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YENİ ROMANYA ... 

~iiyük Önder 
• 
lzmitte halkla N.EREYE GİDİYOR? 

lenı •J •JJ"' •• d J Nazır Cuzagagöre:"Cenevre Yahudi 
..., 8S effl er, mi I muca e eye olmıganları tazyik için Yahudi 

aid hatıralar canlandırıldı 
~~htaınan bir askerin cevabı: Milli mücadeleye ait bir hatıra 
""h:kerlikten terhis olsam bile Halide Edib'e verilen cevab : "Bir 
A.taı: ~alma asker kalacağım. avııç Türkle bütün düııyaya karşı 
c11111 rkiin yolunda her Türk gibi istiklalimizi muhafaza etmek her 
lııak 11ıı seve seve vereceğim. Oku- zaman ihtigarımızda ve kudreti
Oloıyu hilınigordum, askerlikte mizdedir. Biz bu11u yt1pacağız. 
hınit 

2 
'P Yazmayı öğrendim. ,, Siz de göreceksiniz. ,, 

lıllıi ' 1 (Sur ti -----------·-ıtılı ı arkada e lllahsusada gönderdi- da Bilecikten geçmiş, ıaat (22,50) ye 
it Olan tren Şllll.ızdan) - Ata türkü ha- doğru İzmit eanna dahil olmuştur. At t 11 k 11 

katşılanrnı ~ıollarda coşkun tezahürat- Ata türkün refakatlerinde Başvekil Ce- a ur un 
• ş r. Hususi tren saat 18,30 (Devamı 11 inci sayfada) 1 

Inönü tren kazasında limitlilere iltifatı 
İzmit, 21 (Husust . Muhabirimiz-

h oz u ı an hat 30 den) - İzmit tarihi bir gece daha ya-
şadı. Büyük Önderi coşkun tezahiırat 
ve alkışlarla knrşıladı. Büyük Şef İz-

li 
s a a t t e t a m ı· r e d ı· ı d ı· mitten ayrılmazdan evvel halka hita-

ben şu iltifatta bulundular: 
attın cBnna gösterdiğiniz ba~hlıktan bü-

devlet /er tarafından kurulmuştur!,, 
Nasyonal sosyalist şef diyor ki: " Küçük Antanta da, 
Balkan Antantına da, Milletler Cemiyetine de muha • 
lifim. iş bana kalırsa bu meseleler 48 saatte halledilir!,. 

Yazan: Muhittin Birgen 
Son günlerde Romanya intihabatı fe&

hedildi. Bununla, Bükreşteki hükfunet 
değişmesinden sonra cereyan eden ıiyasl 
inkişaf, yolunda devam ~diyor. Şimdi hü
kıimet yeni bir intihabın haztrlığı ile me§- I 
guldür. 

Ayni zamanda, Romanya iflerl ile, Al-( 
man ve İtalyan matbuatı da ehemmiyetli 
surette meşguldürler. Bir çok Alınan ve 
İtalyan gazetecileri, aralarında en meş
hurları da bulunmak üzere, Romanyaya 
gittiler. Şimdi bunların mensub oldukları 
gazetelerde de Romanya işlerinin yeni gi
dişleri hakkında etrafa hayli malumat 
dağılıyor. Mesel& Voce d'İtalia, gazetes!
ne, başvekil Goga tarafından verilmiş o
lan beyanat enteresandır. 

* Bu beyanatta, Goga, ortaya ntılan 

cRornanya Romanyalılarındır• şiarını 

ı.zah ederken sarih surette Yahudilik a -
leyhmde vaziyet almıştır. cRomanya -
nın ana temellerine karlar sokulmuş o
lan Yah\Idiliğin nüfuzuna karşı devleti 

Dertıir Muhafızlar şefi 
Coderanu 

Devlet nazın 
CUZ4 

müdafaa edeceğiz. Romanyada Yahudi
lik, iktısadi hayatı, maliyeyi, sanayii vı 
hattA milletin ruhuna hakim olan matbu
atı ve fikriyatı istila etmiştir. Buna karşı 
vaziyet alacağız ve Rornanyaya milli bir 
hayat vereceğiz• diyor. Fakat, buna mu· 
kabil cekalliyetlerin bütün haklı olan ta
leblerini yerine getirece~iz, derneği dt 
unutmuyor. Romanyayı, merkezi Avru· 
pada §ekil alınıya başlıyan faşistlik v• 

(Devamı 2 inci sayfada) 

t'- açılına . . 400 ı k"" ı·· ı t T yük sürur ve gurur duyuyorum. Size 
t(SPre • sı ıçın ame e ve oy u Çt\ ış ı, o~~s esenlikler dilerim.» · E k w • d ı 5 k 

sı 39 saat teahhürle geldi. Kaza hakkında tafsılat 1 Atatürkün t~eni hareket ederken m e g ı n e u r u s 
İzmit garı dakıkalarca devam eden ı ' .J 

yavq ve gayet vazıh olarak 
Japonyanın Çin seddinden 
Canton'a kadar bütün Çini 

ıaptetmek iıJtedlğini gösteri
yor ve her zaman da bunu js

temi§tfr. Vakı! belki formali-

te itibarile gene rir Çin mcv-

alkış tufanları arasında çınlıyordu. • • •• k •• •• •• ı •• 
~----· .................. -......... _-:::::::~ ın mesı mum un goru uyor 
Fransız kabinesi 
itimad kazandı 
Chautemps kabinenin 
programını Meclisde 

izah etti 

Chautem.pı 

(Yazuu. 11 lnd sa:vfamızdaclır) -..,_,_... .... _.... ......... _. ______ . ____ ' 
Bir Rus Prensinin hatıraları 

Çarlık nasıl devrildi? 

Rasputin ölmeden evvel ihtilAli 
keşfetm1ş mi idi ? 

Rus Çarının yeğeni, Alman impa
ratorunun kuzeni ve Yunan kralının 
akrabası olan Prens Gabde! 9 uncu 

sayfada hatıralarını anlatıyor. 

* * * Hayatı ucuzlatmak için giriıilen mücadele hakkında mütalealarda 
bulunan Bay Galib Bahtiyar, ekmekle beraber, yün kumaı liatlaTının 

tenzilinin de kabil olduğuna ıöylüyor 

Hayatı ucuzlatmak, hayat pahalılığı
nın önüne geçmek için et fiatlarının, ku
maş fiatlarının tenzili gıbi alınan bazı 
tedbirlerden başka diğer gıda maddeleri 
ve melbusat üzerinde de tedkikler yapıl
maktadır. Bu hususta İktısad VekAleti
nin muhtelif servislerinde meşgul olunu
vor. Hayatı ucuzlatmak için bilhassa §U 

iki nokta üzerinde bilhassa durulınakta
dır: Kontrol ve teknik terJlkki. 

Hükfunetin muhtelif gıda maddeleri 
ve eşya üzerindeki tedkikatı ilerledik~e 
havayici zaruriye ve melbusat fiatların
da peyderpey tenzilat yapılması temin 
edilecektir. Hayatın ucuzlatılması ve 
muhtelif gıda maddclerile eşya fiatlan
nın indirilınesi hakkında, Tıcaret Odası 

müdürlerinden Galib Bahtiyar Göker bir 
muharririmize şunları söylemiştir: 

c- Hayatı ucuzlatmak içir. müessir 
tedı.Jirler alınmıştır. Bu tedbir!er tatbik 

(Devamı 11 inci sayfada) Galib Bahtiyar ............................................................ 

Yeni tef rikamıza bugün başladık .. 

z 
Timur devrinde bir aşk faciası 

Yazan: Ziya Şakir 

Yeni tefrikamız son zamanlarda yazılan tarihi romanların en güzelidir. Onun 
satırları arasında Timur devri bütün azameti, ve bütün içyüzü ile canlanmak
tadır. Esaslı tedkiklere müstenid bir temel üstünde tatlı bir üslfıb ve mükem
mel bir teknik ile yükseltilıniş bir eser .. .fşte c Üç Boz Atlı> nın bize göre tarifi. 

