yağmurlar ne

ticesinde Seyhan yeniden 4 metre yük
selmiştir. Bütün Adana ovası su altında 
kalmıştır. Münakalat tamamen durmuş
tur. vna et tedbirler alını a ha lamı tır . 

llSabahtan Sabaha: 

1 

Gece belediyeciliği 
Etini ucuz yiyen, sütünü endişesiz içen bir İstanbul hcpimızin hayalinde 

yaşıyan bir İstanbuldur. Muhakkak ki büyük şehirlerin geniş mikyastaki yi~ 
yecek, içecek maddelerini bir ayarda tutmak kolay değildir. İstanbul gibi 
henüz medeni techizatını ikmal etmemiş bir şehirde dışardan gelen yiyecek, 
içec<>ği kontrol etmek, içerden çıkan fireyi şehirden uzaklaştırmak bir me -
seledır. Hele alış veriş terb;yesindc zayıf olan bir alıcı ve satıcı kiitlesini 
belediye nizamlarına uygun bir seviyeye çıkarmak pek mü2küldür. Faka! 
belı>diyc yasaklarının ve cezalarının asıl fazileti de bu terbiyeyi knvvetien
dirmektir. Esnafı, tüccarı v.:? halkı karşılıklı bir emniyet içinde yaşatmak 
belediyenin alacağı kat'i vaziyete bağlıdır. Gevşek bir teşkilat hem belcı,. 
diyenin, hem halkın zararınrı. olur. Muayyen bir zaman için alınacak sıkı 
tedbir yavaş yavaş beklenen karşılıklı itimadı temin eder. Bugünlerde İs -
tanbuldn et, süt ve su davası gene tazelendi. Sırası ge1mişken bu eski derde 
aid ben de fikrimi anlatayım. 

Belediye halka ucuz et yedirmek, temiz süt içirmek için elindm geleni 
yapsın, fakat bu arada ve herşe)dcn evvel şu gece belediyeciliğini de ka
bul etsin. Hiç olmazsa bir hafta için tecrübe etsin. İstanbulun ihtiyacı için 
yakın ve uzak iskelelerden gelen yiyecek maddelerini hallere akş~mdan 

getirsin ve şehre gece dağıtsın. Sonra şehrin firesini de ge<:eden ka 'dırsın. 
İnşant malzemesi geceden taşınsın. Görülecektir ki bugün ana caddcl ·ri 
dolduran seyrüseferi felce uğratan kaba gürültü ortadan kalkınca halk c.ıa, 

belediye de rahat edecektir. 

Masrafa değil, sadece zahmete ihtiyaç gösteren bu gPce belediyecillği bü. 
tün medeni şehirlerde artık itiyad haline gelmiş eski bir fikirdir. Avrupa şe
hirlerinde gündüz bir belediye memuru görülmez. O vazifesini geceden yap
mış bitirmiştir. Bu da yapılımyacak bir şey mi? 

Bilrhan Cahid 



4 Sayfa so~ POS~A tkincikiıtUll 

sağ işle i Köy·ü 
edb~ı· er· öğre ilece_ 

e /--Hakkımız 
Yok mu?~ 

O b"s meselesinde ç1k n 
ün e bakıMdJ 

Köy ebe mekteblerinden başka köy kız san'at 
mektebleri açılacak, her köyden bir iki 

kişi dispanserlerde doktor yanında kurs görecek 
Hukfunet köylüyü her sahada bil - nan. dispanser doktoru derhal vak'a 

ğılendirmek için esaslı şekilde faaliye- yerine gelecek, icab eden tedaviye te
!e geçmiş bulurunaktadır. vessül edecektir. Köylerde hastaların 

Köylü, bilhassa köyliı kadını şehi~ bakımsızlık yüzünden heder olmaları· 
lerdeki yaşayanlardan farksız surette 1 na sebebiyet veıilmiyecektir. 
yetiştirilecek, tenvir edilecektir. Bir İstanbul vilayeti dispanser mevcud 
çok köyierimizde vilayet hususi büd· olınıyan kazalarını tesbit etmiş ve bu
celennin iküayetsizliği yüzünden mek- ralara yapılacak dispanser binalarının 
leh açılamamaktadır. Fakat hüklımet planlarını hazırlamaları için Nafia Mü 
bulmuş olduğu diğer tedbirlerle bu nok düriyeti ile temasa geçmiştir. 
sanı telafi edecek, bir taraidan da fır- Kazalardaki kurslara köy muallim-
sat düştiıkçe mekteb sayılan köylerde ]eri de devam edecektir. 
ziyadelcştirilecektir. Köylerde zehirli gaz kurslarına ha-

Ötcdenberi köylü, hastasını ihmal zirandan itibaren başlanacaktır. Bu 
etmekte, doktora başvurulmaınakta, i- j li:urs~arda hfilen kazalardaki kurslarda 
laç tedarik edilmemektedir. Kazaların ders verenler çalışacaktır. 
bir çoklarında dispanserler mevcud • İstanbul köylerinde doğum iş1erini 
dur. Dispanser sayıları kazaların ade- sıhhi bir şekilde yapabilmek için köy· 
di kadar çoğaltılacakbr. Dispanserler - lü k:ıdmlanna ebelik hakkında dersler 1 
de çalışan doktorlar her köyden bir ve verileceğini yazmıştık. Yakında kay -
ya birkaç kişiyi ve bilhassa kadınlan makamlar belediyede bir toplantıya ça 
kaza merkezlerinde toplıyacak, onları ğınlıp kendileri ile bu hususta g_örüşü
kurslar yaparak hastalık tedavileri hak lecektir. Ebe kursları hakkında Istan -
kında bilgilendirecektir. Kaza merkez- bul Sıhhiye Müdüriyetinden istenen 
lerinde kurs görenler köylerinde vu • ma1Umat belediyeye verilmiştir. 
kua gelecek ufak tefek hastalıkları te- Hükıirnet, bilhassa köy kadınlarım 
davi edebileceklerdir. Ağır hastalan tenvir edecektir. Yakında köylü ka -
hu gibi köylüler kaza merketlerindeki 1 dınlara mahsus kız san'at mektebleri 
doktora haber vermek mecburiyetinde açılacak, köylünün ev idaresi bakımın
ıutulacaktır. Bu :zaman kazada bulu - dan malfunatı çoğaltılacaktır. 

Dok şirketi tasfiye Düğünlerde masraf 
kararı verdi yapılmıyacak 

Emri vermeden evvel 
icab'.armı da yapmalı 

Taksimden Köpruye inmek isteyen o· 
tomobiller, iki gün oluyor ki nnıtaden 

taklb etmekte oldokıan Tarlabaşı so -
kağ'ının onuna geldikleri uman karşı
larında blr seyrüsefer memuru buluyor
lar, ve anlıyorlar kf: 

Artık o noktadan l~iliz sefaretine 
doiru kıwılarak tramvay -,olwıu taklb 
etnıek mümkün değildir, alt sokağa sa
pacaklar, yeni yapılan asfalt )'oldan 
Şişhane karakoluna çıka.eaklardır. 

lngUız sarayından Tepebaşına, Pe -
rapabı.st n Alt.ıncıdalreye çıkan n ge -
ni§letilmesine bir turla imkin buluna • 
nuyan dar sokakL'lrı lıdihamdan kurtar
mak fçhı daha evvel verilmiş olau bir 
kararın tatbilddır, diyeceksiniz. Gcrçek
den öyfedir. Fakat: 

Ta.rlabaşı sokatının al& kısmına ge
le.il otomobil l'epebaşmın BAliç kısmın
ds asfaltlaştınlan tarafa gelmeden ev
vel öyle bir sokağa sapıyor ki kim bilir 
belki 25 yıldanbcrj tamir görmiyen kal
dmnıları b ı.tanbaşa ~kur, çamur veya 
kambnrdar, üxcrinde yürünemez, lıısıı
na İstanbulun birinci sınıf bir caddesi· 
ni değil, üç.üncü sınıf bir kasabanın ü
çünciı smıt bir sokağını hatırlatır. Bu 
rt>irinci mesele, Taksimden gelip de me· 
seli Tokatliyan veya Tünel tarafına git
mek isteyen bir otomobilin k?.r~ılaştığı 
müşkülat da ikinci mesele .. 

Belediye emri vermeden evvel le.ah -
tarını da yapmalı, otomnbillere tahsis 
~len yeni yolu her şeyden önce ra -
hatca ceçilebilecek bir hale getirmeliy
di, dlyoruı:. 

" Mahkeme yaptı~ı tedkikat sonunda dün baktıgı 
davanın da tevhidine karar verdi 

Otobüs meselesi et.rafında açılan dava - ·da dün de devam edllmlştir. suçJu, 

l 
lardan üçıhıe Asliye ı lncl ceza mahkeme - l>uldan satın aldığı bir tnbancs !! 
slnde dün devam edllmlştir. blr gece çlftlıkde babasını uyuduı.· 

Blrlncl dava Recai Nüzhet ta.rafından a- öldürmek istemiş, sonra da çorltı1'1 
çılan teşhlren hakaret davasıdır. Geçen cel ml§tır. Yaralıman baba ise, çocuğUlle' 
sede Ahmed Emln Yalm~n muddel aleyhine nın tcşvikUe hareket ettiğini iddll!. 
hakaret ve l.asnl1 ctlrtlm davası açtığını sôyll 1di. 
ycrck, davalr.nn tevhidini ıstemlşt.1. Bu hu- Dfin mahkemede şahld ol:lnıt 
susun müddelmnumllikten sorulm"!l içln, suçlunun dayısı Mehmed, kız karO !fJ 
duru.şm.a talik olunmuştu. Müddelıımumi - basından bazı mirasa konduğunu. 
Ukden Asliye 1 mel ceza riyasetine gönde - adamla evlendiğini söylemiş, ve: s. 
rilen cevab dun mahkemede obnınıuştur. - Kocası Mehmed bazı arazi ?11 d 
Bu cevr.bda Ahmed Emln Yalımın tarafın - nı ve bir mikdur koyunu ona sortıl:ı d 
dan, Recai Nuzhet aleyhine suç tnsnll ve ha nuştL Bu paralan Eyübde bulunan 
taret dav!'.\lan tahrtk1 için istlda ile müro.- rma yediriyormuş.. H~di&cden bit 0 
caat cdıld tl ve müddelumumlllkde yapılan Unsanı gönnfü;tüm. Babasını _iild c 
tahklknt so:mnda .suç t.asnU hakkında ade- dair hiç blr şey söylememişti. ııadl 
mi takibat karan verılerck, açılan hakaret ra bana geldi, karakola mrırneaııtl 
davasının da mahkemeye gönderlldlğl be - teslim ettım, demlştlr. i? 
yan ediliyordu. Bundan sonra taraflara so- Duruşma bazı şahidlerln celbi 
nılmuş, tcvhld kararı ~r11mes1nt istemiş - ta güne bırakılmıştır. 
lcrdir. Dosya evrakının gelip gelmediğinin 
kalemden 6'Urulması 1çln muhakeme talik e- Bir ampul hırsızı yakslstl 

1 

dilm. iştir. Fatihde Kıztaşı elvanndakl ıı.P' 
ikinci dava larda oturanlar vnkit vakit zabltllr' 

lktncl dava Sabur Samı tarafından açı- cantıa apru-tıman antrelcrindekl 
fan te~tren hakaret davası ldl Bu dava da ampullerlnJn çalındığını .söylCJJlt 9 
geçen celsede Sabur &minin ha§ a dava - Nihayet dün emniyet memurları 8~ 
Jar açıp açmadığının müddelumumillk:ten sızını yakalamak için o civarda te 
sorulmasına kalın~tı. mışlar, Sokrat ismindeki sabıktıl1Y1 

Gelen cevabda Sabur Samln\n müracaa- tünde yakalamışlardır. 
tile matbuat kanununa muhalif hareket ve SOkrat cebinde zühnr eden ::::!il 
ncsren hakaret suçlı:ınndan }'alnız fkl dava le beraber müddeiumumiliğe 
açıldığı, bunların da Adiye ı ine! ceza mah 

1 
mlş~!!"· 

kemesine gönderlldiği ve başka blr dava ~miimimcmmcicimd~ 
tahrtk ed!lmedlğl beyan edilmiştir. Taraflar . A K A Z A 

Hakkımız yok mu? ıene tevhid ıstemışıer. evrakın gelip geı -
mediğinln gene sornlmnEl için duruşma ta- . oşter 1 '----------------! llk edilmiştir. Sıneması muhterem m ()eS ·- ı 0·· ·· - d rinden gnrdOğU rıığbetten çuncu ava 1n 

gazla d Üçüncü dava Recai Nüzhet Babnn tara- ret olarak hiçbir sineman ~ r an fmdan, nynt maddeye gore tahrik edilen pamıync. ğı inedi iki bQyOk Zehirli 
k 2 ncl dan idi. Açılan ilk davadan sonra, B U orunma bunn dair müdclelumummk tarafından Tan 

ga .. etesine tebllgat yapılıp yapılmadığının matinelerden m baren göstertJ1e 
so:-ulmasın:ı ve tebliğ miızek.keresl ile, teb -

veni bir kurs açıı cak 
1 
lığ ilmühnberlnln mahkemeye celbine kal- başlıyacttk A 0 

vilayette de lir kütübha~e m•şgonderllen cevabda vaziyetin Tan g:ıze- 1 - ZEHİR 1 O l il 
• • 1 te$f idare müdürü Haydara 21/121937 tnrl - o·vA 

tesıs edıı ce.K hinde tcbllğ olunduğu bildlrtlmi§Ur. A ,J 1 Bundnn sonra söz alan Ahmed Emin, de- ~ 
Vali muavini Hüdainin riyaseti al- mlştır ki: 

Hükfımetce satın alınan İstinye Dok 
iirketi uımnni hey'eti dün toplanmış 

ve şirketin tasfiyesine knrar vermiş -
tir. Şirket İstinyedeki deniz tamir ve 
inşaatına aid bütün tesisatını 1 Şubat
tan itibaren Deniz Bank Havuzlar ida
resine devredecektir. Devir ve teslim 
muamelesi on beş gün kadar sürecek
tir. 

Dok şirketi 300,000 liraya satın a -
!mınıştır. Bunun 100 bin 1iras1 peşin 
olarak verilmektedir. 200 bin lirası da 
oir sene sonra verilecektir. 

tında «İstanbul havaya karşı korunma! - Tebligat yapılan şahsm, gazetede böy
lrnmisyon> u b"r içtima akdet~ 2 5 le bir tebl1ğf! mnhntab olaeak .sıfatı yoktur. 

,_ , el · ·· - ·ım . . . ' ' Gazetenin 1dare kısmında, llAn işlerine ba-ı gibi )'ır.ıcı an an erm onune geçı c· a.)~ ıç~nde yapılan ışl~r hak~ında bay knn b!r memnrumuzdur. 
sini emretmiştir. Bilfımum idare amir- Huda? tarafından komısyO!'l3 ızahat ve-, NMrlyat müdürü Sabri saıım de: 

Dahiliye Vekfileti yeni bir tamimle 
alakadarlara yurdun bir çok yerlerin
de di:ğün merasimi münasebetile lü -
zumsuz ve yıkıcı bir çok masrafların 
hala yapılmakta olduğunu bildirmiş ve 
düğünlerde men'i israfat kanunu ah -
kamının tamamile tatbik edilerek bu 

l 
Hükiımet, asri tersanenin kurulma· 

sına büyük bir: ehemmiyet verdiğin -
den Dok şirketinin de alınmasile bu 
voldaki çalışmalar kuvvetlenmekte -
dir. 

Bir amelenin parmağı koptu 
Kasımpaşada bir odun deposunda çalı -

şan Karabisarlı Mustafa elini testereye ltap
tırmı§ ve bir parmağı kopmuştur. * Kazlıçeşmede blr .kösele fabrikasında 
~hşan Mehmed Karakaya blr d1kkats1z11k 
neticesi sol elini makineye kaptmnış, par -
nıaklan ezllmlştlr. Mehmed eurohpaşa has 
tanesine kaldırılmıştır. 

48 saatte belediyece ce:ıaya 
çarpbnlanlar 

leri ile zabıta teşkilatı bu iş üzerinde rilmiştir. I -- Tebl"at yapıldı~ tarthde ben ralıatsız 

1
-k d ı kl B · h ta .. bu'unuyordum. Bunun lçln, muttali olama -

doğrudan doğruya a a a ar o aca ar - . u 11.a a gore: 1 dım, demiştiT. 
dır. . lstanbul be'ediyc hududları dahi - Burada Ahmed_ Emin Yalmanın ~~ 
------------·-- Jınde açılmış olan zehirli gaz kursla _ Nazmi Nur! lle, muddclumuml Hakla Ş!ikrü 

rında birinci ve ik'nci devre erde 5 792 ar.ı.c;.mda usule ald bir münaka§a geçmiştir. 
NaZMl Nm1: 

erkek, 231 3 kadın olmak üzere cem'an I - - Tnbligat zarfı üzerindeki yazı ne tarih 
ŞirteU Hayrlyenln e.mekdar müdurlerln - 8105 vatandaş kurs görmüş \'e bu kurs 

1 

nyn!.. Her ikisi de tebliği yapan memur ta-
den olup tamirat ve mübayaat lşlcrlle meş- 1 :arı muvaffakiyetle ı"kmal ederek h _ rafından 7azıımış_ Tarh ile imza da bir -
gul olan Bay Mehmed Ulvi Arer çok kısa .sü . e bh1nden uzak bulunuyor. Halbuki bu glb1 

VEFAT 

ren bir kalb hastalığı neticeslnde dün ak - lıyetname almışlardır. tehUğnt yapılırken, bazı me§ruh&t yazılma-
şam irtihal etmiştir. 1 Bundan başka üçüncü ve dördüncü sı 18.zımdır. Teblltnt usulü dairesinde ya -

Vazl!e§inııs, faal ve aziz blr hayata ma- d .. d . 1 . <l hl. 
1 1 

pılmamıştır, demiştir. 
lik olan mumnlleyhln genç denecek bir yaş- evre mu avını en e e ıye name e - Müddeiumumi Hakkı Şükrü de, itirazlara 
<la zlyaı bütün arkadaşları ve Şirketi Hay- rini almışlarsa da bunların daha he • cevaben: 
rlye İdaresl için pek zlyade mucfbl teessür nüz kat'i mikdarı tesbit edilmemiş -0l- - 42 'nc.l madde tebllgaıın gazetenin neş
olmuştut. Cenazenin bugün saat 12 de mer- rlyat dlrektörlü~üne veya sahibine değil 
bumun Tophanede Defterdar yokuşunda i- makla beraber kadın ve erkek 9500 - do~ea gHete ldarehanesine yapılacağın ~ 
talyan hastanesi bltlflğlndeki hanesinden 9800 kişiye baliğ olacağı kuvvetle tah dan bahseder. Tebligat usulü dalresl.nde •e 
~dırılarak Kılıcall paşa caml1nde öğleyi min edilmektedir. knnuni şekllde yapılmıştır, deml§tlr. 
muteaklb namazı kılındıktan sonra Topha- Hakkı Şükrü, bundan sonra zikrett1ğ1 mü-
nede Denlzyolları idaresi önündeki rihbm - Şu hale nazaran dört devrede 18,000 taleasında: 

Son kırk sekiz saat içinde muhtellf be - dan Şirketi Hayrlyenln husus1 blr vapurlle kişi kurslardan mezun olmuşlardır. - Ceza muhakemeleri umılü lcanımunun 
ledlye :suçlarından 119 ceza zaptı tutulmuş, s..-ınt 13 de Paşabahçesine naklolunarak o- . . . 3 üncü madcleQ sarihtir. Hadisede suçlula-
143 boş kAse. 14 gilğüm, ı kazan pls tutul -ırada aile mezarlığına defnolunacaktır. Re - Komısyon bu ızahatı memnunıyet - nn ayni olması 1t.tbarile bu maddede tasrih 
dıığu için müsadere edilmiş. 131 noksan ek- flkns.ına ve ŞlrkeU Hayriye atleslne beyanı ie karşılamış, bundan sonra yapılacak, olunan irtibat mevcud olduğu gibl, hAdlse-
mekle 447 kilo muz imha edllml§tlr. taziyet ederiz. işler hakkında müzakerata başlıyarak ler nrnsmda yakınlık bulunmaslle davala -

~ •.•• ~ . -- • • . . .. - - • • b" tak · k l · t• rın blrlikde tedkik ve tahkik olurunasına, 
ır ım yenı arar ar vermış ır. karar verilmes1nl istiyorum, demtşttr. 1 

1 Bu kararlara göre; havadan ablan Müddelumurn1nln dnvalann temıdl ta -ÇiN SULARINDA 

zırhlısının J 
tayyareleri tarafından batı ılmasını görteren ve 
topraklarında zı hlı otornobilie le muhafaza ve 

MEŞHUR J?/LM 

Ame ikan 
nakledilen 

am ~ _İE iL fE K, Varın akşam 
Y ve 1 P C. t'( sinemalarında programa 11Ave edilecektir. 

l .:ehirli gazlan temizleme ekiblerinin j lebl kabul edilerek, duruşma başta güne bı-
r f ·ı . . . . b' :k la rakılm~tır. ye ış ırı mesı lÇın yeru ır urs açı • Her üç davanın da rüyetine ayın 25 ln-

1 caktır. Muhtelif lisanlarda yazılmış ze de devam edilecektir. 
hirH gaz1ardan ve hava tehlikelerinden 
korunma işine aid şimdiye kadar telif 
edilmiş kitablardan vilayet seferber -

BabPsmı öJdUrmek istiyen 
çocuğun muhakemesi başka 

güne ka!dı j lik müdürlüğü idaresinde bir de kü -
t iıbhsne açılacak, halkın burada ser -
. .. . Küçükçekmece civarında babası U:ehme-

1 

oestce telebbuatta bulunması suretıle l 11 öldürmeğe teşebbüs ve yaralamadan auç-
Lu mühim tehlike hakkındaki bilgil~ 1 iu 16 yaşındaki Hasan ne. suç ortağı yanaş-

~:m:m:aımliiillııam~mcıı:::liil:mam•mmıım::a:mmm:::•mm•m:ı••m_, rinin arttırılmasına çalışılacaktır. ma Mehmedln muhakemelerine Ağırceza -

K 

111 
Amerika polis teşle 1_1~ v 
şaşırtan, memleketıcrı 11 ıı 
feluket gıbi saran 

dU.manı ııtl 
Gan{!sterlorin en son ınndafBııl 

Tek Gözlü Mehip Anibal'ın idaresindeki kahraman KARTACALILAR'ı memleket içindeki bozguncular arkadaa vurmasaydı ROMA tarumar olur, ta ihin değişird•· 

~i semacılık tari . .inin en MUAZZA · filmi. 
100.000 1 igüran - 1 .00t) atlı asker, 300 mu ha. ebe 

Fili - 5~ yelkenli tarihi harp gemisi 

TÜRKÇE 
SOZLÜ 

Tarihi şabcser 

Yarın akşamdan ltlb .. t'en 

VE 
Sinemalarında birden 



tS~şeh~inde elektrik 
· esısatı vücudegetirilecek 
E:zbiderd • 
\'e e hır sıfat istasyonu, kasabada da yeni yollar 

Çeşnıeler, bir de güzel parti binası yapılmaktadır 

SON POSTA 

Niksarda bir define 
aranıyor 

Niksar (Hususi) - Tokadda oturan bir 
kadın kazanuz maliye dairesine müracaat 
ederek hükfunet bınasınm yanındaki 
mctn1k btr binada hafriyat yapmasına 
müsaade edilmesini istemiştir. Kadın bu 
hafriyat neticesinde de altın, gümüş ve 
6'ir çok kıymetli eşyadan mürekkeb bir 
define çıkaracağını bildirmiştir. Maliye 
kadının müracaatine muvafık cevab ver
miş ve gösterilen yer kazılmıştır. Kazı

lan yerde bir mahzen zuhur etmiş, fa • 
kat mahzende define namına hiç bir şey 
zuhur etmemiştir. Kadın buna rağmen 
ümidini kaybetmemış, ikinci bir mah -
zen daha bulunduğunu, defineyı orncla 
bulabıleceğıni söylemiştir. Şimdi de ikin
ci mahzenin buh~ğu yer kazumakta
dır. 

Köpek yiizüııden 

Sayfa S 
• 

ra s 

Başvekil Chautemps millim üdafaaya 
ehemmiyet verileceğini söyledi 

Bir köy/ii 1 Fransada kabine buhranı dotayısiW. seferber edilen muhafız alayı otobüsler 
• Arkadaşın öldürtla önünde silahlarını çatmış, harekete müheyya bir vaziyette 

. . _ _ l . (B~tarafı 1 inci tayfı.ıda) 1 «- Pek nazik safhalar geçiren bub-
~ w: gonmilf w kaymakam .. a:rede (H~usi)_ - Menge~ın İı!as~~r le teşriki mesaiden kat'iyetle imtma et- rana nihayet verebildiğimden dolayı 

Rıfat Akpmat' koyunden Hatıb oglu Yunus ıle Ali og.u meleri üzerine bu teşebbüsten vazgeç- çok memnunum. Yeni milli birliği tesis 
Suşeh Hasanın köpek~.eri ~i:birlerile da~a~ış- lmiş ve yeni bir kombinezon. bulmuştur. için kabuıe elinden gelen bütün gayreti 

teqedir rı .~ıvasa 145 kilometre mesa· Ezbitler ıtahiyesinde büyük bir sıfat Jardır. Yunus kopeğını kurtarmak ıçın lıı- Bu gece saat 22 de kurulmuş olan sarfedecektir. Maliyemizi sağlam esas· 
~~ 1'ıw:~u 33 bin kadardır. Kay- istasyonu yapılmaktadır. Ağrakos, Ağ- çakla Basanın köpeğini vurmuş, Hasan 1 Chautemps'ın yeni kabinesi şu üç partiye lara i:ltinad ettirmek, milli müdafaamı· 
ı.ıaylndır~:1ti~~ R~at Akpınar kasaba v~ıs, Sanca, Müşekmis köylerinde da buna kızmış, Yun.usa bir tokat atmış- dayanmaktadır: ~ .ku~e.tlendi~ek,. bütün Fransada 
~~· Üç gı uıennde çok çalışmakta- de ıçme sulan ve mektebler yapılmak- tır. Bu sefer Yunus köpeği vurduğu bı- Radikal sosyalist, müstakil sol partisi ıçtımaı hayatı bır nızam altına almak, 
~?Ptüsü i~~da. ikmal edilen Akçaağıl tadır. Mıntakada altı mekteb vardır. Bu çağı Hasanın kasığına saplamıştır. Ha _ ve sosyalist cumhuriyetçiler birliği. asayı~ı i•ılal ederı ecnebileri sı-
1!otdiinc··ı·~r~ıye köprüleri arasında okullarda 700 den fazla talebe oku- san yarım saat sonra ölmüştür. Yunus Bundan başka, zahiren sosyalistlerin kı bir kontrol altına almak, varmak is· 
~e köy yu ~u kazanmaktadır. Kasaba maktadır. Mevcud okullar ihtiyaca. kafi yakalanmış ad!" t r d"l . r müzaheretini de temin etmiş olan Chau- tedi~imiz hedeflerin başında bulun · 
tir. l3e\r ~f 8.~1 tamamen ikmal edilmiş· gelmemektedir. Kazanın 11 5 köyünde ' ıyeye es ım e 

1 mış ır. temps Halk cebhesi prensiplerinden rnül- maktadır. 
0n lllcnr~ tliğinde bir köprü ve sekiz köy kanunu tatbik edilmektedir. Köy 1 . . ,. . hem ~ir program tatbik edecektir. I\abmemi:. bü~ü~ bu saydıklan~ı 
l<a~bad Ya~ılmıştır. yolları ~apılmakta, evlerin iç ve ~şl~n zmır V !ayet eC.ISI açıldı Yeru kabine azası şunlardır: b~nnak ıçın ka~ı de.r:ecede kuvvetlı· 

Ctunhu . a hır pazar yeri açılmış, badana ıle badanalanmaktadır. Koy ış- İzmir (Hususi) _ İzmir Vilayet B:ışvekil: Chautemps, Devlet bakan- d r ve bu kuvvetı tatbık sahasında da 
~.... rıyet al ı · · d h · · ·· ·· l bilm · · · h 1 nösterecektir ~"'l•ne Sık anında bulunan eski bir ~~ının a a ıyı goru e esı ıçın er Meclisi bugün açılmıştır. 1938 İzmir arı: Frossard ve Bonnet. Milli müda - ,, .» 
~leal'd tırılınıştır. Aşağı, Mahalle ve koyde mevcud okur yazarlar kaza mer büdcesi iki buçuk milyon lira olarak ına ve harbiye: Da.ladier, Bahriye: Vil· Kabine programını cwna günli 
PıUn:ıkt~ lrıahall~lerine çeşmeler ya- k:z~de toplanarak köy ~leri üzerinde tesbit edilmiştir. Bundan başka köylü·' i.;am Bertrant, Hava: Guy la Chambre, okuyat"ak 
~'laba vı~ y:~ bir büyük parti bina- g~ru~eler yapılmakta~ır. Perşembe nün kalkınması, ihracat için yaş mah - Dah!liye: Sarraul, Adliye: Campinchi, Paris 18 (AA.) - Başvekil Chauternpıı 

---_ Çerısınde yükselmektedir gunlerı ·de kasabada bır pazar kurul-
1 

r 
1
. k .. k .. 

1
.. . Ivfalıve: Marchandaue Hariciye· Del _ yanında nazırlar ve müsteşarlaı· oldu;u 

G·--------·~·· . maktadır. Bu pazara civar yerlerden s?ız:e _ ış b~.\ ltz~e . ~Y ~y~ pnl m ve- bas VTicaret· Pierre C.ot Tekaü~ La halde geç vakit Elize sarayıM gide k ered d alıcılar gelmektedir. Kaza bağlık ve rı •. esı,. uyu .n~ .ıa ış .~ a~ ıc.a ve ~all~ Zıraat. Chasal, l\fa~rif: Jean Zay~ Reisicumhura arkadaşlarını takdim ct-

h• e e bahçc:liktir. Her türlü meyva yetic:ir. pla3lar ınşası gıbı ışler ıçın de ıstıkraz p T T. S h ·at 1\lf • •• R d" miştir. 
lr " l t h k 1 t · · .. c mı , J.\ esaı. ama ıer "OCU d Kaysı ve ceviz ihracatı fazladır yapı ması a tı arara a mmış ır. M .. t 1 k St k Sıhh' R ' Yeni kabine cuma günü öğleden sonra ~ yan ı · us eme e: ee , ıye: ucart, ,__ t . kt" 

la ~rede Of Kasaba vilayet merkezine 145 kilo- . . , Nafia: Queuille. parUt.Uıen oya gırcce ıı:.. 
r koyij Ususi) - Mengenın Karaca metre mesafededir. Kışın fazla yağan Tepecıkde fanlı hır vak R B kT be t K miinistlerin variyeti 

&anın anndena Yaşında kahveci oğlu Ha: ka~.an .. yol~r ~a?3nmaktadıı:. Kaza İzmir ( Hususi ) - Tepecikde Ku - Paris. 18 a(ş~~~n) _:~:~ kabi . Paris 18 (A.A.) - Komünist partis! 
~ere . nesı ÇOcuğu • bugunku halıle vılayet olmıya çok el- . . . . . neyı divanı bugün kabul ettiği karar suretin-

llar1t . nasan d kb d verış ı . a p anı yapı a uze- h" . . 
gıtrniş 'b evde bırakarak bır . l"dir Kasab 

1
• im k .. ruçay mahallesınde yırmı kişı arasın-, kurar kurmaz Başvekil Chautemps mü de, teşekkül etmekte olan Chautemps 

Ça en nasıl a oca aşın a oy - redir Kasaba kenarından geçen Şirin da kanlı bir kavga olmuş, Nuri, taban- ım b r beyanatta bulunmuş ve yeni hükumetinin ne memleketin hissiyatına 
)'re feryad sa ~tekleri tutuşmuş ve bi- çayın.dan isttfad edilerek burada elek· ca ile Yaşarın beynini parçalıyarak öl- kabinenin takib edeceği ana siyaseti la- ve ne de milletin son intihabatta göstcr-
a.na" ını kunscy · "tt• d·ffi · · e saca · h t · t' B ekil ·· 1 .. ana kül 1- e ışı ıreme •o• ıçın trik tesisatı yapılacaktır. dürmüştür. Katil yakalanmıştır. . ~a .e mış ır. a.şv ezcum e diği arzuya uymadığını kaydeylemekte-

o.,uıuştur. demıştır kı: 1 dir. 

Keş~ahiye müdürleri 
~~ top'and~lar 

~İl'e rn~d~~Ususi) - Kazaya bağlı na· 
•ıorı .. ~ urıen ka ka · 
t. ~ reisli - . yma m Hamdi Or-
·:-e daır . gı altında hususi muhase
taııt esınde to 
gq1,:da kö . pl~ışlardır. Bu top-
te ""laları 1 ~len ve bilhassa köy 

te\lfıka akkındaki son gelen em-
teıC!t" n hazırlanacak l k.. b""d "lt ltl.e da. o an oy u -

lar veli~·gii_rüşmeier yapılarak ka-
11 ıştır. 

f\Ö -------İçi~ ~zl~rını bilgilendirmek 
ııttıir rnırde bir kurs açıldı 
~" (lfusu ·) 
~lf C! tş h.ınn 51 

- Köy kızlarını 
ll.lJ.~lendirrrı etıerile daha yakından va-
ltıı~ okuıuekdgayesile bugün köy mu • 

..... l>la n a bü .. k lt rı açıla yu merasimle ışık 
\le oyıctdcn ı. 
~iltb ~ki ~ gelen bir çok ge:ıç 
"e b~de erke ~~r.. bu kurslarda is -
le ·1eiiile na gırun çalışmasına bilgisi 
c~:ğlıfünı sıl Yardım edeceğini, ai -

erdir. l{~::ıl koruyacağını öğrene
on ay devam edecektir. 