(Bugün 9 uncu sayfamızda) 



2 Sayfa 
== --

Her gün ""'! Res."mli Makale: 

Siyaset 
AfJcıları 

Yaz.an: ~.fuhHtln Blrcen 

le=' ski Avrupa aristokratları ara

~ sında bir fıdet vardı: Arala· 

rındak1 en mühim meseleleri halletme~ 
için birbirlerini ava davet ederlerdi. Av
tupada ceski ruhu> caniandırmaya e
hemmiyet• veren muhtelii renkteki fa
şizm Merkezi ve Şarki Avrupadaki nü
:tuz~u artırdıkça bu av adeti de inkişa! 
etti. .Bu iş böyle devam edecek olursa, 
yakın zamanda ya diplomatların avcılık 
ve nişancılık talim etmeleri lazım gele· 
cek veyahud da mahir avcılar, birer bi
rer diplomasi mesleğine çağırılacaklar! 

SON POSTA 

X Üç sınıf i11sar: X 

Bugünlerde gene bir av Cğıencesi ter- 1 

tib edildi. Macar devleti reisi, avlanmak 
üzere Lehistana gidecektır; beraberinde 

oğlu ve hariciye nazm bulunduğu 'ı 
halde Lehistruıa gidecek olan Amiral 
Horty, Bialoviç'de tertib edilen büyük 
av eğlencesine iştirak ederken bu eğlen
c.-eyi daha şenlendirmek için, Alman
yanın meşhur avcılanndan Genera! Gö
ring de davet edilmiştir. General Gö
ring, ceçen sene Yugoslavy::ıya da avla."1- \ 
mıya - veyahud avlamıya! - gitmiştı. O 
zaman, Generalin Yugoslavyada sinek 
avladığmdan bahsedenler, aldanmış ol
duklarını bugün pek güzel görüyorlar. 
Şimdi anlıyoruz ki, siyaset :ıvcılan, vur
fokları keklikleri çantalarına yerleştir- . 
dikleri zaman, öteki avcıların aksine ola
rak, çantayı örtüyorlar ve dillerin; tutu
yorlar. 

İnsan umumi vaziyetinden memnun olup olmamak bah
sinde üç klsma ayrılır. Birinci kısmın gözü mazidedir. geç
miş günlerini tahassürle yiıdeder, ikinci kısım halinden 
memnundur, başka bir şey istemez, üçüncü kısım ise gö:ı:ü
nü istikbale dikmiştir. Münhasıran vaziyetin•n ıslahı tf'şeb
büsleri ile meşgul olur. 

Etrafında olup bitene Hikayd kalarak sadece mazinin ta

hnssürile vakit geçiren insan hayatta iken mezara gimıış bir 

cisimdir, yalnız halin muhafazasile iktifa eden adam ise za-

manın tesirierine terkedilmiş ahşab bir konağa benzer, ü

mid sadece istıkbali hazırlamakla meşgul olandadır. 

r so~ A~ASDNDA 1 
~~----------·-----------------------------------------J Meşhur adanı/arın ı·----------• 
Meşhur olmıy~n eşleri HEl.G .. _ _fil_R __ FI ~A 

Çanta hırsızlarından 
Korunmak için care 

* 
Amiral Horty'un Lehistana ava - kim 

bilir ne avına? - gitmesi hadisesi, sonra 
General Göring'in de Almanyanın ha§ 
avcısı sıfatile bu ava davet edilmesi, Ma
car, Alman ve Leh matbuatında, bugün
lerin en mühim bahis m'.!vzularından bi
:ridir. Leh ve Macar matbuatı iki mem
leket arasındaki dostluğun tarihi derin
liklerine kadar dönerek, Rusyaya karşı 
yapılmış mücadelelerin hatıralarını ta
zeliyorlar ve hararetli hararetli neşrly:ıt 
yapıyorlar. Öte taraftan da Alman mat
buatı, Lehistanla Almanya arasındaki 

bir takım meseleleri halletmiş olmakt:m 
ve Leh hariciye nazırı Beck'e, Milletler 
Cemiyetinden bahsederken Almanyanın 
.hoşuna gidecek şeyleri söyletmiş bulun
maktan gelen bir memnuniyetle bu Leh -
Maoar dostluğu hakkındaki neşr!yatı 

nakledip araya Almanyanın bu iki mcm. 
leketle olan dostluk münasebetlerinin 
hararetli tafsilatını karıştınyorlar. 

Demek oluyor ki, Lehistanın, Macaris· 
tanın ve Almanyanın devlet adamları 

hep bir araya gelip güzel bir av avhya- DünJ'Q büyük §Öhtttlerini1ı eşlerini ta-
caklardır. Avcılar arasındakı müsabaka- nır ve ~bilir misiniz? .. 
da bakalım, kim daha iyi atacak ve ki- İşte soldan ve yukarıdan qağı sıra ile, 
min çİıtası daha fazla dolacak? Bir müd- Bayan Musolini, Bayan Spilsbury, te -
det sonra elbet bunu da göreceğiz. Fa- berrülerile meş.huı Muffieldin karısı Ba
kat, şimdiden gördüğümüz bir şey varsa yan Muffield, Bayan Bernard Shaw, Ba
o da, avcıların, yarınki milsnbakada bi· yan General Fraııko ve &yan Bertran 
rinci gelmek için, şimdiden nisan tali- Mills. 
mine başladıklarıdır! -d-ip-l-om-a-tl_a_nn __ n_ü_fuz __ is_r_af_il_e_m_e_ş_g_ul-o-1-

* malarıdır ki bugünkü vaziyeti meydana 
Merk~zi ~e Şarki Avrupa~n bu a~. ~~-ı getirmiştir. Buna karşı bir aksülamel, 

lencelen boyle ?e~:UO :ttıkçe, ~~t~n dünyayı hakikaten sulha götürecek olan 
Avrupanın siyası bunyesınde de muhım bir tedbirler sisteminin meydana konul
tahavvüller vukua geliyor. Bu tahavvül- duğunu ne zaman göreceğiz? 
lerin bize sulh, asayiş ve nizam getir.diği D" d Ih ı· t · t•y lerı· . • . unya a su ve se ame ıs ı en n 
ve getıreceği hakkında avcıların vcrdık- h . b - 1 d k d' k d'l · b 

epsı, ugun er e, en ı en ı erme u 
!eri teminata bakarak mc>mnur. olmamız 

1
. 

1 
y b d kr · · 

icab ederse de avcıların sözlerini ihti- sua ı soruyor ar. a gar emo asısı, 
dünyayı yeniden bir ahenk ve muvazeyatla telakki etmenin kaide icabından 
ne içinde toplıyacak ve yeni dünya yaolduğunu da unutmıyalım. Hatta, tccrü-
ratacak tedbirleri bulup ortaya atacakbe ile biliriz ki, avcılar, vum1aktan ziya-
tır; yahud da, avcılar, avlanmakta de

de atmakta mütehassıstırlar! Bunun için, vam edecekler ve bizim karşımıza yep
her taraftan ayuka çıkarılaİı sulh ve se-
lamet sözlerine pek te o kadar inanmı-
yalım. Söylenen sözlerin doğru olmasını 
temenni etmek nasıl bir borçsa, bunlan. 
inanmakta ihtiyat etmek te o kadar mü
him bir vazifedir. 

* Görülüyor ki feodal Avrupa, kf'ndi 
ıl ve an'anc],,ri içind" gayet mükem

mel çalışıyor. Demokrat Avrupa n y -
pn1or? Acaba o da kendi ar ında av e~ -

eleri tertib cd p bövl o:ıvetler y -
pacak mı? Yoksa, bugüne> kadar olduftu 

yeni bir dünya ile çıkacaklar. 