Manisa da 
gaz 

itfaiye gruplarına 
dersleri veriliyor 

zehirli 

Manisa (Hususi) - Belediyemizin faaliyeti kayda değer mahiyettedir. 
Şehir günden güne tezyin edilmekte, binlerce ağaç dikihnektedir. İtfaiye 
teşkilatı intizama sokulmuş, itfaiye otomobilleri yenilenmiştir. İtfaiye ne
ferlerine zehirli gaz dersleri verilmektadır. Resimde zehirli gaz dersi alan 
itfai grupu görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

.. . Şarkı söylemeğe başla
yınca ta iki ki!oınctrcden işi· 

'tiliyormuş. 

Hasan Bey - Bu bir şey 
mi dostum?. Bizim kadınla· 
rımız arasında öyle?eri vardıı 
ki bağınnca yedi mahalleyi 
birbir.in"' :luılırluı 

Sivas 
Erzurum hatlı 

İnşaat ilerliycr, yeni 
bin---lar yapı!dı 

Ankara 18 (Hususi) - Sivas • Er
zurum demiryolu üzerindeki inşaat, top 
rak işleri, kargir binalar ve.tünellerde
ki faaliyet ilerlemektedir. Bu meyan -
da Kemah istasyonunda amele bara -
kalan, fen memurlarına aid binalar, 
yolcu binası ve müştemilatı inşaatı ik· 
mal edilmiştir. On beşinci kısım böl -
gesiı~in inşaatı için takriben 2 milyon 
lira sarledilecektir. 

Mahkemede ateş 
Eden çocuk 

(B~ ttrrafı 1 inci sayfa.da) 
Heyeti sıhhiye Mehmedin 13 yaşında 

değil, 17 yaşında olduğunu tesbit etmiş
tir. Bunun için Mehmed hukuk mahke
mesi huzuruna çıkarılacak, yaşı 17 ola
rak tashih edilecektir. 

Taksi'llde bir addm 
karısını yedi 

yer·nden yaraladı 
Dün saat 13 de 

Taksimde mühim 
bir yarnlama ha
dısesi olmuş, Rüs
tem isminde bir 
delikanlı iki .sene-
dir evli bulundu-
&ıu kansı Sünbülü 
memelerinden, yü
zünden ve vücu
dünün muhtelif 
yerlerinden olmak 
üzere tamam yedi Yanıl anan. Sünbül 
yerinden ağır surPtte y.ıralamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Taksimde &ızlıdere caddesinde o~uran 
İbrahim oğlu Rüstem ayni yerde mukim 
Sünbul ile iki senedenberi evlidir. Son 
on beş gün zarfında bir rivayete göre 
Rüstemrn kansına bakmadığından, diğer 

Mehmedl·n vurdlıgwu suçlu Laz Mehme- b" ır rivayete göre de kadının başka er-
din ahvali sıhhiyesi iyidir. Hastanede te-
davisine devam edilmektedir. keklerle temasta bulunmasından dolayı 

Laz Mehmedin l3 yaşındaki Mehme- aralan açılmıştır. Sünbül kocasının e\?İ
din bu işi amcasının çocuklarının teşvi- ni terk~derek anmsinin yanında otur
kile yaptığı hakkındaki iddiasının doğru mağa başlamıştır. Nihayet dün Sünbul 
olup olmadığını tahkik için amcası oğul- Taksim abide meydanında gezerken ko
Jarı Şükrü ile Ahmed.in de celbedilerck cası Rüstemle karşılaşmıştır. 
dinlenmeleri takarrür etmiştir. Bunların Bu tesadüf karı kocayı tekrar kav
celbedilrneleri için jandarmaya emir ve- gaya sevkeuniş ve tehevvüre kapılan 
rilmiş, fakat her ikisi de henüz bulun3- Rustcm taşımakta olduğu sustalı çakı -
mamışlardır. Jandarma ikisini de ara- sınr ~kerek Sünbülün rastgele yer • 
maktadır. !erine saplamağa başlamıştır. 

Yeni Tiran elrimiz Kadının feryadına yetişen zabıta 
~ memurları Sünbi.zli.ı muhakkak bir ö -

_ A~kara. 18 (Husu~i) - Ti~n elçimı z lümdcn kurtarmışlardır. Kadının ya -
Alinın baska memurıyete mıklı ve m"7.- rası ~g-ırcadır. Kend' · B al h t _ 

A 

1 
"liğ lI . . v ı.:.1 . d . ,,. ı:sı eyo u as a 

ku~ e çı c • ~cıye e~ ~tı aıre şef- nesine kaldırdmış, Rüstem yakalan -
lcrınden Hulusı Faadın taymi kararla~ mış, polis tahkıkata devam etmekte _ 
mıştır. d" ır. 
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N~ ~~KL~NÖR KD 
1938 senesi ikincikanununun on yedinci 

günü 58 numaralı cTopkapı - Sirkeci> 
tramvayına biniyorum. 

haftadır tıraş olmamış .. 
- Bir haftadır tıraş olmıyan adam -

dan ne beklenir ki!.. · 
Vatmanın bulunduğu 

lan kapının üzerindeki 
gözlerime ilişıyor: 

sahanlığa açı - ı Bir genç kadın ayakta duruyor, ilk 
yazılı mukavva ve tuvaletli.. mantosu da iyi bir terzi e

j linden çıkmış.. öyle ama mantosunun 
göğsünde ne münasebetle ise takılmış 
kalmış bir kancalı iğne var: 

' cYurddaş, 

Kızılayın 60 ıncı yıldönürnü 25-12-937 
cumartesi günüdür.> 

- Vakti geçeli bir ay olmuş, diyorum, 
kaldırılmalı idi. 
Düşünüyorum: 

- Ama k "m kaldıracak? 
Kondüktöre bakıyorum .. paltosunun iki 
dügmesi eksik.. 

- Göğsündeki kancalı iğneyi farkede
m iyen kadından ne beklenir ki.. 
Kararımı veriyorum. Ben kalkacağım 

ve bu vakti geçmiş yazılı mukavvayı ol
ciuğu yerden indireceğim. .. 
Ayağa kalkıyorum, bir adım atıyorum; 

ayaklarım birbirine }\arışıyor. Meğer ev-
- Paltosunun düğmesini dikmf!yi ih den çıkarken ayakkabımı bağlamayı u-

ma! edc>n adamdan ne beklenir k!.. nutmuşum, şimdi yürüyünce bağlara bas-
Kontrolör sahanlığın kapısından görü- mı~m. 

İstediğim elimden gelmiyor. Kartonn 
asılı olduğu yerden çıkaramıyorum. 

nü yor. 

- Bu görmelı ve kaldırmalı idi. 
Kapıyı kapamadı. 

- Tramvay kapısını kapamayı ihmal 

- Ayakkabısını bağlamayı unutan a
camdan ne beklenir ki! .. 

eden adamdan nl' beklenir ki.. * 
. 1938 Sl'nesinin on yedinci günü 58 mı-

Pekı ama yolcular var. Onların ~özle- maralı tramvay arabasında gördüğüm 
rine batmıyor mu, m 0 sela şu yanımdnkı .. I levha bugün de gene ayni arabada ası _ 
başımı, bıraz döndürüyorum. Yanımda - Iıdır. 
kini bu sefer daha iyi g.orüyorum. Bır , ismet Hulu~i ,_ Bunla rı biliyor mu idiniz? =ı 
l'ırm;zı bayrak ne vaf<if ihti al 

bayrağı addeti di? 
Sosyalist ve ko

münistlerin ken -
dilerine Alem itti
! .r ettikleri kır -
mızı ihtilal bay -
r .. !;ının n f'r§t. ıni 

b i l m i y o r s a
nız size anlatalım: 

Fransız milli 

Dünya;un en garib cemiyeti 
ne işle meşgul o:ur ? 

,, \ '\ 1 r11ıı1//,,,....,
...-:::.--GI --

SON POSTA 

IKADONI 
Bu • 

senenın 

kazak modelleri 

~ . ----: : 

' 

Otomobil il~ istJnbuldan AvrupaYJ 
Viyanada seyrettiğiıniı 
dayaklı bir futbol maçı 

İtalya ·şampiyonu ile Avusturya şampivonu oyıJJI~ 
b 

. . ,,, 
ırakıp yekdiğerine sille tokat girişince gayri iht•1 

bizde de arasıra vukua gelen dayaklı macları hatırlacb' 
Yazan: V asli Rız.a Zobu 

Sivri kesikli kazak. Robası ve 
dantelden. 

kollon . 

Solda: 

Krep saten kazak. Arkası önü roba 

nın altına büzülerek dikilmiştir. 

Bacakların yuvarlaklığı 

için yapılacak hareketler 

1 

1 
1 

Viyanada1~ bir 

Bu orta Avrupada, hudutlar birbirleri
ne o kadar yakın ki, bir devletin kapı -
sından girmekle öteki devletin kapısın -
dan çıkmak bir oluyor. Öğleden çok son
ra idi, Pragdan hareket ettik. Akşam on 
dokuzda Avusturya hududuna, nihayet 
yirmi buçukta da, Viyanada otelin kapı

sına dayandık!. Halbuki bizim memle -
kette Adanaya gitmek için trene binen 
bir yolcu ancak iki gün sonra inebilir. 
Düşünün, bir de Karsa gitmek istiyenil 
Böyle geniş bir diyarda doğan •Ced> im, 
tevekkeli değil, Üsküdara geçer gibi, ta 
Viyanaya kadar yürüyüvermcmiş !. 

görünüş 

Yoksa mühim bir zafer kazanmış 
1
"°50 

bir kahramanı mı karşılıyacakla~· b' 
kaklar mahşer maha!C'k&llah!. Gtı~d 
stadyonı önüne kadar geldık. J{orı 

.. ıı 
!ardan, kapılardan geçerek, tribtı ·et 
dikleri merdiven basamaklarınn ) G 
tik, Yarabbi, bu nekudar insan!.. ., 

neşiiı, cehennem ateşi gibi ca'\'11' ~· 
yaktığı bu seyirciler, gömleklerınc 
soyunmuşlar. Her ceh bir yeip~~e 
muş, her cgöğüs> bir körük gibi ı~~ 
te... Seyirci adedine celli bin> ttıı 
Ama bunun sayısını Allahtan ba~ orJ 
kimsenin bileceğini pek zannetmıY ı 

meclisi 1789 yılı -J Dünyada türlü türlü gayeler için ku
nın sonunda bazı rulmuş on binlerce cemiyet mevcud -

ahvalin ilanına bir işaret olarak çekil - our. Bunların içinde türlü türlü, garib, 
mek ve kolayca görülebilmek için göz a- gülünç maksadlar uğrunda uğraşanlar 
lıcı bir renkde bir bayrak seçmek istedi. da mcvcuddur. 

1. K ollar yana açık. Bir diz üstünde 

öbür avıık vana uzatılmış. 

İşte biz de, onların ccenk. le girmek 
istedikleri kapıdan cçenk> Je, güle oynıya 
girdik ... 

O.. ·· k · ~ını ıÇ num, ar am, yanım; ınsan yı,; 
0 

J"'eyecanla bekleşiyorlar. Nihayet ~ 
scıati geldi. Oyuncular takım takııll sJ' 

Düz, kırmızı rengi tercih etti. Bu bay _ Amerıkada bu cemiyetlerin en garib? 

rağm rengi ve çekilmesini icab edecek cHC'celeri kısaltma cemiyeti. olduğu söy

zaruretler Fransız idarei örfiye kanu _ lenmektedir. Bu cemiyetin 2000 den fazla 
nuna yazıldı. Bu bayrak, bir ihtilfil hare- fızası vardır. 
keti \'eya bir kıyam olduğu zama:ı idarei ........................................... - ........... __ _ 

temmuzunda Pariste, Şan dö Mars mey
örfiyenin ilanile beraber belediye cko- danında kullanılmıştır. Bilahare bu ka
mün> bınasına, bir işaret olarak çekil:r-

nun iptal edilmiş ve kırmızı bayrak ih-
di. tilal alameti ve sembolü olarak baki kal

Bu bayrak, ilk defa 1790 yılının (l'i') mıştır. 

"Nasihat değil, 
Çare istiyo1·ilm,, 

Al!. T. adında bir okuyucumun mek -
tubu, beni uzun uzun duşündürdü. 

•Ali. T.. 28 yaşında bir gençmiş. Bir 
inşaat şirketinde ustabaşı imiş. Bir ar .. 
kadaşı onu, bundan bir müddet evvel, bir 
genç bayanla tanıştırmış. 

Okuyucumun tanıştığı bayanın üç ço
cuğu varmış. Ve zevci, ne kendisine, ne 
de çocuklarına bakmıyormuş. Bu itibar
la, yakında zevcinden boşanmak, ve dul 
kalmak nlyetlndeymlf. 

Okuyucumla, bu bayan arasındaki 
munasebet, yavaş yavaş kuv\'etli bir sev
gi halini almış. 

Bayan, Bay Allye mütemadiyen: 

A çocuğum!.. Ben, bir gönüller si -
hlrbazı gibi: 

- Yıkılmış aşkları, kopmuş bağ -
hırı tnmlr ederim! Herkese, her dlleğlnJ 
yerine getırmenln çarelerini göstereblll
rtm ı kabilinden gülünç iddialarda bu -
lunmuş bir insan değlllm ki? Ben sade
ce saçlarını ağartmış tecrübelerine, ve 
mütevazi bilgisine güvenerek, hemcins -
Jerlne faydalı olmaya çalışan bir kadı -
nım. Senin anlattığına göre, sevdiğin ba
yanın yüreğinde, sana ümid veren ate -
şln bir kıvılcımı bile kalmamı,,. 

Eğer bu, hercai yürekli bir kadının 
bıkkınlık ifade eden sebebsiz istiğnası 1-
~e. !;enin için tutulacak yegane yol, yü -
reğlnl. bu münasebetin acı verici izlerin
den kurtarmanın çarelerine başvurmak
tır. 

Çünkü, muhatabım, adına sev -

* Her kulun bir kusuru vardır a .. benim 
ki de: Futbol dedikleri top oyunundan 
zevk alamayışımdır. Stadyonı denilen o 
meydana ömrümde iki defa girmiştim. 

Birin cisi; Bulgar zabitlc:rile yapılan at 
müsabakalarını görmeğe; ikincisi de, it
faiye törenini seyretmeğe gitmem mü -
nasebetileydi. 

Maamafih bu, futbol denilen top oyu
n unu da merak etmiyor değildim. Herke
sin, işi ni gücünü bırakıp, yağmurda, ça
m urda; soğukta, sıcakta, büyük bir kah
ramanlık eseri göstererek oraya koşması, 

2. Yandak i bacağı yukarıya kaldırınız. 

her halde boş yere değildi. Bu merak sai
kasile, İstanbulda bir gün bir dostun de
laletile Fenerbahçe stadına gitmiştim. U
zun uzun seyrettim. Anlıyamadıklarımı 

• 

· sordum. İzahat aldım, olmadı! Şekspirin 
her hangi bir piyesini anlamnktan daha 
zor geldi bana .. içim sıkıldı, kalkhm. On
dan sonra da bir daha gitmek, tabıatile 
aklıma bile gelmemişti .. 

* 
Viyanadayız .. Abidin Daver haber ge -

tirdi: Yarın büyük bir maç var diye. İtal
yanların şampiyon takımile, Avusturya
nın şampiyonu olan Admira takımı kar
şılaşacaklarmış. Daver ailesinde bir se
vinçtir başladı! cAman, kim bilir ne he-

ı yecanlı olur.. mutlaka bilet bulalım! > 
Hemen faaliyete geçildi. İltimas1a, tav -
siyelerle biletler bulundu. Yolcuların, 

3. Daha yukarı, daha yukarı. Vücud birbirlerinden ayrılmaları c:ıiz olamıya -

mağa başladılar. Alkışlar, yaş:ı J> 
ayyuka çıkıyor. Günün kahraJl'l e 
hoplıya, zıplıya, şakalaşa, gülüşe ~e 
dana nrı~ru ilerlediler. Yekdiğer # 
resmi 4:müsafaha> ]arını yaptıktn°. ıJll 
ra cdost» ça birbirlerine bir girıŞ1' 
Sağdan, soldan takdirlerle, aı:ı.ış fi ' 

teşviklerle ~eyccanlanan kahrarıı', 
pire gibi oradan oraya seğirtmeğe ç 
yorlardı. . 