Bizim gibi, sulh ve selamet yolunun 
samimi yolcuları bugün bu endişe i:;inde 
bulunuyorlar. Demokrasi filemı, ıddıala

rında haklı olduğunu isbat edecek fili 
delilleri meydana atmakta daha ziyade 
gecikmek hakkını haiz değildir! 

Muhittin Birgen 

İSTER ı 

Abone} i kesiyorum 
Amerikalı mizahçı Mark Twain bir 

gün gazetede öldüğüne aid bir hava. 
di.s görmüştü. llavadi$i okur okumdz, 
gazeteye bir mektub yazdı: 

cEn doğru haberleri neşreden gaze
tenize yirmi senedcnberi abone idim. 
Bugün gazetenizi aldığım zaman o -
rada öldüğüme dair bir havadis gör. 
dü.m. Ölmüş olmam dolayısile bade
ma gazete okuyamıyacağımdan ya
rından itibaren abont'yi kes:yorunı, 

hünnetlerim.> 

·--·~---------------------· 
insanlar ne vakit 
Sun'i gıdalarla 
Beslenebilecek ? 

. 1merikada, haydudlann taarruz vo 

tecavüzünden bıkan bir kumpanya, tah-

G 1 k 1 k ] S f sildarlarma yeni nevi çanta dağıtmıştır. e ece sene açı aca o an an ran- .. 
sisko beynelmilel sergisinde bir filim, 1 Bu çantanın kulbunda, parmağa geçırı
doğduklan zamandanbcri yalnız kimye- lccek bir halka vardır. Bir hırsız, çan -
vi gıda ile beslediği hayvanları teşhir tayı kapınca, halka da çekilmiş olacak • 
etmeğe hazırlanmaktadır. Bu fılim kim- tır. · 

yevi gıdaların terkibi şeklini ortaya çı- Binaenaleyh, çantayı kapan hırsız, çan
karmıyarak yalnız eserini takib edecek tadan san dumanlar çıktığını görünce 

bazı müte!enninlere izah edecekmiş. Bu- şaşıracak ve bir otomobile kapağı at -
nun sebebi istihzar ettiği gıdaların henüz t:ğı takdirde de bu acı duman hırsızı kör 
insanlar için münasib olmadığı ve ancak edecek ve baygın düşürecektir. 
kimya ilminin terakkisile bugün birleş-

tirilmesi mümkün olmıyan bazı unsur
ların birleştirilmesi neticesinde elde e
dileceğine kanaat getirmesinden ileri 
gelmektedir. 

Bununla beraber bu filim kimyaker e
senni takib edecek mütefenninlerin 2000 
senesine kadar insanların gıdasını tarna-

mile temin edecek terkibi elde edecekle
rinin muhakkak olduğunu söylemektedir. 

Holanda Veliahdi 
bu günlerde doğuracak 

Felemengin hemen bütün ahalisi bü -
yük bir merak içinde velıahd Prenses 

Juliana'nın doğurmasını beklemektedir. 
Malum olduğu üzere Felemenkte iki ne
sildenberi sıra ile kadınlar hükümdarlık 

etmektedir. Prenses Juliana üçüncü ne • 
sil olarak kraliçe olacaktır. 

Sun 'i sarışınlara iş vernıiyen Tanzim edilen bir programa göre yeni 

otel direktörü doğacak çocuk bu defa da kız olursa 55 

İngilterenin kaplıca şehri Margı?L'- top atılarak doğumu selamlanacaktır. 
deki büyük otellerden birisinin direk- Milletin arzu ettiği gibi erkek doğarsa 
törü bulunan Houl şimdiden sonra saç atılacak top 101 olacaktır. Prensesin ikiz 
lannı sarıya boyayan genç kızları biz- doğurması da programda naı.an dikkate 
metine alıruyacağını ilan etmiştir. Di- alınmıştır. O vakit 240 top atılacaktır 

rektör: Toplar daha şimdiden saraydan bir 
c- Oksijenli saçlı genç kızlar genç- kilometre mesafede bulunan Sestik kale

leri aviarnaktan başka bir şey düşün- sine yerleştirilmişlerdir. Meşhur lavta 
müyorlar. Binaenaleyh bunların otel- doktoru Krut veliahdin bu haftanır.. so -
]erde, bilhassa kaplıcalarda istihdam - nuna doğru doğuracağını bildirmiştir. 
~nrı ca:Z değildir. Bundan başka diğer 
müstahdemleri de kendilerine uydu -
rup hiç olmazsa haftada dört defa si -
nemaya gitmeğe teşvik ediyorlar. Hü-

. 
AN, IS ER 

Iasa sun'i sarı saçlılar herkesin kendi 
~açlarına bayıldığını zanneden hoppa 
scylerdir» demektedir. 

.NANMA! 
~ıbi, uykuda devam edec • mi? E°'Pr bir 
taraf, böyle şenlikler y. p~r V' öbür t -
raf ta bu işlere karsı uza!:•ın seyırci ka
lırsa, bu f';dişin sonu e!b t hayırlı ol
maz. F .ınsız devlı>t adamlıın, kaç sene
dir, Fransanın Avrupadaki nüfuzunu, 

Macarist~nın en meşhur ~airi hastadır. Bu hastanın etra
fında Macaristanın bütün fıkir, san'at, ilim ve devlet :ıdam
ları titremektedir:ier. 

Macar hükumeti Türk Cumhuriyeti nezdinde iltlmasta 
bulunmuş. Türk Cumhuriyeti de icab eden amelıyatı yap
mak için gıciip gelmek üzere bu profesöre mezuniyet ver
miştir. 

bir mirasyedi gibi sarfederek, siyasi tur
nelere çıktılar; her dönüşte, Fransanın 
nüfuzundan biraz daha israf edilmiş ol
du. Avcıların çantaları kekl:kle dolarken 

Macar hükumeti hastasına şifa aramaktadı.r. Avrupadaki 
mütehassıs hekimlerin adreslerini sormaktadır ve nihaye~ 
sradığını bulmuştur. Bulunan zat şimdi İstanbui. Üniversi
tesinde kürsü sahibi olan ecnebi profesörlerinden biridir. 

Bu haberi okuduktan sonra Üniversitemize getirt.miJ ol
duğumuz ecnebi profesörler hakkında dedikodu yapan
lara: 

1 STER 1 NAN, t STER l NAN M A! 
L...----------------------------------------------------.;.... ______________________ _____ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dağa iti' 
Bugün Konamadı 

Yeni RomanY3 

.d. r? nereye gı ıyo · 
(Baştarafı l inci sayfadD~., 111 

~ekil• 
nasyonal sosyalizme karşı ın~-s cıı 
k!de bırakan, yegane değilse bılc, leS 
him mesele, bu ekalliyetler ınes~ ıı;ı 

d bıt 
Başlıcası Macar olan ve ara a ıJısI 

de Alman bulunan ekalliyetler b bul 
Romanyanın bu tarzda va~lerde ı.u<' 
ması da, faşizmin ve Hitlerızıniil dıJıf. 