A radan ne kadar geçti bilmiyorLl~~ 1 
tada dolaşan adam bir yanlışlık_ g~~do' 
olacak ki: Haliç v.apurları gibi bıl' ölÇ 
sesi çıkardı. Oyuncular durdular. s ~ 
b içip topu bir yere koydular .. 1terlt~ıe1 
nara çekilip bir kişinin gcrileyıp ge~;J11t 
hamle etmesini seyrederlerken, bl d' ·r , ... 
ne oldu, nasıl oldu, biri ötekine bı • r 
ruk mu attı? .. Yoksa beriki, kaşıııı~I• 
tünde gözün mü var dedi; amnn A rttl 
Oyun meydanı bir an irind"' Jl"lllı~3r I 

meydanına döndü. Yere yu· . ,.1q.•sı11 1 • 

ğızlarından, burunlarından k • 119'ııt• 
kanlar, bayılıp da sedye ile taŞ111ıı e 
Tabur halinde gelen sırmalı pol•sıcr .(f 
imdada yeti;;;meseydi, hepsi paskıı1Y~11~f 
murtası gibi bir taraflarından çııt 9~' 
rengarenk gömlcrlerile ortada k8.!8c,ıır 
!ardı. Ya, o elli bin kişinin hep bıl' J'' 

. I<'· dan cyuha> diye bağrışı' .. Eminırıı ııd 

pon istilasına uğrıyan Çin şehirJer;f11, ' 
bu kadar kuvvetli feryadlnr dl.!) tl 

mıştır.. \ 
1
. 5eı 

Ooohhhh ... Gördün mü zevk ı ııı' 
- Yakında tamamen senin olacağım ı 

diyor ve bu mujdestnl, okuyucumu se -
vinçten çıldırtan yeminlerle temin ediyor 
mu . 

Fakat bir aralık bayan, kendisine bü
yiık ümldler verdiği sevgUıslnl ihmale 
başlamış. 

da dedıeın bu miınasebete gelip ge~ıcı 
bir gönül eğlencesinden fazla kıymet 
vermemlo; demektir. 

'le kollar kımıldamasın. Bu harekdi her cağından, ben de peşlerine takılıp otel
den çıktık. 

bacakla sabahları (5) er kere tekrarlayı- Aman Allahım!.. Memlekette ihtilfü 

Eğlence, heyecan dediğin dc bÖ''1 ... ~SC~ 
Neydi deminki danışıklı dövüs?. ucıııı' 
sağda duracaksın, sen solda; sen il 

Bayanı günlerce beklemekten usanan 
okuyucum, endişe, ve merak içinde bu -
na-imaya, kıvranmaya başlamış. Nihayet 
oütlin rena ihtimalleri göze alıı.rak, onu 
evlııdı:• aramaktan başka çare bulama -
mış 

Fakat nazı Beriye vardıran bayan, o
kuvurumun aralarındaki mutad paro -
layla yaptığı davetlere de icabet etme -
mi~ Ve nihayet, okuyucumun bllmem ka
çıncı ziyaretinde, karşısına çıkmış, o -
na şayanı hayrC"t bir yabancılıkla: 

Rica ederim . demiş. Artık beni ra
hat bırakın. Ve buralarda dolaşmayın. 
Çün!ı:t\ zevrlmJe banşmak, anlaşmak mec 
burlvrt'nde kaldım! 

B ı rnııcerayı bana yana yakıla anla -
tan cıltu~ucum: 

Teyzeciğim! diyor... Ben bu kıdı:u 
d('ltre<-1.,e seviyorum. Bu ltlhıırla, bann :ı

kıl, ıı "l>-at vermı> Onu blr daha ele ge
çlrebllmemln çarelerini. cöster !. 

Binaenaleyh, bu bayandan, sevgine 
liyakat ve mukabele beklemek, seni acı
nacak vnzlyete diişürebl1ecek bir gaflet -
ten b:ıska bir şev değildir. Çünkü bu ka
dar geçek yürekli bir kadından ebedi 
mukabele ve vefa ummak, akasya yap -
rağıııdnn bal çıkarmaya çabalamaktan 
!arksızdırl 

Fakat eğer, bu bayanın senden yüz 
çevlrıne-ılnln sebebleri varsa. diyeceğim 
yok O takdirde, tahmln ettiğin sebeb -
!eri bana dn blldlrmellsln ki, seni dile 
ğlne kavuşturabilecek çareler düşüncbl -
leyim. 

İhtimal , senin takdir, tahmin edeme
dlf!;ln bir sebeb hattfı bir tek söz vardır 
kl, onu gürendlrmi!'itlr. Çunkii kadınla -
nn ylireklerl, kelebek kanadları gibi, u
farık temaslarla lnclneblllrlcr. B!naena -
leyh, hafızanı daha dikkatle yokla, lhtl
mal sevr-mnı giicendlrebllecek bir hare -
kcttnl hatırlnyablllrsln. 

O takdirde. onu tamir etmenin çare
ı;lnl bulmak imkft.nsız değildir. TEYZE 

nız. mi var?.. Seferberlik mi ilan edilmiş? (nevamı 11 inci sayfada) 

l ... _B_a_c_a_k_·s_ı_z_ın_1._n_a_s_Iı_a_r_a_l_ık_la_r_ı_:-, -=_ _______ F_u_t_b_o_l _m_a_ç_ın_d_a_ 
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"Ben bir tım~rhane kaçkınıyım! o 

Tımarhanede z'yaret 
.. 

gunu 
il 

~<&4it • • ~ * 
1'l1Jı ilerledikçe %İyardçisini bekliyenler mahzunlaııyorlar. ~ğızla-
'eıirı~an Yataklarına oturmu§lar, baıları kapıya dönük .. her z:l 

e rozleri parlıyor, sonra kendileri yerine çağırılanın bir baş

oteller 
Hitz kimdir, 

na ~ı) yetişti ? 

Amerika 
kralı 

Amerikanın en muazzam 
sekiz oteline malik 
bulunan bu adam, işe 

asansörcülükten başladı 

Büyü.k Okyanus tarihin 
en büyük deniz harbine 

şahid olacak mı? 
kcaı olJuğanu anlayınca mağmumlaııyorlar. 

Röportajı yapan: Faruk Kürük 
'Tercüme ve 1kUbas hakkı mahfuzdurl Çok fakir bir Avusturya muhacırinin 

oğlu olan Mr. Ralph Hitz son seneler i
çinde Amerikan sosyetesinin en dikkate 

1 
Japonya ile Ame
rika Yeya Sovyet 
R us y a arasında 
p a ti a m ası çok 
muhtemel bir harb 

değer simalarından biri olmuştur. 
On bC'Ş yaşında işe başlamıştır. İlk va-ı 

zifesi asansörcülük idi. Sonra bulaşıkcı
lık, aşçılık, kahvecilik, otobüs biletciliğı 
yapmıştır. 

nasıl cereyan eder 

ve ne gibi netice- ıı 
ler Yerebilir ? 

1 

Bugün Amerikada sekiz muazzam <' ponlar Çinde ilerliyorlar. Şanghay Faka Araki - ki o da Aınırai 
telin yegane sahibidir. bombardıman edildi, Amerikalıların Pa- Suctsugu'n .. Hı başka bir nev'idir - bir A-

Üç sene evvel iflas halinde bulunan bu nay harb gemisi batırıldı. Uzakşarkta merikalıya: cSovyetler Japonların canı· 
müesseseler bugün Amerikanın en mü - harb, bütün şiddetile devam ediyor. mnı sıkmakta devam edecek olurlarsa, 
hlın ve en yüksek otellerindend!r. Bu o- Görünüşe göre bu harb sadece bir Çin· Japonlar Sibiryayı bir odanın ıçındeki 
tellerden geçen sene Mi6ter Hitzin elde Japon harbidir. Fakat, hakikat bundan sinekleri kovar gibi Sovyetlerden temiz. 
eylediği kar: 15,420,000, safi karın mik- ibaret değildir. işin içinde bir ırk mese- !emeğe mecbur olacaklardır> dem"stı. 
darı ise: 3,570,000 dolar idi. lesi var. Japon dahiliye nazırı Amiral Bu da Japonların bir harbden asla c;;e· 

Hitzin rnuvaffakiyeti o derece yük - Suetsugu'nun sözleri henüz unutulmuş kınmedıklerıni göstermektedir. Nıtek m, 
sektir ki senenin herhangi bir mevsi - değildir. Mançukoyu alır almaz bir c'hkika bıle 
minde otellerden hiç birinde bo~ bır oda şu halde acaba büyük Okyanus bir kaybetmeden hep şimale mü• vecrih ol-

Tımarrane bahçesi bulunmamaktadır. Bu otellerden bırindt? harbe şahid olacak mı? mak üzere durmadan şoseler, de,.. yol· 
l1u e . - 87 - - Cananım, bana mı söylüyorsun? oda tutmak istiyenler üç ay evvel müra- * lan. sevkulceyşi mevziler in~asm'l ·~ ri~ 

l •<1.rı~ıll'leeı· doğru ilerliyor. Beriki pa- diyor. caat etmektedirler. Japonya harita üzerinde küçük bir le- mişlerdir . 
... Ve ıne alıp kaçıyor: - Evet... Bir sigara vereyim mi?. Bu muvaffaki)•etinin sırrı mı nedir? kedir. Mesahai sathiyesi 675,000 kilomet- Bugün her Japon şunu biliyor ve ina-

r a. . rrnezsen seni evlendiririm a· - Ver .. cananım.. Basit, Mister Hitz mükemmel bir orga- re murabbaını geçmez. Fakat Japonlar, nıy<>i": 
İ Sabahleyin aldığım gazete kağıdına nizatör ve ayni zamanda mükemmeı bir 20 inci asrın bidayetindenberi muhtelif Japonlar mutlaka Ruslarla hfr defa 

Si) f.!rn lZet ağabey, bana böyle .şeyler sarılı sigaralardan bir tane ikram edi- insan sarafıdır. mahallelerle güneş imparatorluklarını daha çarpışacaklardır. Bir anda Vlnrli-
O e, bey babam darılır.. ı yorum. . S. M. miişteri!.. durmadan tevsi ediyorlar. Şimdi ta Si- vostok tecrid edilecek vı> Ruslar B ... ' kal 

- p ~~lde pabuçtan ver.. Alıyor .. gardıyan izzetten de ateş a- Mister Hitzin otellerinin cAmerikanın birya önlerinden Hindistan önlerine, A- gölüne kadar geri atılacak. 
r ~e~'. Veı~yorum ama .. sonra geti-ı !ar~k tutuşturuyor.. dumanını savur- en iyi idare edilen. otelleri sıfatını alma- vusturya adalarına kadar uzanmı? bulu- Fakat bu iş öyle kolay olabi~ır mi? 

ıl :rnı? ma 'd başlıyor: !arının başlıca sPbebleri şunlardır: nuyorlar. Belki bugtln Sovyetlerin Uzaksrrl: ordu-
:- E\et, evet'.'.. Sorl.4yorum: 1 l - Otel teşrifat memurları, müşteri Japonların siyasetlerinde asla g;zh bir ları bir taarruz yapacak dereccdr olgun 

Ş'll\o 1 arı giyen Fatihli Ahmed ko- - Kardeşim adın ne senin?.. ı şey yok. Her arzularını ve hisl rinı a- dı gildir. Fakat Japon taarruzu kar ısın-
J\r~· k - Cananım benim adım mı?.. çıktan açığa söylüyorlar ve sövlrd kJeri- da aC'aba bazı sürpri1lt>r yapama1. mı? 
~üte tılsım bozuldu. - Evet.. ni yapıyorlar. M lletler Cemivd•r. terk BcivlC' b r hal karsısında Vladı,·ost l.'ta-
I<on l'lladıyen telefon işliyor - Cananım, aldanmıyorsam benim ,._. ettiler. Deniz. anlaşmasını bozdular. İk- kı 50 taht€ lbahır ne is gfr c0 kt:r? 

;atya 1~~~-Rıza, Aksaraylı Yus~f, Ma- adım fan~.. •: tısadi bir seferberlik ilan ettiler. ş;mdı 1 $unu da ilave edel rn ki Jarnnl·rın 
kn g.dı Jad ... Elhasıl ziyaretcıc;i ge- - ~çın aldanacakmışsın? de harbediyorlar. 1300,000 mütearrız askPri kar'> sında 

'I'a\)'" }or... - Oy le yn cananım .. bana fani di- Japonyanın nüfusu 1815 senesinde 800.000 müdafı bulacaktır. 
:arını ııİ gıden koğuşta kalanın pabuç- yorlar ama .. acaba ben sahiden fani mi- 25,000,000 idi. Bu rakam 1910 r.la 4:l.00fı.OOO Velhasıl bu karışık vazivct karnıanda 
Vak~ 'Yor. ı vim? ve ]!)38 tie de 71.260,000 olmuc:tur. Iler an<'ak su sözlr>ri söyliyebiliriz: 

lij enl ıt iler]edikce ziyaretcisini bek- w - Ya nesin?.. sene Jap<ırıyada 2,100,000 çocuk dcı~mak- F.vet, vatanseverlik ve mc>r.fr.atler, 

•ıçrna::n lhahzunlaşıyorlar. Ağızlarını 1 - Ne bileyim ben cananım .. ben bir \tadır. Bu başdöndürücü hızla artan mi- Okvanusu tar hin kayd0tmediği kadar 
l<trı. kapı , Yat~klarına oturmuş:ar, baş- c:eyiın ama neyim? Sonra acaba ölü fusu yerleştirecek yer lfızım, bunları müdhis bir dm 'z harbine nanw u kıh-
•er Parl~a donük.. her zil sesinoP göz- müyüm, diri miyim? besliyecek gıda liizım. yor. Fakat rakamlar, sa'1ilden 5000 kilo-
Çağı11ıan Yor, sonra kendileri verme - Diri<:in.. Böyle olduğu halde bugün Japonya, 1'"1C'tre uza'ltlıkta bövle bir harbin vuku-

~ b" M ~ınca rna· ır başkası olduğunu anla- - Yapma cananım. Ya ölü isem? İngiltere - Sovyet Rusya - Amerika gibi tulmasına imdilik imkan vermiyor. 
Zıyaretg:rnc· .u~ıaşıyorlar. Belki de burası cennettir. Ah nerede dünyanın en muazzam üç kuvvet!nin or- İşin kara tarafına gelince, esasen Çın-

trıen-. ısını g·· ·· d d 1 t d b 1 de harb cer a t · ? 
1 .. ,nun. 'El' . orup av et e en er olduğumu anlıya bilsem! asın a u unu yor. ey n e mıyor mu. 
{', Oday ı~rınde paketler güle gü- Gardıyan İzzet de yanımıza sokul- 1934 de gene bir nutuk söyliyen Ami- (Rene Maine - Paris Soir) 
'kad.ı~ıa a gelıyorlar ve en samimi ar- ral Suetsugu Rusya ile Amerikanm Ja- ----- ·-··-- --· 

·"i tına 1 muş, kıs kıs gülüyor . 
..... Bizı ..... an .atmağa başlıyorlar.. ponyayı ihata etmek istediklermı pe 1931 

~·Ş. lia~~· Valıde gelmiş, sigara getir- Herifle biraz daha konuşsam oynata-ı de mşehur tayyareci Lindbergh'in karı-
4 urşu "et·aya d_ .ı gelecek. Söz Yerdi. rağım .. gal'diyan da bunu anlamış ol-ı sile Japon adalarında yaptığı uçuşlarda 

"' ırrn malı ki lfıkırdıya karısı.vor: k d ·· - Benitn . esıni söyledim. - • casusluktan başka hiçbir ma sa gutme-
?eYe tnuh kıne tembıh ettım. Perşem- - Faruk, Fani'nin bir şeyi yoktur. diğini iddia etmişti. O zaman bu sözler, 
•eştirr1 , birnkka~ beni alacak. Artık iyi- Onun ilacını ben biliyorum. btıyük bir gürültü çıkarmıştı. 
k -.\tın Şeyı~ kalmadı. Bu sözler üzerine Fani'nin gözle Japonya bugün deniz \'e hava filosuna 
ız buıac:e soyledim .. bana güzel bir parlıyor: yorker otelinin asansörcülerine emin bulunuyor. Amerikanın kendisine 

C l'elefon ;.İ·· - Evet cananım diyor, benim bir şe- ve garsonlarına ders verilirken nisbetle bir hayli yüksek olan tonaj ve 
h etide kaı 1 1 seyrekleşmeğe başladı. yim yok. Benim hastalığım cismani de- 1 

•. • • • f' d t d k d . tayyare adedine ırağmen kendisinden 
QU an hastal 1 • . . • . • . henuz ısmını ışe erce me en ·en ı:;ıne 
,ı <ttada k ar somurtuyor ar. gıldlr: ruhanıdır, ruhanı.. şışman, to- . . .