• ov• t l'f t . 'ne atfe le ıcra ettıgı c c 1 > esırı r e 
lh.ımdır. Bilhassa Macar ekal ı) tıııl 
meselesinde Goga büyük vadJerdC ıl' ~ 
nuyor. cAverescu kabinesinde ııat '!JJ' 
duğum sıralarda teşebbüs ettiğifll eıe J 

carlarla barışma> siyasetini tekrar 
lacağım ve başaracağımıı diyor. ~ 

Fakat, buna mukabil, yahudiletC ft 
serttir. Avrupanın dört köşesiııdenJl1. 
manvaya hicret edip RumenleşJl!c c ı;' 

w ıkııtB 
lan Yahudileri memleketten Ç c il' 
tır. Bu hususta Milletler Cemiyetın r g 
racaatla bu nevi Yahudilerin :e~r'tif ' 
dikleri yerlere iade edilmelerinl iS 
cektir. reC 

Romanyada değişen şeylerin d~ l~ 
ni anlamak için, Goga hükUınetinı~ı.ı ... · 
ci derecede mühim unsuru olan. ıtı 
nın fikirlerine de dikkat etmek l~dd 
Bu zat Yahudi meselesinde ciaha ~ıı~ ' 
fikirler taşıyor. cBiz Romanyayı ) ı 
-tierden kurtaracağız!> diyor. 13\1. d 
sözlerine nazaran, bir takım ecnc~cr.' 
Iomatların ve bu arada, Milletler ıe 

kl ~dalı9 yetinin bu işe yapaca arı mu 1ıe Romanyayı hiç de alakadar edert şeo) ' 
den değildir. Zaten, - Cuzıı böyle 5 y 
yor - cMilletler Cemiyeti denilen _şr 
Yahudi olmıyan devlet!erı tazY1\ı.ı 
Yahudi olan devletler tarafından ,'ll t 
getirilmiş bir cemiyettir!:. Milleti~:~ 
tarzda bir tasnif ve Milletler CeJ%ll~ 

1 
bir c Yahudi devletler cemiyeti» şr 
görüş, dünyada değilse bile, Romsf'} 
ilk görüştür . 

* Bu, hatta faşizmden ziyade nııs~ 
sosyalizme yaklaşan bir görüştür. 0rıı.l 

Zaten, Goga - Cuza ittihndı, nas~ 
sosyalistlere de çok yaklaşmıştır. r. ıJ 
cyaklaştırılmışlar> demek de knbıldd ~ 
yaklaşmayı anlamak için RomanY11 :ıJ~ · 
intihabın ortaya birdenbire gayet oJ1i1 
vetli bir unsur olan:ık attığı, nıı~f.Z • 
sosyalistlerin, yani cDemir JJl~~e~~ 
lar> ın reisi olan Codreanu'nun ı;o )''~ 
dinlemek kô.fidir. Bu zat, RomaJI ,3tr 
yeni bir ckahraman tipi• niJı de<' 
landınlmasını istiyor. Romanyadıı 10e~ 
letin kolektü esaslar üzerinde yen{tC 
canlandırılması için, Codreanu'Y8 ı11:ı} 
bu ruhda bir inkılab hareketi yal' 
zaruridir. gııtı' 

Bunun için Romanya Nazi'leri, bıl~ 
kü hükumeti tutacaklar ve ona ~111eıı 
edeceklerdir. Bunu kat'i olarak : 0·de cıe 
Codreanu, ekalliyetler meselesır ~i t' 

Goga ile hemfikirdir. cRomanYa.~a esfl' 
kalliyetler, bittabi yahudiler rnust ıcr-' 
ckayıdsız ve şartsız olarak Rulll~~of· 
ayni haklara malik olacaklardır> dı .. ır~!l 

Codreanu'yu Goga ve Cuzadan 11[
911

t8 
bir hakikat varsa, onun, Küçük Atı t Je 
gerek Balkan Antantına ve nihBYe o) · 
duğunu söylemesidir. Bunu açıkçn sese' 
lüyor ve cİş eğer bana kalırsa bu ~, cJİ• 
leler 48 saatte halledilmiş bulunur· 

yor. t ı.ı• 

MalCımdur ki sürüden ayrılanı lt~0pıl· 
par; kurtlar veya ayılar tarafından s)' 

mamak isterse, Romanya, bu süriide:,ıııl 
rılma.mıya mecburdur. Ancak, Codt 1391• 
da bunu bildiği için Küçük Antantı: (I' 

tıJl• . 
kan Antantını ve Millet~er Cerntyc 9, •• 

karak bugünkü sürülerin hepsirıd~cB • 
rılmayı 48 saatte yapacak olan Co Jl"lr.' 
nu bu kırk sekiz saatin ilkinde de :R~tıf. • 
Berlin mihverine iltihak etmiş bıl 

caktır. * . ı<i.;O' 
Görülüyor ki Romanyada işler, ıilı.ıt ' 

fını takib ediyor. Son intihabat tı· u''' 
dil Gogaya nisbetle müfrit Codre~rı ~ıı• 
daha fazla rey temin etmişti. 'J)em.1~etir1 
hafıı.ların tesirleri bugünkii hükll r Jle' 

siyasetinde ne rol oyriıyacak ve işle·ıi .. e 
R dahi . reye kadar gidecek? omanya de ol' 

harici siyasette bir istihaıe devrlJl ıa1'i11 
duğuna göre bu hareketi djkkatle )<t&JJ'' 
etmekten baska yapılacak bir şeY ~~ 

Muhittin sır 



sa~ POSTA 

J ~[ Bu Sabahki J 
...,,._ Gazetelerde -

- Gördüğümüz Fikirler _ 

Çin • • A • • 'J'an - Ahmed Emin Yalman bugün İngtl-

u Um et n ,. ar rı , a p o n ya 1 1 terenin eski Hindistan nazırlanndtı.n Wod-a t. ' ' gcwoo:i'uıı İstaııbuldan geçerken jfazetecl-
lere söylediklerini mevzuu bahsederek bu a-

sona k d k Yen il g m · ı rı· damın propagandaya ehemmlyet vermedlğl-

a a• mu avemet e ' e nılzi teııkld edl§lnl kaydediyor ve bu sahada 
1 Anadolu o.Jo.nsı lle Basın genel dlrektöriüğü-

Şall h ne düşen vazifelerden bahsediyor. 

it ayda yeni bir hadise oldu. Japonlar 30 Çinliy: 43 bin to::luk gen iler yap- * 
evkif' tt•ı B k d 1 . • • t 1 .., h b • ı ·ı d Kurun - Te.şkllfıtlanan Türkiye serlevhalı lo f e l er. azı uman an ar ı:fam edıldt. ırı acagı a en Of 1 tere e başmakalede belediye ve t:öy idarelerinin 

gu ndra 21 (liu • , .. . . tP}: , , d d ı imar faaliyetlerini plli.nlaştırma lçln Büyüı. 
. n Yeni b· • s_usı) - Şanghayda bu-ı Mustakbel hadıseler h~r ne olursa ol- - GŞ t.~ a .. ır 1 ı~mlet Meclisine sevkcdllen lAylhadan bahso-

~!Şçilerı, Jaır hadıse olmu§:ur: _çin _ ted-: sun, ~ın. hük?me·ti· e.lin~en geldiğı ka. Londra 21 (Hususi) - Japonyanın 4:~ ılunura~ ~~~fliye_ Vekfı.leUnde teşkil edilecek 
Uıı Öldiirrn?°n t~raftarı b_ır Çın tucca- dar mulkı ve ıdarı ıstik!alıt\! sonuna ka- bin tonluk safü harb gerrıileri inşa et- olnn koyculuk burosunun ve mahallı ldare-
l3u hadi u~lerdır. dar müdafaa edecek ve bu prens;plere mck niyetinde olduğuna d1ir verilen ha- ler b~nka.sııun yapacağı hizmetler anlatıl -

neı se uzerine Ja b t b h t·· ı- Ih l k t•· İ makt ıcıır. ltıilel im . pon za ı ası, ey- uymıyan er ur u su şart arını a ı herler, ngilterede büyük bir heyecan u-
l:ııııar Ya tıyazlı mıntakada yeni bas- olarak reddedecektir. yandırmıştır Hükumet 'fokyo elçisine c h · t y * N dl A 
,.,. Parak 30 ç· r . k"f . . İ . um urıye - umıs a •• vrupa ite -
~•tılileı- J· ın ıyı tev ı etmıştır. damlar talimat vererek, bu husuı::ta s.:ındajlar :ıarma yaklaştığı uçurumdan kurtulablle -
l.ondra 

2
;Ponca n.eşriyat . y~pıyorlar Hankov. 2.1 (A.A) - Röyter ajansı- yapmasını ve bu haberin doğru olup ol-

1 
cek ır.l?ı ~crıı:_vhalı başmakalesinde Avru -

k,u civa (Hususı) - Çınlıler, Han- nın muhabırınden: madığını tahkik etmesini istPmiştır. 1 ııaııın bugunku vaziyetini anlattıktan sonra 
lasycınu rında inşa ettikleri bir telsiz is- V:ızifelerini yapmamakla itham e - 1936 senesinde yapılau Vasington an- .ılyor ki: 
~ilt Vasıtasile · d . d"l d ku k" . . . . İ 1 1~ cAvrlıpanın kenarına doğru sürük.lendtıtl ına ba~l Japonca ra yo neşrı- ı en o z ışı ıdam edil.mıştır. dam aşması mucibince Amerika. ngilterc ve uçurumdan kurtulabllmesl lçln aklın ;e 

l3u vazi amışlardır. edifoııler meyanında bir kolordu ku - Fransa 35 bin tondan ylikc;ek hacimde mant:~ın lcablarına avdet etmek ve nihayet 
ta ltıak . Yet ~arşısında, Çinlilerden geri mandam, bir divanıharb hakimi, iki harb gemisi inşa etmemeğ1 taahhüd et- Şimali Am,rrlka Birleşik bükUıneUerl Cum
da b r .ısternıyen Japonlar da Şanghay- alay kumandanı, bir de posta ve tel - mişlerdir. huriv"'t gibi bir Avrupa Milletleri İttihadı 
radyo ~sta~yon vücude getirerek, ç·nce graf vüksek memuru vardır. Maahaza, muahedeyi iınzaln·an d('vlet- vü~~ıdr bfetlrümek lazımdır. Müteve!ta Brl -

J.f eşrıyatı yapm kt d 1 ş· h 21 1 h . . • .ın ın r rn ddet tuttuğu bu fikir şimdi ta-
b· ankeou 

21 
_ . a .. s. ır a~.. . ... ang .~Y . (A.A.) - Ja~~ sa?- er arıc~nde herhangi bir devle~ 3!1 bin :n men unutulmuşa benziyor. Acaba iş işten 

it tebliği .. Çın hukumetının resmi suru bugun ılk defa olarak Royterın ton fevkınde gemi yaptırdığı takdirde, r.eçrr.r.c!m Avrupa o fikri hatırlamağa zaman 
Çın sıı·~de şoyle deniyor: bir telgrafını alıkoymuştur. Alıkonan Amerika, İngiltere, Fransa gemi inşan- ve imkan bulacak mı?. 

tetile ke~ilı ~~avemet .göste~mek su- tel~fta North China, Daily News ga· tınd.a serbest olacaklardır. 
ileJınneı ınıllı mevcudıyetinı ve bey- zetesınde çıkan ve Japonların Nan - Bınaenal~yh, Japonyanın 43 bin tonluk 
dataa etrn ınuah~delerin kudsiyetin: mü- kindeki hareketlerini tenkid eden bir saffı harb gemileri inşa ettirmek üzere 

l 
ektedır. makale hül.isa edilmiş idi. olduğu haberi tahakkuk ettiğı takdirde 

Va~gton anlaşmasını imzalıyan devlet-

e r u e cebhesinde çetin !:~d~; ayni hacimde gemUer yaptıracak-
Ancak, en mühim nokta 43 bin tonlu:t 

ın U h b 1 1 gemiler Amerikadaki Panama kanalı:nı-
h are e er o U '1 or dan geçemiyecekleridir.Zira, lngilterenin 
11a J 42 bin tonluk Hood saffı harb gemisi bir 

va rnuh b ı · ·· ı · · k · k ı · k ıd 
B 

are e erıne yuz erce tayyare ıştıra ettı. ·aç sene evve aynı ana an geçtiği sı-
ars 1 b b d d 138 k. . 1 - rada, ancak 30 santimetre bir boşluk kal-

ll e onun om ar ımanın a iŞi Ö du dığı görülmüştür. Daha yüksek tonajda 

'liğd:~:~n 21 (A.A.) - Resntl bir teb-l müştür. Hükfunetçiler hiçbir zayiat ver- gemi yapıldığı takdirde kanaldan geçe-
tnuhare: ;z'eruel cebhesinde vukubulan 1 memişlerdir. miyeceği muhakkak sayılmaktadır. 
tebeıe . enın bu cebhede yapılan muha- İkinci hava muharebesinde, düşman 
bildır·: en çetinlerinden biri olduğu üç tane bir satıhlı seri tayyare ile dört 
>"are ~i ektedir. Asiler, müteaddid tay- t~e ~i~at kaybetm~ler~ir ... Hü~ıi~etçi-

Jngilizler 
ltalyanlara 

kredi açmıyorlar 
cu.... rnayesinde Calad t 1 . h.. lenn ıki Chatos makinesı duşmuştur. 
•. ,, ett..:_ ' as epe enne u- . . 
ltsıı ~~lerse de p·· kü. t-ı - 1 ..1: Bundan başka iki tayyare çarpışmış, er us r u muş er\Ur, . .. 
..1 

1
_ ' saat 5 de agıy • ta k 1 pılotlar paraşutle atlamışlardır. 

"lt1.la r zayıa maruz a - . • 
ltı' n sonra M .. . . Barselon 21 (A.A.) - Resmen bildinl· 

ışlerdi • uleton mevzun: ışgal et- di v. •• B 1 lki ·· kü. su , . r. Sokulm alı _ gıne gore, arse onun evve gun 
ın 'ğarı kuvveıte . ;ğ~ t 

1
ç şan d~ş~.an bombardımanında 138 klşi ölmüş ve 200 

e e lll b rı agı ı mış ve gerı don- kici yaralanmıştır 
ec ur edil . t' ı;"· • 

b· . t'aPılan 'k· mış ır. . Vaşington ~l (A.A) - Nantucket 
1l'ine lOo k 1 ı hava muharebesınden her Chief petrol gemisinin İspanyol milliyet

llirınci adar tayyare iştlrak etmiştir. perverleri tarafından müsaderesi üzeri
\ıe bir .:uharebede dü~manın iki avcı ne, Hull, esaslı bir tahklkat yapılmadıkça 

tnbardıman tayyaresi düşürül- hiçbir karar verilmiyeceğiru bildirmiştir. 

• 
l<ara 

ı 

a ahriyesi yüzde 
et· nde artırılacak 

ordusuna mensub son sistem bir bombardıman 
l'l tayyare filosu Hawai adalarına naklediliyor 

blıtıe e~ork 21 (A.A.) - Herald Tri - hafif kruvazör, 3-0 muhrib, S tahtelba
lıakkınazı~or: «Deniz inşaatı programı bir ve 50 muavin gemi yapılmasını 
\ıelt, ~ ~Yanatta bulunurken Ruz - tavsiye edecektir. 
~0naj nis~rı~a? bahriyesinin şimdiki Yeni kruvazörlerden beşinin 43 ve-
1.e <itltırı~tının yüzde yirmi nisbetin- ya 45 bin ton olarak in§a edilmesi de 
' 1f b:r nn lasını istiyecektir. Bu tek - muhtemeldir. 
~etıi Retn~ ~ar dolar sarfile yüz kadar Vaşington 21 (A.A.) - Kara ordq.· 
. lluıv ; ınşasını intaç edecektir. suna ultra modern bir bombdrdıman 

Londra 21 (A.A.) - Bir müddettenberi 
Londrada bir İtalyan bsnkerile İngil:z 
bankaları arasında yapıldığı bildirilen 
kredi müzakerelerinin akim kald?ğı bil
diriliyor. 

İki gün evvel bu müzakereler~ haber 
veren Financial News gazetes: ezcümle 
diyor ki: 
Şimdi öğreniyoruz ki, bu geyretler ta

mamen akim kalmıştır. Bazı bankalar, 
yapılan teklifleri tedkike amade otmak
la beraber, sa!Ahiyettar mahfellerin bu 
hususta gayri müsaid bir hattı hareket 
takındıklarına hiç şübhe yoktur. 