1 
h'tab d 1 korkmuyor. 

"e ç • aya b 1 • 1 H"' . İ b k 1 ısmı ı e ı e er er. 
~gıtıldı. a ıgı suratı useym parl~~, t~mbul bir .. st~~- u~ ızı beni I 2 Asansör memurları müştenıerin Amerikanın 15 zırhlı, 4 tayyare gemi-

d nan All h ıyi e er. oktorun guze ır ızı varmış sigaralarını yakmak için çakmak kul:a- si, 30 kruvazör, 216 tarpido, 85 t.ahtclba-
tı z: a ım, sevincini görmeliy-

1 
d';yorlar. ac::ıba bana verir mi dersi.. lar hir, 2,885 tayyaresine mukabil Japonya-

......_ 8 · 1 nır . 
1:- _ ey bab nız · 1 .. k d . 1 k' 1 .. t . j nın 9 zırhlı, 4 tayyare gemisi, 25 krun-
~,,· arn be b b l . t• G a· İ . . 1 d 3 - ,u s aıre er ıra ayan mu$ erı-ôvı ll\cind " Y a am ge mış ır.. ar ıyan zzet ışın a ayın a: k d" . . 

1 
. . b 11 1 

' zör, 112 torpido, 57 tahtelbahır ve 1670 
":. !:!_ fı .. Jad en pah.uçların. ı bile unuttu, - Neve vermesın, fnl·at b .... n ler en ı ısım erınm aşı., arını taşıvnn . "k . 
"v • • ı G J ~ "'" sana ' b k. - d f1 1 1 • 1 ıayyarcsı vnr. Amerı ·a fılolarında 

~gıtıa p b ardıyan Izzet b:r türlü daha iyi bir kız buldum. mektu ·ngı ı \'e zar arı a ır ar. 1 ~'0,5 luktan 40,6 lığa kadar 148 topa mu-

1 ısor p·~ uç veremedi... - Kı'n11· btıldtın cananım?. 4 - Sabah kahvaltısı ile beraber oku- k bil J fi l d 35 5 1 kt er rı ı~ IJarnaıı h t . . . . d b 1 _ . ·a apon ı o arın a , u an 
<'d ,t:.e"niş. F ~s aya da zıyaretc~- - Tanımazsın .. gayet zengin, iki a- mak ıtıyadın a . u undugunuz herhangı 40,6 lığa kadar 88 top mevcud. 
t •trıe81 Ç" akat gorüşmesine müsaade bir şehir gazetesı gelir. 

•t:trı · unk·· k • partımanı \'ar .. hamamı var, tarlası var. Amerika. donanması nasıl rakam iti-
n· iş .• -n u endisini cBey> gör- 5 - ReJ'im takib edC'n müşterilere 
t\O •• 'oey • Evleniı misin? barile Japon yaya karşı koyabilecek bir 

ıtUşQıe..... • görmeden zivaretcilerle derhal hususi yemekler hazırlanır. k· " 1ezrniş • - Olmaz cananım, ben yalnız dok- vaziyette ise, Asya topraklarında Sovyet 
diya 

1 lttişi bir k~ k . . torun kızını istiyorum. Onun kızı çok 6 - Bagajsız gelen müşkriye P jams, ordusu da Japonyaya karşı durabilecek 
tıe rı. ~:tet h ~a. ~ket getırdı. Gar- 1 . diş fırçası. sabun vesaire veri!'r. 

1 
bir vaziyettedir. 

Pertevniyal lisesi mezunları 
cemiyeti kuruldu 

Pertevnlyal Lise.si Mezunları, Eminönü 
JIJ.lkevlnde toplanarak Mezunlar Ce•ıılye -
tlnln kurulmasını kararlaştırmışlaı- ve mü
teşebbis hey'etten Naki Tczclln cemiyetin 
~pyesinin ne olacağına dair verdiği izahatı 

dinlemişlerdir. 

Vcrllen izahattan sonra hazırlanan nl -
Zlmname okunmuş ve kabul edilmiştir. Ya
pılan intihapta: Fahri Reisliğe mektcb mü
d lirü Edib Ergıiven, Reisliğe Necatı Volkan, 
umumi kfıtibliğe Naki Tezel, muhaslbl!ğc 
Necmi, veznedarlığn Kemal, Cı.zalıklara Ka
vJ Necdet, Onör hey'etlne de Lise Başmu -
nvtni ve felsefe hocası İhsan Raşid, coğraf
ya hocası İhsan İlhami ve Müdür muavini 
Fazıl seçilmişlerdir. 

Kurumun merkezi Pertevnlyal Lisesidir. 

Boğaz nıedhalinde gemi enkazıvar 
Karadeniz boğazının Sünne ağzına 

43 mil uzakta her biri 40 kadem uzun
luğunda ve seyrüseferi tehlikeye koya· 
cak gemi enkazı görülmüştür. Tehlike
den kaçmmalan vapur acentalarına 

t. ettı. 1'· .. epsını bırer birer muave- güze mış. 
~· ~orp·· • _Neye başka~nı ~t~~o~un? 7- Elbi~lcrhergün ö'ül~nu vr pı·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lı.~ler. En IJ~alıya pasta filan ge- talonun cebil"e bir kutu k'brit konur. desi vardır. Amerikalılar bu maddelere j !enen sözleri dinler ... Yeni bir şey tat _ 

bildirilmiştir. 

.,.1•
1use"ı"n se.vdıklerine ikram etti.. - Doktorun kızını alırsam babası 

... ,J g ld ·· 8 - Yatak, yorgan ve ya;,•ıkla: müş- oset-ups> demektedirler. bik ede<:ek olduğu vakit onu ilk öne~ 
L.a_Ça}ı,, ....... 1ek. ı .. _Tabir caizse, etekleri bana hcrgün rnahallebi gönderir. Uste- d 1 d"kk -
•J .J-.q terinin arzusuna göre hazırlanır . Bu ma de erin en şayanı ı ·at oıan- bizzat bulunduğu Newyorker otelinJc 

gırıYor· ı elınde iki kese kag-ıdı .. iik pabuçlarımı da kimse alamaz, kaşı- l ı."'ı·ından dört tane.oini nakledelim.· tatbı'k eder. 
• • 9 - Otelı' ge en ınü~terıııin çocuğu " ~ 

~:-ş :Sakın bak ğımı da.. . vrya çocuklaı ı varsa, çocukların doğııın: ı_ - B __ ir m. i.i.şteri~e gcle.n m_ek.ttıblar Amerıkada otelcilikte en mühim, e:n na-

s. :Sana ' . ın, bey babam ne getir- Bu defa söze ben karışıyorum. Izzete d t l 1 ı d K 
- günlerinde tEbrikatta bulunulur. aıma muş erının e ı~e ve:ı mp ~ ır. a- zik mesele ckredi mcseleshdir. İtıban 

lGı·ı~bahıe;i;ıze Yok .. ~·ermem.. yavaşca: Ot 1 ıkinci yah d .. .. .. d f 'rısı yanında olsa dahı aynı veçhıle harL-
U anı konuştugurn f k t b. - Nesi var, ncve gl~Imiş? divorum. 10 - e e · u uçuncu c a d·ı· daıt,· <lŞarnad ~ ' a ·a ır J J • • d . t d d . t . • t ket e ı ır. 

h.· ka'"''ol d ıgım hasta, avak ucum- G" 1 k gelişınız e aynı arz a o ;ı ıs <>yıp ıs c- E k k .. ·ı 
·•ıış· ~ 'J a a On . J u.ere ·: mediğiniz sorulur. Ayni oda :stenılmcz 2 - r e muşterı er daima isimleri 
ıı0ı_~~gzını hır> ·k a zıyaretci gelme- - Kendisine sor ... diyor. b b. h kk nda otel .. d.. .. d . 1ile çağrılmalıdırlar. Yanlarında buluna·1 11;"'" l<a a,.,...,. G .. 1 se se e ı a ı mu unı erın · 
~or t"a dikJn· ~ ... ıyor. oz erini bir - Fani bey, seni ne derneğe buraya hk'k t 1 kadınlar tanınmayorsa iş değişir o tak-
}.E'd. Adeta h ı~ d~lgın dalgın düşünü- getird:Jer?.. ta 1 a yapar. .. . . . 1 dırde sadece cMister> demeli. . 

~r: bütu"ner .. es .. ı sevinçli göı dükce - Sorma cananın1, sorma. Çekeme- 11 - Otel her muşterı ıçın hır tarihçe ·~ B d . k. 1 C d b l · B d .. . . o.> - ar a vıs ı ısmar ıyan müsteriye 
1{

1 
ip ŞUnu tu un artıyor gibi. mezliklen buraya geldim .. Ankara po- tanzim eder. un a muşterının her ar • ı viskiyi şişe ile vermeli. İstedıği ~kadar 

dıv aryolarndane~m edeyim.. li mi1dürüne kızmıştım. Müdüriyete zusu yazılıdı~. T~kdrar fotel le gehşinde içer. 
~orı,~ .. alkıp karuolasına gı· _ aı"ttı"m·. müşteri adeta evın en aza rahat eder 4 E k k .. t . t 1 k ___ -""n "J t.. . • • • - r e · muş erı o e e er ek veva 

t'ar !Jey .. ahb - Sem azlettim .. dedim. ve ~endı ze:kdı~e uygun bır muhıt bı;- kadın hır tanıdığını getirip onu gizli.ce 
a 1"e ahun m h b B' · B k• · '· d 1 k lacagına ernın ır. d · r· tt· · h. k l)'· 1' r tnis· ., ·· er a a. ır ı:;ı- a .ı. mcımurıYc.ın Pn o aca • ac u a:sına mısa ır e 1 ıse ıç ses çı ·arma-

\'<lr 
0~İiYor, d~ · • I kalacak, beni daİavcre ile yakalatarak 2000 maddelik bir nİ7.arnname!.. malı. Fakat faturaya müşteri adedine 

it: · avaş Yav:~k goz1erle bana bakı- bu ray :ı. getirdi. Mister Hitz bir nizamname tanzim et- göre fiat yazılmalı. 
" tane tane, gayet tat-j - Sen ona ne yaptın? miştir ve bunu her bir otelinin müdürüne Mister Hitz büyük bir müst.cbiddır. 

- Arkası ılllr - vermiştir. Bu nizamnamenin ~,000 mad- Fakat jyi bir tarafı vardır. O da her söy-

seven bir otelci müşteriye istediği avansı 
\'ermek mecburiyetindedir. 

Mister Hitz şu usulü tatbık cykmek • 
tC'dir: 

Zenginlere hiirmet ve itimad ... 
Mister Hitz, müşterilerının çel ; · te

diyede bulunmalarını kabul e~; ı tır. 

Fakat müştcrilerı büyiık bir ıeJkik ve 
mürakabeden geçiren hususi rn0rr.urları 
vardır. Müşterinin sıkıntıda bu.un
duğu hissedilir edilmez ' hemc.>n ·ona 
ckredi> teklif edilir. Fakat, aynı zam::aı
da hayatı, şerefi ve ıt"barı hnlrkPıda 
sür'atle tahkikat y~tırılır. Herhalde 
tediyeyi üç dört gün geciktiren mi.isteri 
nezaketle otelden .ihrac> edilir.. • 



• 'ielrrafı .. oku.: .?k~maz ~~ihanın ~-ı 
!eri buvudu, yuzu kıreç gıbı oldu ve dü-
şüp b yıldı. 

Annesi Fatma Hanım güı:ült.ü.yü dıt
yup da yukan koştuğu zaman. kızının 
yerde hareketsiz yattığını gördü. İhtiyar 
kadın hayretler içinde cAman Ailahım 
ne oldu birdenbire!> diyerek ona doğru 
koştu. Bıraz sonra Fatma Hanımın sesi
ni duyan hizmetçi de geldL Genç kızı be
raberce kaldırıp yatağına koydular. 

Ayıltmak için uğraşmıya başladılar. 

Bu sırada Fatma Hanım Perihanın avu
cunda sıkı sıkı tuttuğu telgrafı gördü. 
Güçlükle parmaklarını açtı ve telgrafı 
alıp okudu: 

Nışanlımz Nahid vefat etmiştir. Taf
si'iıt p tadadır.• Telgraf, ihtiyar kadı -
nın bırdenbire elinden düştü. Kızının 

yatağ nın ucuna çöker gibi oturdu, ağ

!amıya başladı. 

Per han ile Nahid iki senedir ni~lı 
idıler. Nahid bir müddettenberi Anado
luda bulunuyordu. Bir kaç ay sonra dö -
necck, hemen evleneceklerdi. Genç kız 
nişanlısını çılgın gibi seviyordu. 

Fatma Hanrm kızı kendine gelinci~-e 

kadar c Vah zavallı yavrum, vah zavallı 
yavrum .. mahvoldu. Nasıl bu felakete 
dayanacak• diye ı:ığladı. 

Perihan kendine geldiği zaman ihtiyar 
kadın büsbütün fena oldu. Genç kızın 

gözleı:inde korkunç bir mana vardı. Yüzü 
kireç gibi beyazdı ve dudakları mU7.la -
rib bir bükülüşle aı:ağı doğru sarkmıştı. 
Sanki uzun zamandanberi ağJr bır has -
talıkla yanıyordu. Birdenbire o kadar 
çökmüş•ü, ihtiyar kadın onu nasıl tesellı 
cdeceğ.ni şaşırdı. Üzerine eğilip şefkatle 
saçlarını okşıyarak: 

- Kızım, yavrum kendine gel diye. mı
rıldandı. Belki telgrafta bir yanlışlık 

vardır, belki. 
Kadıncı:ığız devam edemedi, cBelki öl

memistir• diyemedi. Kendisi de saçma 
sapan konuştuğunu biliyordu. Hiç 
telgraf yanlış olur muydu Geri çekild!, 
başını önüne eğdi: 

- Olan oldu bir kere kızım, dedi, e!i
mizden sabır ve tahammülden başka ne 
gelir? 

- Bende yaşamam artık anne! 
Bu söz ihtiyar kadının kalbini sızlattı. 

Ya gerçekten sevgilr kızma bir şey olur
sa? .. 

İki gün sonra bir sabahtı. Fatma Ha
nım hizmetçiyi çağırdı. Çok heyecanlı ve 
telaşlı idi. Titriyen ellerile masanm üze
rinde duran bir mektubu alıp ~·zmetçi
ye uzatarak: c Yukan götür, !tüçük ha . 
nıma ver. dedi. 

Ölüm haberini aldığı gündenberi Pe
rihan odasından çıkmıyordu. Pek. acına
cak bir halde idi. Gözleri içeri doğru 

ka~. i'ÜZÜ iyice süzülmüştü. Hep dal
gın dalgın düşünüyor ve pek az konu -
fttyord'n. 

Hizmetçi mektubu alıp gittikten son-

SON POSTA 
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~ Yazan: 

Peride CelAl 

Telgrafı okıı.r okumaz PerLJıanın g öl!leri büyü.dil, yüzü kireç gibı oldu. 

ra Fatma Hanım odada sinirli sinirlı do- rıp annesine doğru fırlattı ve kapıyı kı

laşmıya başladı. Sık sık duruyor, yuka- rar gibi çekip gitti. 
rıya doğru başını kaldırarak en küçük Fatma Hanım sokak kapısının açıhp 
patırdılanı kulak veriyordu. Acaba mek- kapandığını duydu, yavaşça eğilip yer -
tub Perihanm üzerinde nasıl bır tesir den kağıdı aldı. Dudaklarında yarı mem
yapm1ştı? Hizmetçi kadın da geri dön - nun, yarı muztarib bir tebes~ümle göz 
m mişti. gezdirdi. Şöyle başlıyordu: 

Fatma Hanım yukan kızının yanına 
cAllah cümleye, hele size büyük sa -

bırlar versin. Nahidin böyle ganç yaşın

da aramızdan gitmesi hepimizi derin te· 
essürlere düşürdü. Biz arkadaşlan da e
lem içindeyiz, fakat şunu da ilave <>tmek 
isterim ki, bu biraz da Nahidin suçudur. 
Ölümüne kendi sebcb oldu. Son zaman-

çıkmıya bir türlü cesaret edemiyerek me
rak içinde kıvranıyor, gözlerim kapıdan 
ayırmıyordu. Aradan bir kaç saa~ kadar 
gf'çmişti ki, birden bire merdivenlerde 
telaşlı ayak patırdıları oldu. Sonra oda
nın kapısı arkaya kadar şidd~le RÇ"Ildı. 