Akdenizde 
.meçhul denizaltı 

gemileri faaliyette 

rmumi harbde 
terk edilen 

Tür a ·tın 1 arı 
filistin civarında 
kalma Türk silah 

bulundu 

eskiden 
depoları 

Paris 21 (A.A.) - Anıman'dan bildiri
liyor: Filistin hududu yakınında Salt cı
'·arında Vadii Sayar'da umumi harb es
Jıasında tesis edill:1liş Türk silah dPpoları 
bulunmuıjtur. Bunlar arasında beherinin 
içinde 10 bin Türk altını bulunan iki 
sandık da mevcud olduğu bildirilmek
tedir . 

Filistin de 
idamlar 
Kudüs 21 (A.A.) - Tedhi§ hareketi, 

tazyikine şiddetle devam etmektedir. 
Kudüs harb divanı, silah taşımaktan 

suçlu bir ihtilalci hakkında idam cezası 
vermiştir. 

Arablar Filistinin taksimi projesine 
karsı muhalefet politikasına devam et
mekted rler. Arab' yüksek komitesi, 
Ormsby deklii.rasyonunun tedkikinden 
sonra, Filistinin taksimine dayanan her 
türlü projelere kat'i surette muhalü ol
duğunu teyid etmiştir. 

Tiirk vatandaşı 
Olabilmek için 

Ankara 21 (Hususi) - Türk vatan
daşlı1'ına kabulleri için müracaat eden 
ecnebl tebaa veya tabiiyetsiz kimsele
rin ve varsa aileleri efradının tahki -
kat evraklarında milliyet, din ve mez· 
heblerinin tasrih edilmesi, diğer şekil
de v~:ki olacak müracaatlann kabul e
dilmE>mcc:i kararlaştınlmıştır. 

Sayfa 3 

• Yugoslavya Başvekilinin 
Berfin seyahati 

Y ozan: Sellin Ragıp Emeç 

V ugoslavya Başvekili M. Stoya

dinoviç'in Berlin seyahatini 

iki safhaya ayırmak lazımdır. Resmi ve 
hususi safha. 
Resmi kabuller, mülakat ve müzakereler 

ve ziyaretlerden ibaret bulunan birinci 
safha nihayete erdiği gibi Essen'de Krupp 
müesseselerinin, Münihte mill~ sosyaliz
me aid tesisatın gözden geçirilmesi ile de 
ikinci safha hitam bulmuştur. 

Bu arada, ne yapılan neşriyat ile, ne 
de neşredilen tebliğlerle bu ziyaretin hu
tusi bir politik maksadı olduğuna dair 
herhangi bir imaya tesadüf edilmemişse 
de, bu ziyaret, haddi zatında Fransayı çi
leden çıkaracak bir hadise olmuştur. 

Çünkü Yugoslavya Fransanın yakın bır 
müttefikidir. Almanyanın orta Avrupa .. 
üzerinde ötedenberi tesis etmıye çalıştı
ğı siyasi hakimiyeti kolaylaştırabilece

ğinden dolayı da Yugoslavyanın Alman
yaya fazla yaklaşmasını istemez. Kaldı 
ki bu yakınlığın yarın hakiki bir dostlu
ğa inkılab ederek Fransa ile Yugoslav
yanın aralarının açılmasını intaç etmesi 
de hatıra gelebilen bir mülahazadır. İşte 
bütün bu sebeblerden dolar.• Fransız 

matbuatını ve aHikadar mahfc>llerin M. 
Stoyadinoviç'in Berlin ziyaretıle alakadar 

görüyoruz. Maamafih biitün bu ziyaret 
esnasında Yugoslav - Fransız ittifakı ta
raftarlarını fazla endişeye düşürecek bir 
tezahür göze çarpmadığından dolayı, te
essür, payı, hakiki telaşa galebe çalıyor 
ve bu te<>ssürün sevkiledfr k!, baz! Fran 
sız gazeteleri, Yugoslavyayı teşehhüd 

mikdarı namkörlükle itham ediyor ve 
diyorlar ki: 

<Almanyanın size gösterdiği ikhsadi 
menfaatlere kapılıyorsunuz, fakat bu 
hal, sizi, onun, evvela iktısadi tahakkü
mü altına sokacak; sonra da, her iktısadt 

tahakkümün bir icabı olarak siyasi nü
fuzlarının altına gireceksinıı:. Bu, övle 
bir iptidai hakikattir ki üzerinde ne de
rece durulup teemmüle varılsa gent:'. az
dır.~ 

M. Stoyadinovic'in Berl!n~ yaptığ se
yahatin Garbi A \'l"Upada ve bılhass:ı 
Fransada uyandırdığı aksi tesir şimdılik 
bundan ibarettir. - Selim Ragıp Emeç 

Delhos'un Berlin 
Seyahati için 
Zemin mi hazırlanıyor 
Paris 21 (A.A.) - Fransa - Almanya 

komitesi reisi B. Femarjd de Brinon ta
rafından dün Berlinde verilen konferans 
bazı Paris gazetelerinde tefsiratı mucib 
olmuştur. 

Journal gazetesi, konferansın Alman 
gazetelerindeki akislerinm barış davası 

için tam bir muvaffakiyet olarak telakki 
edilebileceğini yazıyor. 

Petit Journnl, B. De Brinon'un bu kon
feransla B. Delbos'un bir Berlin sc.>yaha
tine hazırlıkta bulunmak ıstediğini ya
zıyor. ~~liye~k~· ~ bilhassa üç zırhlı inşasını tayynre filosu 1 Şubattan itibaren Ka-

2 e<fi Yed·~: Bu suretle zırhlıların a - liforniyadan Hawai adalarına nakle 

Malta, 21 (A.A.) - İngilız Camına va
puru Akdenizin garbinde bir deniz altı 
gemisini diğer bir destroyere .hücum 
ederken gördüğünü bildirmiştir. Fran
sız torpido muhribleri bu mıntakayı a
raştırmaktadır. Esasen son gün lcrde Ak 
denizin garbinde deniz altı gemilerinin 
faaliyeti artmış olduğu bild?riliyordu. 

=.::=====================.:::=;=:=-:======~ 

tayyar ı~ı bulacaktır. Bundan maada dilecl"ktir. Bu tayyareler vapurla ta -
~isi, 3 büyük kruvazör, 4 şınacaktır. 

a ye veri irken 

G. 1etaksas 
Geliyor 

At!na 21 (Hususi) - Şubatın 15 in
de Ankarada toplanacak olan Balkan 

lngiİiz H . . . . . An an 1
1 devletleri konseyine iştirak et 

arıcıye Nazırı Parı~te Fransız Harıcıye ırıı:k üzere Başvekil General Metaksas 

~.ırts Nazırı ~ le görüşecek l Şub3!m 12 inde buradan hareketle İs-
~~ il 22 (A A ) b l '' l A k "d k . buı' in ':26 · - Milletler Cemiyeti kon- kasında Avusturya tebaalarının çalışmaları- ı tan u yo.ı e n araya gı ece ·tır. 

111 uııınak ~~cı iklnrıkl'mun toplantısıf!da na karşı koyduğu tahdidat üzerine Pragda St4balın dokuzunda Balkan Antantı 
~e .. 'l. harıcı.,n r Cenevrcyc g1'1ecek olan In- te!;ehbıi<-Jerde bulunmuştur. Bu hususta blr k"n ·r\ i rivaı;;et devresi Yunan Bac:\•e-

" btr •1 " nazı E ~ · ~ Jııra Ci.in k n denin :aristell geçer- suret! tesviye aranacaktır. k 1 vn ra• .. ciye nazırı Metaksasa geçe -
C llsıl ha alaca~ teeyyut etmektedir. J fd b" · ı· .. lt~~9ttıkte:ırg:e nazırı ile Parisde buluşub . apon tara arı ır Çın ı daha Cl'ı<t r Bu munasebetl.e An~ara konseyi 

edecekti nrn beraber cenevreye hare- <>ldürüldii "t'>l ru 1 Mctnksasın rıyasetınde topla -
Ccttı r ı t .\nı..~) )fiisııii B .. k l r· . J Şa11 ·hay 22 (A.A.) - Japon lşgall altın- naccı.< ır. 