O zaman Fattna Hanım gen ş b!r nefes 
aldı ve coh Allahım sen mi idin'• dı • hırda burada oynaklığı ile mnc;hur aş:::ğı 
yerek gülümsedi. Eşikte kızı euruyordu. ı taba.ka.dan .. ~ir kadınla tesisi m~nasebet 
Yüzü gene solgundu. Gözlt'ri yac;; VPni etmıştı Butun ısrarlarımıza ragn: n bu 
kurumuş gibi nemli idi. Faka: gayeı- iti- kadından onu vazgı:-çirem".'dik. .~ıhayet 
nah boyanmıştı. En güzel E'lb'selerincien bir elin kadının başka tutkunları arasın. 
bırini givmiş, süslenmişti. Kapı~ 1 hal - ı d~ çıka~ bir k~vgaya ona .hiç vakı~ıvan 
siz, halsiz yaslanarak haf f b r SE'sle: hır ş kılde mudahale ettı. Ve hepsı az

gın m hur r ril r olan bu adnm -
- Ben gidiyorum anne, dt dı. 
Fatma Hanım yavaşça mırıldandı: 
- Nereye? 

Genç kızın vücudü ihtilaçlı bir har<> -
ketle kwnldı, sonra dımdik oldu. De -
minki halsiz, bitkin halınden es"r ka~ -
mamıştı. Gözlerinde vahşi bir pırıltı var
dı. Boğuk bir kahkaha atarak omu7Ja -
nnı silkeleyip cevab verdi: , 

- Selmaların çayına. İyi eğleneCt'ğiııU 
sanıyorum. Buna o kadar ihtiyacını \'?.r 

ki.. 
Fatma Hanım korkak bir tavıı:ia or.a 

doğru bir kaç adım attı~ 
- Mektubu okudun mu? 
Genç kız başını salladı, derin bir soluk 

alarak cevab verdi: 

- Evet okudum. Nahidin ölüm habe
rini bildiren telgrafta bahsi geçen mek· 
tuh, tafsilat postadaclır, denmiyor muy-

!ardan birı tarafından öldürü 1di.i Son ne
fes·ni verirken bile dudaklarında o feci 
kadının ismı vardı. Bunları size? yazma'I{ 
çok acı. Fakat ölümünn yanarağını~ a -
damın buna pek o kadar Hivı~{ olmadı -
ğım bildirmeyi ve ilh .. • 

Fatma Hanım biraz sonra mektubu bir 
mum alevirde yakarken kendi kendine 
mınldanıyordu: cKızım kurtuldu artık. 

Yakında büsbütün iyi olacak, he~· şeyi u
nutacaktır .• 

İhtiyar kadın Nahidin avda bir kaza 
neticesinde öldüğünü bildiren ~sıl mek
tubu da böyle bir mum alevinde yakmış 

ve öbürünü, öbür sahte mektubu sonra 
kendi elile yazmıştı. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kompartımaodaki yolcu 
Çevıren: 1smet Hultisi du? Al, istersen sen de oku.. 1 

Çantasını açtı. İçinrien mektubu çıka- '1.----------------· 
"Son Posta n nın edebi romanı: 40 ına evlenece~imizde.n, beraber ya-?ıya • 

cağımızdan bahsederken kar~ımda on 
yaşında bir çocuğun csenınle birlrkte 

r top oynıyaca ~ız şekerleme yiyecezız· 
~ dedığini duyuyormuş gibi o~uyorum. 

~a~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~5~~~~ı Onunyü~yüşün~~Y~~i~~~~ 
nuşmasında bile olmamı!i ve eks k 1rnl

L\'luazzcz Tahsın Berkand mış bir şey görüyor gıblyim. Yüzünün 
Genç kız iradesinin kuvvetli bir ka· tduğunu bilmeden yalnız mektupiannı çizgilerinde bır mana aramak istediğim 

rarile kalemi eline aldı; fakat halası.na. &lıyorum. \?akit yanaklarının gergin düzlüğü ba
başıııın içindeki manasız ve silik ha - Birincisi ün.iversiteli bir gençtir: na vnlan okşamak veya tokatlamak 
yalden bahsedecek yerde, ihti: ar kadı- Perihan ve Fahriyen in arkadaş gru - isteği veriyor; onlarda düşünen, görnn 
nı meşgul edecek ve kendislıı'n n~'cli pundan ... Bu senenin sonunda mekl:c - ve anlıyan derin çiz~i:er bulamıyorum. 
günler yaşadığını gösterecek vak'aları bini bitirip kimyager çıkacak. Babusı O, ezbcrcfen bir ders okuyormuş gi-
anlattı: tanıruıuş zengin bir bakteriyoloğdur; o bi bana istikbalden, ümidlerinden, is-

e Halacığım, da babasmm yanında çalı acakmış. . teklerindcn bahsederken ben giilme-
cBendcn hayatıma aid tafsilat isti- Daha şimdiden n'şanla.nıp bir sene son- mek için kendimi güç tutuyorum. Q .. 

yorsunuz. Şimdiye kadar gönderdiğim ra evlenmemizi teklif ediyor, ama ben nun bu sözleri bana cAya çıkıp şir ş:ıto 
mektublarda size günlerimin nasıl geç· henüz buna yanaşmıyorum. yaptıracağım dcyen hayalperest bir ço
tiğinı, saatlerine ve dakikalarına !cadar cMu?.affer yakışıklı, ıyi g'yinmiş ve cuğun saçma hülyaları kadar bo~ v~ 
yazdığım halde bunları kafi göm edi- terbiyeli bir genç fakat o kadar genç ki manasız geliyor. Belki de sözlerini cid
ğinize bakılırsa kızınızın samimi var- ona adeta çocuk diyeceğim. Grup h-ı - diye alıp onu paylamak ihtiyacını duy
ıığına aid haberler almak istcd.ğın:ze l ndc gezmeğe gLttifürniz zaman yamm- madı~"lmdan cesaret alarak son zaman-
hüknıedeceğim gelivor. dan aynlmıyıor; hergün kiitüphaneye 1arda yılışık olmağa bi1e başladı. 

.:r.,.,. emk~ bana karşı herkeste!l ya- eli or: beni bir dakika yalmz gün;e Gecen gün çok kibar ve hatırlı bir 
kın o'mak istiyorsunuz; o halde sızinle } enıen yanıma aklaprak sevgisinden müş "rimizden para alırken (düşün 
ana · J ibi değil. 'asları birbirıne uy· bahsediyor. Fakat bütün bunlara r~ğ- b·r kere, yalnız İsviçreye bir arkadaşı 
gun ·kı arkadaş ı(bi konuş:mağa geli - men onda eksik olan b'r şey vı:ır. Yü • namına 500 liralık hukuk kitabı ıs
yorum Bu ckardes:c.ık- oyununa kenrli- z"me bakarken gözlerinde dilenen, !sti- mar1adı, hergün aldığı gazete ve kitab
mi bu bu tün bırakmak için mektuhıım- yen, ağlryan bir bah""lŞ görüyorum; hal- lar da başka), kasanın iç tarafına gi
da size. esen> diye hitab edeceğim. buki ben. benden kudretli bir adamın rerck bana yaklaşıp: cAkşam saat kaç-

Burada benim peşimde dolaşan, ebe- beni kavrıya-rak sannasmı, bak1-ı1an ta çıkacaksın? Seni bekliyeyim mi?• 
ni seven diyemiyorum• iki k'şi var. allında beni kuvvetsiz bir çocuk gibi diye ~ormaz mı? Mü~terinin ağır ağır 
~irisinı tanıyorum, ·ötekisinin kim ol- büyülemesini istiyorum. Muzaffer ba- başım kaldırıp onun yüzüne bir bakışı 

Devlet Dem iryolları ve Limanları iş letmesi Umum idaresi ilan 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 4 . 
sisat, ayn ayn ihale edilme.lt~ artile 25/3/1938 Cuma günü saat 15 den ıtı 
sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teıninatlar~e 
nunun tayin etüği vesikaları ve Nafia ·rnüteahhidlik vesikası ve tek ıs! 
ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon Reı 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar 
1 sellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 

• Muhammen Muvakk.ııt 

Grup İsim 

1 - Oksijen ve asetilen tesısat 
2 - Muzayak hava tesisatı 
3 - Kereste kurutma tesisatı 
4 - Tav ocakları ve hava gazı tesisatı 

bedel teminat 
Lira Lira 

~ 

36.000 
3!: ')00 
17.000 
65.0V. 

2.700 
2.625 
1.275 
4.500 

~ 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat ve cinslerıle mikdarlan aşağıd' 
zılı üç liste muhtcvıyatı kayın ve meşe traversler 28/1/1938 Cuma güniİ 
15,45 den itıbaren sırasile .ıyn ayn ·~re,t.ı toptan ihale edilmek üzere kapalı 
usulü ile Ankarada idare b'nasında satm alınacaktır. . ~ 

Bu işe girmek istıycnlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ıle 
nun tayin ettiği ves kaları •re nafıa müteahhitlik vrsikası ve telLıfleı inı a1111 
saat 14,45 e lqıdar komisyon reisliğ:ne verm !eri lazımdır. ıe 
Şartnameler 141 kuruşa Eskişehir, İzmir, Ankara ve Haydarpaşa veztl 

de satılmaktadır. (205) 

Eksiltme listesi Cinsi Mıkdarı Muhammen bedeli 

Lira 

No.: 1 Kayın 111.000 324.120 16711 
50 2 • 33.000 94.710 5985 

3 
(Kayın &.000) 

28.110 2ıoa " (Meşe 3.000) 

~ 

1.2.1938 tarihinden itibaren 
1 - Sür'at trenlerinde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan bil:c 

mış olan alelılmum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munıatfl 
tediye ederek sür'at trenlerıne mahsus munzam biletini almak şart.ile bU 
!erde seyahat edebilırler. ~ 

Sür'at trcn lerınde muteber biletı olmıyan yolcular hakkında biletsiz ın°11•1e 
si tatb·k edileceğinden saym yolcuların her halde trene binmeden evvel bl 

rini temin etmiş olmaları kend1 menfaatları iktizasındandır~ 
2 - Sür'at trenlerinde muteber olm.yan tenzilli bilet hamili yat.aklı 111 yolcularının sür'at trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri :ı:ntJ 

ücret, umumi tarüe ücretinm yüzde Cın iki buçuğa indirilmişidir. 

Baş , 1ı .ş, nsz,e, 
keser. 

grip, roffıatizma ve bütün ağrı.arımzı derb 
lcabrnda günde Uç kaşe ahnabHir. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Terkos Fabrikasında kış mevsiminden istifade ederek yapılması laz~ clt 

esaslı tamirat dolayısile Beyoğlu tarafında olduğu gibi İstanbul clhetill 
yeniden ilan edilinciye kadar .saat 22 den sabah beşe değin sulann keseeet 
sayın halkım:ıza bildiririz. c344• 

İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJJ 
Çarnaltı tuzlası için diplomalı bir makine veya elektrik mühendisi awı' 

tır. Yüksek Mühendis tercih edilir. 
Taliblerin vesikalariyle birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaaı 

leri. ,305. 

vardı ki onun yerinde ben olsam yerin ı bildirdiğimi istiyor. Bu da aleli~ 
dibine geçerdim. Sonradan Muzafferi. kağıd üzerine kendi elimle yazıı. 
iyice payladım ama iş işden geçmişti. cİspinoz» kelimesinden başka bıf 
Bana ne dese beğenirsin? değil. ~ t 

- Ne yapayım Selma; o bey para Onun üstüste konunca bir yığıP 
verirken sana öyle uzun uzun dikkatle kil eden rnektublanna karşılılt 11 
bakıyordu ki içim sıkıldı, bir bahane ile kiler, üstünde yalnız İspinoz yazı 
yaklaştım. rleste küçük kelebek gibi kağıdl9 

Aklı sıra beni kıskanıyordu fakat be- ıbaret. Çok defa bunu makinede 
nim bu sözlerine hiddet ettiğimi ve ona yazıyorum ama o zaman içli aşı~ 
çok acı şeyler söylediğimi gördükten pek üzülüyor, cevabında ınu 
sonra bir daha öyle münasebetsizlik· yerine gözyaşı kullanıyor. 
ler yapmama:ğa töbe etti Bu macera ne zaman b~ladı! ti 

işte bir numaralı aşığım böyle bir ikinci konserimden bir iki gün saf'. 
çocuktur. Bugün için ona karşı h içbir İlk mektubu şöyle yazılmıştı: ,151' 
şey duymuyorum. Fakat sevgisi sürekli ateş parmaklı peri kızı. .. Bu geettc 
olursa belki de beni çok sevdiği için sikinin tülden kanndlanna sara~ 
onunla evlenrneğe razı olacağım. Gele- ni de kendi diyarına, hülyalar 8 r9 e 
lim ikincisine: Bu romantik ve eğlendi- sürükledin. Seni dinledikten son ıcıJ 
rici bir maceradır ve yazdıklarımı oku- ~erim senden başkasını görmek ! t 
duğun zaman anlayacağın gibi, başı ve lanın senden başkasını işitrnelt iS ııı 
sonu yoktur. Haftada bir, b~zan iki de- yor artık. Ateş parmaklarının ~!~ 
fa cı:sizi seven• imzasile ve clspinoz• ad- de ve kalbimde tutuşturduğu 8 

09 
resine bir mektub geliyor. Anlıyorsun kuvvetli ... Onun sıcakhğ•nda '16 9 
ya, iltifat bana değil, musikile uğraşan kiil olacağımı bildiğim halde 0 J<ı1jl 
\'C kompozisyonlar yapan İspinoza. çok seviyorum.• Bu satır arı 0 •9t 

Ne sevimli, ne candan bir ifadesi tan sonra bunlan bana de!!il, sarı fi 
var bilsen! Bu kadar iyi yazmasa belki yapılmış bir iltifat gibi aldırn ve. d 
de mektub1arı açmadan kağıd sepetine diın; fakat bu küçük mavi kll 
atacaktım. İşin asıl tuhaf tarafı nedir, muntazam denecek bir şekilde gr 
biliyor musun? Benden cevab istemi- başlavmca içimi bir telaş aldı. ,·e f 
yor, yalnız ~ktublarını okuduğumu Bunları yazanı tanımıyordUJ11 
kendisine Galata postanesine cPost ne de tanımıyorum. 
Restant F.> adresine bir tek kelime ile 



de 
n yj casualar1 ara•ndakJ mücadele 

Grip, 
Nevıalji, 

liaş ve Diş 

Artrit izm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

•• c 

~cvkii ~~arı~~ y~lı ~ayrlme~kul prsin para ile veya b•rinci takı;iti peşin 
gerı kalanı uç musavı taksıtte ve uç s~ nrdc ödenmek şartile 'fi 9 1h fa,zl tabi 
olmak üzere pazarlıkta satılacaktır. 
İhale 3.2.938 Perşem'bc günü saat on dadır. 
istckliJcrin bUdfrHen gün ve sautt.: depozıto akçcsile şubemıze gelmelcı i. 

(724) 
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,.ı Saragında 33 iı\vıı Bir 
SPOR 

: Haremağasının Hatıralar• 
Y orgo-Kirf ako boks ma 

Pazar günü yapılıyor 
Yaza1: Ziya Şa~ir 

Bir gün saray cerrahının karısı .Abdülhan:aide geldi : " Siz kocama emniyet 
ediyorsunuz amma, o sizin en büyük düşman:nızdır. Sizi zehirliyecektir. Bunu 

bir kaç defa kendi ağzından duydum! " dedi 

Y orgo, üç sene evvel mağiub etmiş olduğu Kiry 
şimdi de mağlub edeceğini söylÜJor 

Boksör Küçük Kemalin ocganize etti-, 
ği Yorgo - Kiryako boks maçı pazar gü- • 
nü Beyoğlu Halkevi salonunda yapıla -

İbrahim paşa, padişahın maksadmı 1 masumiyetine, Abdülhamid de kanaat 

derhal anladı .. ~eyval~r.dan bir tane -ı getir~i~ti. Fa~at ~e ~~re ki;. ar~ık. bir 
sini alarak; evınb çevırıb her tarafına kere ıçıne zalım bır şubhe gırmıştı. 
baktı: Abdülhamid, meseleyi şöyle hallet-

nında. hususi tabibi Mavroyani paşanın 
tavsiyesi üzerine derhal içkiye veda et
miştir. 

caktır. 

Uzun zamandanbcri birbirlerine büy\ik 
bir cesaretle meydan okuyan iki bok -
sörün nihayet karşılaşabilecek bir mey
dan ve fırsat bulmuş olmalan boks he
sabına memmmiyetle kayda değer bir 

hareket olacaktır. Küçük ~e~al ~ibı -~e-J 
nelerdenberi sıkletinde buyuk bır şoh

ret yapmış ve zaferden zafere koşmuş 
bir boksörün bu işi organize etmek işini 

- Zannetmem, efendimiz ... Maama- ti: 
fih, mademki içinize bir şey girmiş. Evvela; paşayı (Erzurum) a gönder
Yemenizi de tavsiye etmem, diye mı ·' di. O, orada ikamet edecekti. Kadının 
rıldandı. l biraderi olan yaveri de, altıncı orduya 

Bilhassa hükümdar olduktan sonra, 
Abdülhamid artık ağzına kat'iyen içki 

koymamıştır. Sadece muhtelif maden 
.sularile İstanbulun eı1 saf sularını kul
lanmıştır. 