!ü "<lta 22 ru ·se sc ırı o uyor cta bıı!unan Ş:ınzhay mıntnkasında Jnpon-
tıa~rı F.:ının H~usi) - Brüksel maslahat- tarla te.şrlkl mesai ederek bir Çin ldnresı DeTl~Z ticaret kanunu 
!ııis edllıntşu Ali merkezde bir vazifeye kurmaı. için_ tcşkll edilen cemiyet lizasınd n A'1kara 21 (Husu5i) _Deniz ticaret 
8o tıli.rıun ı: l B::Uksel elçiliğine Cemo.l Fnniynen dun Fransız mıntakasmdaki evi- . b d . . . . 
' \Yctler ; nl kararıuşmıştır. ne giderken meçhul bir adıım tnrnfındıın kP"''ll'U'1U1: yem aş an tadılı ıçın top 

1tait0k}>o 22 <A 5 Jnponu tevkif etmişler tabanc-: Ue öldürülmüştür. 1 1 ;-ır1r. kom1won. çalışmalarını bitir -
C!uıı. il lletro1 "l ~ l - A~alarındn şimali Sa - Fay:ı!ynen geçen gün ağır surette yarah- mck. i.ize.'"Pd:r. Komısyo. n çal•şma!arı -
L •'1 '75 " r,:etı nı l b 1 d kt 1 k 1 B k ._ur t Japon 'mur arının da bulun- nan mE'zkür cemiyet reisi Lopchongun r:a _ nı ı ır ı · en sonra a a a ı a ·anlık -

Utuıırıaktadı~vyet topraklarında mev- mimi bir dostu idi. Bu cemiyet azası vatJn- 'll' dnlec<clerinden mürekkeb olmak ü-
"1 ı\vu~tu · sever Çinliler tarafından vatan haini te -ı' ZC'"e kuruı"cak ikinci bir komisyon ha-

\'t~ana 22' (~·anın tcşebbii. ]eri lii.kki edlliyorlnr. Bu clnayet de cemıvet a"':ı.- z•rla•rntı projeyi tedkike baslı:ı.racak _ 
Slo.akya, nı Aka.) - Avusturya hükümetl, sının öldürülmesi eserinden diğer bir hıldt-ıt 

a llltıbnm hudud rliınto. - sedir. ır. 

tı Sabahtan Sabaha: 

1 . Ekmek kavgası 
Cihangirler devri kapandıktan sonra dünya haritasını çizm~ k vazifesini 

kabul edenler yeni yeni sistemler buldular. Bir zaman· coğrafi vaziyetler bu 
fikre hakim oldu. Avrupanııı dağ silsileleri, büyük nefürleri hududları ayır
mak için esas tutuldu. Sonra bu me !odun yeni nakil vasıtalaıı sayesınde 
kıymeti kalmadığı anlaşıldı. Ve bu defa milli cereyanlar ortaya atıldı. Küt!e
Jcr;n milli varlıklarına, göre, harit3 lar, hududlar çizildi. Büyük harbin mu. 
l ascbesi yapılırken de bu esas göz öııünde tutuldu. Vilson prens·pleri denilen 
s slem iyi, kötü tatbik edildi. Fakat bu hesabların da ciddi bir kıymeti olma· 
dı\ı yavaş yavaş meydanı:ı çıktı. Bit yandan, mesela Almanya gibı büyük 
1 ikvasta bir milli teşrkkülün yalnız kendi nüfusunun sığındığı topraklarda 
yas1) amıyacağı anlaşıldı. Bir yandan milli vahdetler içindf.ki yabancı ırk

tan unsurların parazit oldukları ve bunların m.lli bünyeden sökülüp çıka _ 
rılmalan lazım geldiğı anlaşıldı. Şi-ndi sistemleşen bu gibi cereyanlarla Av • 
rupanın muhtelif memlekctierine dağılmış bulunan Yahudi unsuru kütleler 
halinde muhacerete r .. nbur ediliyor 

Ekmek. kavgası, yaşamak aa\ .~ .. ı milletleri çok tedbirli davranmağa mec -
bur etmektedir. Her sahada rekabet, kazanç membalarını kısırlaştırmıştır. 

Her varlık derlenip toplanmak ve serbest yaşamak imkanını aramakla meş
guldür. Bunun için ırk nazariycsı siyasi teşekküllerin elinde büyük bır em· 
niyet süpabı vazifesi görüyor. Ferdin lokmasına ortak istemeyişi cemiyetlere 
top yekun ırkına yabancı olanlara karşı kapılarını kapamak zaruretıni his
settiriyor. 

Cereyan kuvvetlidir ve salgındır. Bürhan Cahid 
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Feriköyde Borsa acentalarının Ankaraya 
bir cesed bulundu gitmelerine izin ver'ldi 

M a k t u 1 Ü n sa b ı k alı Borsanın Ankaraya nakli kararı üzerine ı ıarln iştiraklle bir toplantı yapıl1JllŞ ft 
hırsızlardan Rizeli Said laılıc.atlar makamlarla temas etmek üzere renin .Denizbanka devri ışı g6ruşill!Jlı; 

l k oJduij'U anlaşıldı lan yann §ehrlmize geleceklerdir. Borsacı - müdürl~ünde de dün Müdür NecJ!lau 
tayyarecilik teşkilatı da g enİş}elİ ece .. lar Ankarada Başvek1l ve Mnllye Vekili ta - relall~nde bir toplantı yapılmıştır· k 

Dun sabah saat 8,5 da Kurtuluşda rafından kabul edilmişler, dileklerini söyle- ıantıda Tahlisiye ve Fenerler grub!l U 

lstanbulda leyli bir hava mektebi açılacak, sivil 1Ankaraya giden borsa acentaları murahhM- Denlı:bankın Tahlislye ve Fenerler ec 

Türk Hava Kurumu tarafından Sov dilmesi mevzuu bahstır. Mektebin 5?.°r Tepealtı denilen mevkide ensesinden mişler ve kambiyo işleri hakkında Maliye sunun Irat'i ve son şekli müzakere ed 
yet Rusya ve diğer müterakki mem - salonu, mütalea, çal~ma odaları, .~u - tabanca kurşunu He vurularak öldü _ Vekfiletlne b1r layiha vermişlerdir. Vekli.let tır. ., ~ 
leketlerin sivıl tayyarecılık teşkilatına tübhanesi olacaktır. lstanbulda T~rk -. rülnıüş bir cesed bulunmuştur. şehrimizde mevcud 18 acentanın oldutu gibi Al erg"le inde teşhir edı.ın 
dair getirilen raporların tedltjki bit -ıkuşu jşlerile meşgul ola~ları? a~n~ z:- o civarda bahçıvanıı!c eden Celal Ankar~ya ta.şuunalanna müsaade etm~tir. man s 1 r .. d ril~İ 
miştir. Kurumun 1938 budcesi hazır - manda toplan:na m~halh vazıfesını go- ısminde birisi sabahleyin çarşıya çı - DunkU Borsa muamelelerı üzere numuneler gon e 
lanırken bu raporlardan t~kilata ye- recek mektebın yen yakında a:aştınl- karken kendi sebze bahçesi ile Akre - Dün borsada eI?.e~1:1Jyet.ıi hiç blr mua - AlınanyadakJ Türk Ticaret odaSl ,ı\lrs 
n i veche vermek bakımından istifade mağa başlanacaktır. Ankaradakı mo - poli gazinosu arasındaki Savaş soka - mele olmamıştır. Unıturtıer 18,87,5 llradan 7anın muhtelif mıntakalarındakl se ıı 

d lm t' ' törlü tayyare mektebinin teşkilatı ge - ğından geçerken çamurların i inde •ü- açılmls ve 18,95 Ur~da kapanmıştır. Anado - zengln bir şekilde iştirak edebıırnek l~k 
e ı .ş ır. - .. . l t'l' k h sene fazla mikdarda ... k . . .. ç .. ) hı tahv1llerl 39,50 lıra, Sivas - Erzurum tah- muneler gönderilmesini istemiş "e ~ 