Abdülhamid gülümsedi: tayin ederek, kadınla beraber onları 
1 ' • da orada ikamete memur etti. Maden sulan içinde tercih ettiği su, 

(Çitli maden suyu) idi. Bursanm 
(İnegöl) kaza<>ı dahilinde, bir derenin 

içinde böyle bir maden suyunun kay
nadığını duyan Abdülhamid, derhal bu 

- Paşa... Sakın aklına bır şey gel - p T k 
1 

d ·k ih t 
· h d" di aşa, esasen aş ış a a ı en ane mesın. Ben, bunları sana e ıye e - .. d"" ~ .. b ka bo t B 1 

· · f k 1 ta gor ugu u nsını şamış ı. un ar, yorum. !ster at, ıster ye.. a at, a t - t" 1. •ıA k d da k ld . . . , 1. k meşru ıye m ı anına a ar ora a ı· 
rafı pot gelırse, hıç hır mes u ıyet a· 1 H"" . t" ·ıA ed'ld'v. 
b 1 t ar. urnye ın ı an ı ıgı zaman av-

u e ~em. det ederek, birçok emsalleri gibi (feda-
Dedı. . karanı millet) arasına karıştılar. Hün-
Doktor lbrahim paşa, Abdülhamide 1 kara bol bol küfürler ve lanetler yağ· 

teşekkür ettikten sonra, o üç küçük dırd;lar. 
meyva sandığını aldı, evine nakletti. Ve 
akşam çoluk çocuğu ile - ve tabiidir ki 
kemali afiyetle - meyvaları yedi. 

ABDÜLHAMİD, NE İÇERDİ? 

ErtE:si gün saraya gelir gelmez kar- Bu sua1e: 

şısına bir müsahib dikildi: _Halis su .. demek pek mümkündür. 
- Paşa efendi!.. Zatıalinizi, efendi· Bizzat kendisinin rivayetine naza-

miz istiyorlar. ran hiinkar hayatını tamamile perhiz-
Dedi.. kar bir şekilde geçirmiş değildir. Evvel-
İbrahım paşa huzura çıkar çıkmaz, ce de hülasaten arzettiğimiz vechile, 

Abdülhami~ ~üteb~ssim _nazarlarla o- gençliğinde, hafif tertib içkiler içmiş
nun çehresını tedkık ettı. Aralarında tir Fakat bunu, hiçbir zaman adet ha

şu muhavere geçti: line getirmemiş; gene şehzadelik zama-
- Paşa! .. Yemişleri ne yaptınız? 
- Efendimiz!.. Sayei şahanenizde, r,.....-------------, 

afiyeııe yedik. ömrünüze aua1ar ettik. Bir Doktorun 
- Ne münasebet, efendimiz?.. Günlük 
- Sancı, kay, ishal.. falan. .• Çarşam'ba 

- Hayır efendimiz, hayır... Hatta, 
üç gündenberi midemde bir rahatsız
lık vardı. O bile geçti. 

Abdülhamid derin derin içini çekti. 
- Pekala, paşa.. afiyetler olsun. 
Dedi. Fakat Abdülhamid bu sözleri 

söylerken, adeta: 
- Ne bahtiyar insanlarsınız ki .. hiç

bir endişeye kapılmadan, her şeyi yi
yorsunuz.. içiyorsunuz.. hayatın zevk· 
!erinden bol bol istifade ediyorsunuz. 

Demek istemişti. 

* Bu (zehirlenmek evllımı) yüzünden, 
bir gün sarayda mühim bir facia zuhur 
etmişti. 

Abdülhamidin gene eski emekdarla· 
rından ve tamamile itimad ve emniye
tini kazananlardan bir (E. Paşa) vardı 
Saray cerrahları arasında bulunan bu 
zatı, Abdülhamid son derecede sever
di. Hatta, vücudüne hiçbir kimsenin e
lile bir cerrah aleti dokundurmıyan 
hünkar, bu zata birkaç defa kendisini 
lıacamat ettirmişti. 

Bu zatın haremi, vefat etti. Bunun 
üzerine Abdülhamid kendisine bir 
(gözde) verdi. Bu gözdenin biraderı 
de, Abdülhamidin yaverlerindendi. 

Notlarından (*) 

Ses 
Kıs ık lık tarı 

Ses kısıklıkları alelAde bir nezleden baş
lıyarak çok mühim hastalıkları düşün

dürecek kadar ehemmiyet kesbeden bir 
A.rızadır. 
Mesell hançeremlzdekl aada çıkl!oran 
ipliklerin üzerindeki gı~ayl muhat! soğuk 
aebebile veyahud her hangi bir nezle se
beblle muhtekln bir hale gelir ve blrden
blre sea kısılır. Aynı zamanda gıcıklı blr 
öksürük de kendini gösterir. Şübhesız bu 
gibi ses kısıklıkları çabuk geçer. Malfun 
olan aıcak tedavllerle ilAçlı su buharı te
neffüs etmekle geçer glder. Fakat bazı 
kimselerde bütün gayretlere ratınen ses 
kısıklığı haftalar ve aylarca devam eder. 
O zaman daha ciddi Arızalan düşünmek 
llzımdır. Bu Arızalar içinde başta gırt
lak veremi gelir.. ondan sonra gene o 
derecede mühim olmak üzere gırtlakta 
tanser düşünülmek lA.zımdır. Veyahud 
da gene hançerenln gışayi muhatislnde 
tekevvün eden ahtapotları hatıra getir
mek llzımdır. Çok söz söyliyen mualllm
lercle, konferanscılarda, hanendelerde 
bu gibi Arızalar daha kolaylıkla meydana 
gelir. Bu sebeblerden başka frengi has
talığında ses kısıklığı olur. Bu da çok 
mühimdir. Gene bunlardan başka iste
rik kadınlarda zaman zaman bir ses Icı
sıklığı görülmekte, hattll. bazan bu gibi 
kadınlarda kısıklıktan ziyade Adeta blr 

suyu tahlil ettirmiş, sıhhate pek nafi 
olduğunu öğrenince hemen o suya e
hemmiyet vermiştir. 

Evvelfı, suyun bulunduğu yere bir 
bina yaptırmış; memurlar yollamıştır. 
Böylece suyun membaı, muhafaza altı
na alınmıştır. 

Senenin muayyen zamanlarında ken· 
di hususi bendegfınından ve saray dok
torlarından bir heyet oraya gider; bü

yük bir dikkatle yüzlerce şişe su dol
durarak getirirlerdi. Abdülhamid bun· 

iarı hem kendi içerdi, hem de sarayda
kilere içirirdi. 

- Arkası var -

Bugünkü program 
19 İkincikinun 1938 Çarşamba 

18TAJıfBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türk mualldsl, 12.51>: Han· 

dis. 13.05: Plakla Türk musiltlsi, 13.30: Muh
telif pl~k neşriyatı. 

Ak.fam netriyata: 
18.30: Plakla dans muslldst. 19: Bayan İn

cl: Piyano ve keman retakatlle. 19.30: Kon
ferans: Dr. Ali Şükrü <Grip ve korunma ça
releri). 19.55: Bor.sa haberleri. 20: Mustafa 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi "'!e 
halk şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20.33: Ö
mer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 
Nezihe ve arkadaşları tarafından Türk mu
slklsl ve halk şarkıları, (saat Ayarı>. 21.15: 
Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plak
la sololar, opera ve operet parçaları. 22.50: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

* 19 İklnclkinun 1931 Çarşam1'a 

ANKARA 

üzerine almış olması da ayn ve tatlı bir Kiryako 
keyfiyettir. Du_. 

Askeri liseler arasında yapılan boks bitmesine yarım dakika kala '2 
necerleri sünger atmak surettle .-

maçlarında görülen alaka bu sporun bakayı dı.ırdurdular. Maçta ku~ 
memlekette büyük bir yer tutacağını kibimi bir hayli hırpalam..ıştım. 
bir defa daha isbat etmiş oldu. Mücadele İkinci maçı gene Fransız ___ ,,_ 
sporu içinde belli başlı bir mevkii olan ,rıhdan Berton ile yaptım. Daha tS 
boksun ne bileyim bir voleybol kadar vundda hasmımın sert yumrukıard' 
yer bulamamış olması cidden üzüntü e- kaşım patladı. Bu kaza dolayısile )1111 
dilecek bir iştir. Yorgo - Kiryako maçı rım kalmıştı. Kaşımdaki arıza çok 
vesilesile muhtelif sıkletlerdeki boksör- t v ; 

sürdüğünden stanbula dönmege 
!erimiz.in de maç yapacaklarını ~azan bur kaldım. Kiryako ile yapacağ&JO 
itibara alacak olursak bu şubenı~ .de •tan sonra tekrar Fransaya giıınek '# 
hangi kanaldan olursa olsun teşkilata orum. 

bağlanması lüzumundan bir defa daha y Fransızların en meşhur boksöriİ 
bahsetmiş olmak zaruretinde kaldığımızı ile bugünlerde yeni bir kuntrat · 
burada yazmağa mecburuz.. mak Qzereyim. Mutabık kalırsarn 

Voleybolü iki, nihayet üç klüp oynu- ten Amerikaya gideceğim. 
yor, hele basketbolü doğru dürüst bir Kiryako ile yapacağım maçı 
klüb oynarken, bir çok klüblerd! bulu - cağımı ümid ettiğim için bu mü 
nan boksörleri kendi haline bırakma.k kabul ettim. Fakat, gene belli ol"'81-
doğru mudur bilmiyorum.. bir maçtan evvel kat'i neticeyi .... 
Açık hava, kapalı salonlarda koiaylık- mek adetim değildir. Dört aydanbell 

la idare edilen boksun bütün bir iht:yacı maç yapmadım. Bir aydanberi ciddi 
nihayet bir Ringden ibaret olduğuna gö- rak hazırlanıyorum. Üç sene evvel 
re zaman zaman büyük hareket!erine yako ile ilk defa karşılaşmıştım. Oll 
şahid olduğumuz bokstin bu vesile ile vundluk maçta Kiryakoyu dört defa-_.. 
yeniden canlandırılması için Türk spor davn yapmıştım. Tabii bugünkü~~· 
kurumunun esaslı bir karar vereceğini o zaman çok acemi idi. • 
ümid ediyoruz ... Pazar günü Kiryako ile Ben bir defa Mısıra, iki defa Paıil" 
karşılaşacak olan Yorgo ile uzun boylu defa da Atinaya gittim. Halbuki 
konuştuk. Bu maça ötedenberi büyük bir henüz dışarıda tek bir maç dahi ~~ 
ehe~iyet veren Yorgo diyor ki: mıştır. Daha fazla tecrübem olcldl""'".~ 

- Bundan iki ay evvel Parısten gel - takdir edersiniz.. • _... 
dim. Pariste bulunduğum sırada iki maç P~zar günü yumru.lr~ımız en p•• 

0mersJll 
yaptım. Birinci müsabakada Fransız ticeyi söyliyecektir. 
Due ile karşılaştım.Dört ravundluk maçın ------ ........... ___ 

Gol averajı hes~b edilirken Liseler atletizm musabakallfll' 
dUşUJen buyuk bir hata Beyoğlu Halkevi yapıyor 

Ankarada Galatasaraylı Ahmed Tevtık Beyoğlu Halkevi liseler arasında ~ 
lmzasile neşri istenen blr mettub aldık. edeceği atletizm müsabakalan tçln ~ 
Aynen koyuyoruz: terbiyesi hocalarlle beraber bir ""-1 

16 tarihli Akşam gazetesinde Galatasa - yapmıştır. • 
ray ve milli takım kalecisi Ulvlnln bir ya - Bütün liselerin iştirak edeceği bu ~ 
zısını hayret ve ibretle okudum. bakalar için aşağıdaki kararlar ~ Öğle neşriyatı: r·. 

12 30 . Muhtelif pl1k neşriyatı. 12.50: Hayretimi muclb olan nokta: Bu işi bi - 1 - Müsabakalar 23 ve 241 Ntsand' 
Pllik· · Tllrk muslklst ve halk şarkıları. 13.15: zlm memleketimizde en iyi anladığını zan- dıköy stadında yapılacaktır. ~ 1 
oaııÜi ve harici haberler. 17,30: İnkılftp 1 ne~tlğlm muhterem kalecinin pek isabetle 2 - Her lisenin beden terblyeai ...._ 
d ı ri · Halkevl.nden naklen (Mahmud E- ı mudafaa ettiği - gol averaj - nazarlyeslnce mi idari komiteyi, Beyo~lu Halken dıt 
ers e ;kurd) Güneşin şampiyonluğunda emniyetle ısrar n1k komiteyi teşkil edecektir. _...& 

sad Bo edişidir. Gol averaj sistemini bilmedikleri 
3 

P . 
100 200 

.. ,.,. ....a ,,,,-., 
r1 - rogram. , , """'• -Alqam neş yatı: . .. veya hatırlayamadıkarı cihetle fQmpiyon - 3000 koşular. 

18.30: Muhtelif plA.k neşriyatı. 19
· Türk luk haklarını yeni bir karşılaşma lle aramak Uzun, yüksek ve sırıkla atlamalar. musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Ses- .. .. 

gör ve arkadaşları>. 19_30: Saat Ayarı ve A- zuhulunde bulunan Galatasaray - Fenerbab- Gülle, disk, cirid atmalar. tlf/" 
rabca neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk çe idarecilerinin masum cehaletlerini yüz - 4Xl00, 200X100, 400X300 teltllnddl 
~arkılan (Servet Adnan ve arkadaşları>. terken kendi düştüğü büyük hatanın acaba rak yarışları tJlfllll W 

Arası çok geçmeden bir gün bu ka
dın saraya geldi. Abdülhamid ile husu
si bir mülakat taleb etti. (Gözde) oldu
ğu için, hünkar kendisini kabul etti. 

Sonradan haber aldık ki, bu kadın 
~bdülhamidin karşısına geçmiş: 

sessizlik denecek derecede hal olur. LA
kırdıları işitilmez dereceyi bulur. Fakat 
böyle sinirli kadınlarda gene birdenbire 
bir an içinde ses açılır ve hali tabliye ge
leblllr. Bel'umun müzmin nezlelert ses Icı 
sıklığı üzerine QOk tesiri vardır. Adl 
nezlevi sebeblerden ileri gelen ses kısık
lıkları okal!ptollü su buharı teneffüs 
etmekle, ayakları sıcak suya koymakla, 
ıhlamur içmekle, Ye boğaza sıcak bir şey 
sarmakla teda v1 ederiz. Dlierlerlne ge
lince ses kılıklığının sebebini blr a.n n 
vel anlamak ve ona göre sür'atle hareket 
etmek H\zımdır. Eğer boğazda ahtapot 
yani polipler teşekküI etmiş ise derhal 
cerrahi müdahale yapılır ve hasta kur
tulur. Eğer verem veyahud karuıer lee 

20.15: Konferans: Server İsklt. 20.30: Pllik- farkında mıdır? Belki evet, beliti hayır.. 4 - Müsabakalara her llae iti a 
la dans musikisi. 21~ Ajans haberleri. 21.15: Çiinkü memleketlmlzde spor yazıcısı geçi _ tJrak edecektir. _ __. ,_ 
Stüdyo ~alon orkestrası. :U.55: Yannkl prog- bir Jel da bilerek veya bllmiye _ 5 - Birinciden altıncıya kadar pu•--

- Siz, kocama emniyet ediyorsunuz, 
ama .. o sizin en büyük düşmanınızdır. 
Sizi zehirliyecektir. Bunu birkaç kere 
kendi ağzın<lan duydum. Size sadaka· 
tim var. Haber veriyorum. 
Demiş. Ve bu sözlerini de yeminler

le teyid etmiş. 
Abdülhamid bu sözleri duyar duy

maz, Ragıb Paşa, doktor Mukim Paşa, 
'ifre katibi Asım beyden mürekkeb bir 
h k D h ı b k d o .zaman iş daha ziyade ehemmiyet kea-

eyet teş il etti. er 8 u a ının ifa- beder. Tabii bu şeklide yapılacak şeyle-
Öesini tesbit etti. rln tarifi bu sütunwnuzda mümkfin de-

Cerrah (E. Paşa) da hemen tevkif e· ğlldlr. Eğer frengiden llerl geliyorsa sür-
dilerek (Taşkışla divanıharbi) ne gön- atıe frengi tedavisi tatbik edilir ve hasta 
aerildi. Divanıharb, bu mühim mesele- nın az zamanda sesi açılır. Ses kılıklığı 

olanlara en zararlı şey tütündür. Sigara 
yi inceden inceye tedkik ett:i. Karısının, içmek, çok konuşmak, şarkı söylemek, 
kendisinden hoşlanmadığı için böyle içki içmek kat'iyen eniz değildir. Ayrıca, 
bir iftirada bulunduğuna kanaat getir- tozlu, dumanlı yerlerde bulunmak, so-
di. Esasen, bu kadın ile biraderi olan ğuk ve rütubete maruz bulunmamak da 

1cab eder. 
yaverin ifadelerinden başka hiçbir de- ı------------·---
ın ve emare de mevcud değildi. (•) Bu notları kesip saklayınız, :rabad 

Tam bir sene süren bu tahkikattan bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapına. 
Sıkıntı 7'amanınııda bu notlar bir doktor 

sonra. divanıharb bu ~anaatini ~ rnaz- ribl imdadınıza yetişebilir. 
bata ile Abdülhamide bildirdi. Paşanın 

ram ve Istlklll marşı. nen ço arının r1Jecektlr. __.. ~ 
rek sustukları mühim bir nokta var. Bayrak: yarışlannda puvanl&r aJlll.,. 

111111 llJ lll lll 

~!!!:::!!! 
Şehir Tly•troeu 

Dram kısmında 
Bu akşam saıtt (20.30) da 

PERGÜNT 
Dram 5 perde 

Yazan : Henrik İbsen 

Kome ı ı kısmında 
Bu akşam saat 20.30 da 

AYNAROZ KADISI 
Koıııedi 6 tablo 

Yazan Celal Musahib oğlu 
Çocuk kısmında saat 14 de 
MAYi BONCUK 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlYATROSU 

Bu gece: 
( ÜskOdar ·Hale) 
Sinem11larında 

SUT KARDEŞLER 
Vodvil 3 Perde. 

Çeviren : L GALiP ARCAN. 

Nizam ve talimatını gol averajı da da - caktır. 

bil, kopye ettiğimiz İngiltere, Fransa, İtal- ----·--··-··--·----~
ya, Avusturya, Macaristan, ÇekoslovakJa, ---------------
İsviçre, llAh ... gibi F. i. F. A. ya dahil A..- - Nöbelcl 
rupa milletleri lig maçlarını bllA kaydü 

şart iki devrede oynarlar. Blrtncl devre 80- Eczaneler 
nunda yani birer defalık kartıl~alarda Bu rece nöbetcl olan eczaneler .,,.,.ılJI' 
şampiyonluk mevzuubahs olamaz. Bu böyle İstanbul cihetindekiler: flllll'. 
olduğuna nazaran evvelce raklb klüp lda - Aksarayda: <Sarım>. Alemdarda:~ 
recllerlnln düştükleri hata neT'lnden bu ae- Asını>. Beyazıdda: (BellOB). SaJl18~ 

·· ül h t aşikar mıdır A.Mı midir" (Erofllos). Em.lnönünde: <Beflr ~-~ 
fer duş en na ' """'"... · Eyübde: (Arif Beşir>. Fenerde: ~~ 
Bu suretle cayni hatayı tekrar mı işliye - dl>. Şehremininde: CNA.zım). ~ 
Um?. başında: (İ. Halil). Karagibnrii~: ~ 

İbrete gelince: Güneşin haklı Teya hak - ad). Küçükpazarda: <Necati ~ 
sız müdafiliğini yaparken Jark yıllık oca - Bakırköyünde: (İstepan>. 
ğına dil uzatmayı Galatasaraym yetl.ştlrdi- Beyoğlu cihetindekiler: ~ 
ğl en iyi Türk kalecisine yakıftıramadım. İstlklAl caddesinde: CDellasuda>. . (fJ' 

da :<Hüseyin Hüsnü). Taksimd•:~ 
GUneş klUbUnUn yılhk kongresi monclyan). Pangaltıda: (Nargil~ 

Beşlktnşta: (Nail Halid). .......-t 
Güneş k.lübünden: Bofaziçl, Kadıköy ve AdalardU-, 
Klübümüz yıllık kongreal 211/1/938 Ca - Üsküdnrda: <İmrahor). Sarıyerde: 11' 

martesl günü saat 14 de klüp merkezinde rl>. Kadıköyünde: (Saadet - o.sınan fllll'ı 
yapılacaktır. ıusn. Büyükadada: (Şinasi Rıza). 

.Azanın mezk(ir gün ve aaUe tliiDde bu- bellde: (Tanaş). 
Iunmaları rica olunur. lL.;.:~~,;.;,.;,~~--""""'------



da onunla beraber olduğu için, nihayet 
köyden kaçmıya mecbur olmuşlar, Sofya
da hamallık ediyorlar. Köyde, kendi ha
line göre bir tarla efendisi olan bu Türk 
Sofyada hamallık etmekten rnuztaribdi. 
c'l'ürkiyeye gel!> dedim; para biriklir
rneğe çalıştığını söyledi. 

Bulgarlstandan buraya hicret eden her 
Türkün macerası, Sofyadaki hamalın 

macerasının aynıdır. Tazyik, ölümle kor
kutma, nihayet köyden kaçırmak ve ..ma
lının, mülkünün üstüne oturmak. Yüzde 
doksan, her Türk orada bu sergüzeştı 

tanımıştır. 

Gönül ist€r ki, Bulgaristan bizim iyi 
bir komsumuz olsun. Geçmişten onun n<! 
kadar şikayeti varsa, bizim de, Türk sıfa
tile, Osmanlı tarihinden o kadar şikaye

timiz vardır. O tarih bitmiş, yeni bir ta
rih başlamıştır; bu brihi, iki komşu! iki 

medeni millet ~bi yaşıyamaz mı? Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki komşuluk 

münasebetleri ve bilhassa rnütekabilen 
Türk ve Rum ekalliyetlerine karşı gös
terilen muameleler neden dolayı Bulga-

ristanla Türkiye arasındaki münasebet
lere örnek olmasın? 

Zannederiz ki, ne Bulgar milletinin 
aklı başında olan unsurlan, ne de bizzat 
Bulgar hükumeti bu suallerdeki hakikati 
reddetmek için makul sebebler göstere
mezler. 

* Evvelki günkü içtimada geçen müza
kereden anlıyoruz d hükOmetimıı bu 
işle meşgul olmuştur. Parti içtimaında 
bu meselenin ehemmiyetle görüşüimüş 
olması ve tatilden sonra bu bahse tekrar 

avdet kararı verilmesi r.österir ki Türk 
hükumeti bu işle daha cıddi surette meş.. 
gul olmaya da karar vermiştir. Daha 
f zla gecıkımrnek için bu kararın tam 
zam nında gelmiş olduğunu söylıyebili

riz. Ümid edelim ki Sofya hük\\mti de 

isi ehemmiyetle ele alsın ve Bulgaris
tanda müstahsil bir unsur olan Türklere 
karşı medeni bir millete yakışır tarzda 
hareket cdılmesini temin etsin. Böyle bir 
meselede Ankara ile Sofyanın mücadele 
değil, hatta lüzumundan fazla mün:ı~a~a 
~tmcsi bile caiz değildir. Bugilnkü vazi
yet, Sofya hükumeti hesabına. cok büyük 
ı.yıb tC'şkil eder. 

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

ANA - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından çıkıı.rılma~:ı ba.şlıınan 
(Ana) adlı derginln l inci sayısı renkll bir 
kapak içinde birçok güzel yazı ve resimlerle 
çıkmıştır. 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu Ge

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
628, 626,60 

0,791382 o, 7930 
23,746 23,81)25 
15, 1130 15, 1492 ı! 

4,7000 4,7176 .! 
87,0225 87,23 

3.4446 3,4630 
63,6942 63,8467 

1,4286 1,4320 

22,66 22,716 !I 
4,2134 4,2234 1 

13.6942 13. 7270 
1,9745 1.979'ı 

4.1,,990 4 2090 ı! 
4. 4.oı 

106. 6286 106 7837 
.k,365 34,4376 
2,7356 2.7420 

23,765 23 66 
:S.QSYO .j 0964 

-
ESHAM 

Açılış Kapanı~ 

Anadolu flll. "' eo 
peıin - -
lı. om ... eo ndelı - -
BomonU - Nektar - -
Aı.ıan çlmento 9 60 9 60 
Merlleıı bankaaı 97 ro 97 fiO 

h Bankuı 10 26 -
Telefon 6 85 -
lttıhat H Değlr. 13 25 -
Şark DeClrmenl 1 10 -
1·erltos 7 -

İSTİKRAZLAR 

Türk bOrcu 1 pq1n 
ı ı I Tadell 
ı ı ll ndel. 

Açılış 

18 85 
18,825 

Kapanış 

18 85 
18,80 

nel Merkezi taratlndan çıkarılmakta olcın •------T-A_H_V--'-İ-L_A_T __ ~ 
. (Çocuk) adlı derginin 89 uncu sa~ çık - •--------.---------• 
~tır. Yurd yavrulnnnın sağlık, B03yal, kül- Açılış 
türel durumlannın inkişafına hizmet eden 
bu kıymetli dergiyi çocuklara, çoeuklu ana 
ve babalara tavsiye ederiz. 

Daktilo Aranıyor 
Beyazıddaki Fatih Noterliğinden: 

Anadolu ı pe. 
• I ndel1 
• n pe. 
• n ,. •. 

Anadolu mil . .ııeıln 

ı Türlı: altını 
ı Banknot 01. S. 

Kapanış 

Satı~ 
1068. 
274. 

Türkçesi kuvvetli bir daktiloya ihtiya
cımız vardır. 20 kanunusani 938 e kadar 
:wıüracaatı. ..................... ıczı:nmllP' 

s 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

nlara karşı tesiri şaşmaz b·r ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

R l 1 ın tesirinden emın olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

• 
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Yağlı ve yağsız acı badem, \J 

yagsız kar ve yarım yağlı gece 

L 

t! 
İki "-anun A DC~ 

ve günd~1 

• 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri at'iyyen izale edet 
iht·yarları 

Hasa 
e ç eştir·r, ençleri güze leştirir 

ismine ve markasına dikkat •• 

Dişleri n:çin hergün 
TemizlemEk lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çüriiyen dişlerin dif

teri, bad€ıncik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürrceye yol açtıkları, Htihab 
yapan diş etlerile köklerinden mide hum
.ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 
Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü
cut sağlığının en birinci şartı oımuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati
nızi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrobları imha edere'- diş

lerinizi korumuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere kar~ı sıhha inizi korur 
.,. "" . . -.. . . .. ı .. A ,,.··.- .... ::.~~~.ı..ık.ı..o.r~.ıc . 

•. -ı~·- ,. • • ' ; •"'-' ' ... , .. ~ • :ifıh~~~,...~('111~ .:-:.· . 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı• 

dır. Göğüsleri zayıf olan· 
lara vikaye edici tesiri 

~ayanı dikkE.ttir. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. · 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

ŞURUBU 

GRİP 
NEVRALJi 

SIRT AG iSi 
Uykusunu 

Haram Ediyordu. 
Nihayet safi tesirile tanmmıs 

• • 
bir tedbire basvurdu ve tedavisi· • 
ni buldu. 

Bay C. B. ya.7.ıyor : "Müz'i9 bir eırt 
ağrısından hiı,ı uyku uyuyamıyordum. 
HııttA, merdivenleri bile çıkmadan mnh
rum idim. Bir delikli ALLCOCK yakısmı 
tatbik edince üçüncü gün nıemnunfyetbah~ 
tesir gördum, ve bütün ağrılarım zail oldu. 
İcabında da bu şayanı hayret ve kıymetli 
tedbirinize başvurmaktan geri durmı
yacağıın," 

Sirt ağnemdan, Riya.tikten veya 
iltihabı A.aabdıı.n iztirap çokmeyinız ve 
taho.mmülııiir. eanoıların& kıı.t.lanınayuuz. 
Bir tek delikli ALL(,'OCK yakısı bir k11.9 
gün zrufmda bütün ağrıları defedecek ve 
aizi halAs edecektir. Yakıyı tatbik etti. 
tiniz anda sıhhi bir sıcaklığın ağrıyan 
yerin etrafına yayılrlığmı hi!iScdeook ve 
OTO~tATİK BİR MASAJ gibi ağrıyan 
mafsallar& tam bir sükun verdiğini ve 
yorgunluğu i.z&le ve yeni bir k.&nm 
oevelan ettiğini göreoekeiniz. 

Soğuk algınlığı, n&Zle, migren, burkulma 
Tesa.ir bu gibi ahvalde dahi ALLCOCK 
ya.k181 ile a.ni ve müessir bir tedavi 
buJııcakıımız. ALLCOCK yakısının terki· 
binde Capeioum, I!"ran.k.inseruıe, Myrrhe 
veaair&-gibt kıymetli maddeleır vardır. 

Ucuz ve taklit yalulardan eakmmak 
için delikli ALLCOCK yakılarındaki kır· 
m11.1 daire ve kartal resimli markasına 
dikkat odiniz. Bütün ec-Lanelerdo 291 /ı 
kuruşa satlıır. 

VE DERHAL 
" 

HAKiKi VALDA 
ÖKSÜRÜK, GRtP, BOGAZ 

HASTALll<LARINOAN sizi 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

~--------------------.. OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubelJ 

Merkezi: Bertin 

Türltiyed•ltı' pbeleriı 

Galata - utanbul - İznılı 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlii ban/ta İfİ * __________________ ..,. 

BAŞ ve DİŞ AGRILARI 
ARTRİTİZM 

ROMATİZMA 

ökaUrenlere ve 
göGU• nezlelerlne 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

KAT AN BAK 1 B. 

• A i . . N M 

TiCARETHANESİ 
KELVİNA TOR - MARKONİ 

SPARTON - TUNGSRAM - BİZERBA dairel~ 
302 l•tiklal cadde•i - Beyoğlu 

. io ıs' 
Bir gôna yanlıtlıia mahal verilmemek için 938 ıeneai ıÇ 

murlarımıza (turuncu) yerine (YEŞiL) renkte hüviyet. ~ş.1 
lan vermit olduğumuzu ıaygı değer müıterilerimize bildırır· ~· 

murlarımız her talebde hüviyet varakalannı ibraz edeceklerd 

Müdiri~ 

,.. ADEMi iKTiDAR' 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN ofİ! 
Tabletleri. Her eczanede arayımz. (Poata kutusu) 1255 Horoı 

> Galata l.taııbul < 

' lnhisarlar U. Müdürlü'.!ünd~ 
Cibali fabrikasında mevcud c713> adet boş kola çuvalları 28/1/938 ~ 

nüne rastlıyan saat -10- da pazarlıkla sa t:lacaktır. ~ 
İsteklilerin malı her gün Cibalı Fabrikasında görebilecekleri ve pazır j 

% 15 teminat paralarıyla birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşt~ JJ~ 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri iliill ,fJ 

MIW / 
Cibali fabrikasında mevcud 1000 kilo kadar kayış ve çivili kayış pı 

4 
21/1/938 Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. jçJeı 

İsteklilerin malı hergün Cibali fabrikasında görebilecekleri ve pazarblt )l 

15 teminat paralarile birlikte muayyen gün ve saatte ~~~~:~:ş:~:.~e:~~=r~} 
bayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna g~ 

c.! !!o2ı! ~eLF~gi~ !ru~-~ 
1 İstanbul Belediyesi ilanları - .)1: 

Belediye Turizm Şubesinde müseccel tercümanlardan henüz yeni r;;;, f 
alıiuyanların beş gün zarfında bu rozetleri almadıkları takdirde b~~ ,~ 
tercümanlara verileceği ilin olunur. c~ ,,, . 
Kadın, ka.~ ya_şında ilan T arife111ıı 

daha guzeldır ? __ ~ 

Bu sualin cevab1D1 kimaeler 
veremiyordu. Fakat yapılan 
tecrUbeler fU neticeyi Ve! d; ~ 

- Kadın her yaşta güzeldir! 
Yalnız, VENÜS KREMi, 

VENÜS PUDRASI, VENÜS 
RUJU, VENÜS BRfY AN1 INl, 
VEJ:\ÜS RiMELi, VEt\ÜS 
ESANSI kullanmak şartile ... 

Birinci aahife 400 , 
ikinci uıhı"le 250 ., 
V çüncü tahi!e 200 'J 

Dördüncü sahile 100 'J 

iç sahifeler 60 'J 

Son sahile 40 
il: 

Muayyen bir müddet 2'.artınd• .~ 
ca mikdarda ilan yaptıracıı~la~e J' 
tenzilatlı tarifemizden istif~ 5'~ 
ceklerdir. Tam, yarım ve çe'f dtff. 
ilanlar için ayrı bir tarife J 
edilmiştir. rııı• .ııı

Son Posta'nın ticad ilanla t t'>" 
d "racı8 işler için şu a rf'se mu 

melidir: s~ 
tllncılık ][ellektlf s-ıt 

J[aJıramsnsade e§l 
Ankara c:add 

L--------.~~ ····-· ................................. .. 
Son Posta Matbaası 
-------· t 

Neşriyat Müdürü: Selim RagtP 
1 

s. Ragıp EMEÇ J{Va 
SAHİBLERİ: A. Ekrem TJŞJ1 