Bu raporlardan anlaşıldıgına gore ru.~ e. ı ece · er. . ti-tirilmesi te _ zu oyun y~trnış bır ınsan gormu~, ya· v:ııeri 95 lira, Aslan çlmento 9,80 llrada ta.- VeWetlnln emrile İstanbul Ticaret 
mem 'eket müdafaasında ön saf da bu - T~rkku.~u mu~lhmı ye !i nma, \'ard.~gı .~m~n bunun ensesınden pnnmıştır. Londra borsasında blr .sterlin dün Almanyaya bir çok mahsulfit nn;:r IJ' 
lunan havacılığa sivil tayyareciliğin bil 1 mı~ edılecektır. .. . . yaraıı ve olmuş bır halde olduğunu an- karşılığı 151,43 r:nnk ve 4,99,77 dolar ve Pa- ıert göndermiştir. Gönderilen nümun~eetl " 

"k h' 1 ': d k ; tad B· Istanbulda Turkkuşu faat yetı mın- ı hyarak derhal Kurtuluş polis karako- :ıs borsasında Ünitiiri: 304,5 frank olarak manyada bir çok sergilerde teşhl.r ed 
yu ıkz.mlet erı oklun~a:c ır.d ~t~ı taknıara ayrılacaktır. ııuna haber \'ermiştir B:raz sonra müd olldirllmlştl.r. Ur. 
mem.e et er çocu arı uç yaşın an ı ı- k ı · · , d · ' O · b k k ' h 1 · .. ıSf. 
bare'1 le ekkülleri j ine almakta ve ve M:ntak~la~m me~ ez erı, cı~ arın a deiumu.mi muavinlerinden Feridun i - emz an ac rosu azır amyor Zahire ve zeytinya "g pıya:>'" 
r r kşt d' 1 r A~nen S arta terbi- uçmaga musaıd sahası olan ıı.~e~er?e le hükumet "tabibi de vak'a mahalline ne.1izbank umum Müdürü Yu.suf Zlya e ı& 
ış ıı-ı:ıe e ır e · b " 11 p k . . bulunacaktır. Beyoğlunda Feyzıatı, Is- ı gitrois:erdir. Yapılan muavenede bü _ öniş bankanın te§kllAt hazırlıklarına de - Dün piyasaya iki vagon buğday ~ tit si' 

y.es n• hatırlatan . u usu er ço ıyı ne- t:mbulda Hayriye, Kadıköy ve Üskü - 1 vük ;apda bir tabanca il~ ensesinden vam etmektedir. Umum Müdür dün banka - gon arpa lle bir vagon çavdar geırrı :daY • 
tıcekr Yermektedır. d d Haydarpaşa lisesi şimdilik mın-ı·, 1 k • • ya bağlanan müesseselerden bazılannın mft bire s:ı.tışların gevşek geçmiştir. BU ~ 

Ti' ·k Hava Kurumu akın zaman- ar a . . . . ·.. . · r- 'uru up urşunun agzından çıktıgı ve o :rıerııe görüşerek kendilerinden izahat al- ıosu 5 kuruş 25 paradan satılmıştır. 
; '~ . . • y _ . !a~a mer~e.~lerı ışın: gorece~tı~. J?:u ı 1 u~deihayatın parçalanması , neticesi mıştır. Yusuf zıya ön14 bir hattaya kadar ıar da " kuruş 6 paradan satıımıştır.e pı · 

~an .tıbaren h~\ acı ) a~aca~ı gençlen se ere planorler verılecek.' ıbtıdaı ~ .~ dc-rhal öldiiğü tesbit edilerek cesed buradakJ tedklklerinl bitirecek ve Ankaraya Evvelki gün piyasaya getırııen ı 14-4 
:ık mekte~ çagına ~el?ıklen_ ~~n a- çuo;-lar Haydarpaşa. Hayrıye, FcyzıaLı Parn~9ltı merkezine kaldırılmıştır. gldec~ktır. yatlardan ekstra nevll~rlntn kilo~~ıut·/ 
.acak, leylı mekteb.er nde yetıştıre - ı·ıs"lerı·n·ın salıalarında yapılacaktır , T hk'k t 1. . d d A Düı. Liman İşletme idaresinde butüıı şef- ~.5 kuruş arasında müşteri bulm ~ 

• • " • c • , a ı a ne ıcesm e cese .n na - - · ·-
cek, hem tahs•lını verecc>k, hem de tay Tiirkkuşuna yeni yazılanların mu- d )}uhisarında oturan s b k ı h _ . r f kt" b 1 a 1 a ı ırsız 
yarecı ye ış ırece ır. ayenesine bu~ünden itıbarcn as ana - lardcın Rizeli Mchmed oğlu Said oldu-

Tilrk Hava Kurumunun 1937 sene- cak. pazarte-.i günü akşama kadar rle- :Yu anlRşılmıştır. 
si bfü~cec;i be~ vüz küc:.ur bin lir~ idi. \'am edilecektir'. M.ua7cneye yüz al.t. • 1 Cesed•n cebleri arandığında 23,S ku 
Bu aııkdar 1938 de b r buçu~ mı~~on mış fü;e talebesı ışt1rak et.mektedıı. rus para ile bir paket sigara ve iki ku· 

OR • 
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ve 
Jıraya çıkarılacaktır. Bu para ıle Turk-ı T<.'mmuz, Ağustos ve Evlul ayla - tu kibrit bulunmuştur. 
kpc;u foa1iyeti mühim m kdarda geniş - rında İnönünde yapılacak Türkkuşu Cimıyetin hangi maksadla ve kim ta Kıı.butaş Lisesi tarih öğretmeni SAMİH NA1"1Z TANSU'nun bu 
letilmiş olacaktlr. 

1 
k .. mpının bir eşi bu sene İstanbu!da a· rafından işlendiği daha henliz öğreni _ herkesi Hlakadar edecektir. ·Fiyatı 76 Kuruş. 

BDEN Btl'fCK BA SONRA AV 

İc;'anbulda leyli bir mekteb yapıla -lç·lacal~tır. Diğer vilayetlerden ist.ey:n- lememiştir. Zabıta meçhul faili bul - , __ _. Satış yeri: iKBAL KITABEVIDIB. 
c~ktır B~anın ilitiya~ kar~layacak ler bu kampa Tü~~~ ~lebclerı eon· mak icin hummalı hlr fa~~etle çal~- ~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarzda olabilmesi için y=~n~_:a~ch~:~i-r. ~ 1 ma~~~ı~r.ses.i o civarda oturan Emine 

~ Top/anlılar: ismin:ic ihtiyar bir kadın tarafından 

htanbul Borsası kapanış 
fiatları 21 - 1- 1;} 38 

ÇEKLER 
-------. -
l.ondra 
~ev-Yor• 
Parla 
MUlno 
Brtik.Ml 
Atlna 

A,.ılış Kııpanış 

628. 629, 
0,79425 0.7937 

24.26 24,7~ 

ır. 1276 15.1033 
4.7042 4,70 

87,0226 86,8840 
Cenevre 3.4 .. 38 3,4 ·su 
8of7a 63,6942 63,öJ.30 
Amııt.erıl•• 1,4283 ı ,4260 
Prac 22.68 22,6438 
Vl7aruı 4.2134 4,2G66 
Madrld 13.6942 1'.\.tıı26 
Berlln 1,9760 ı.9734 

vı.rıon ~ 1990 4 19'.lo 
Buaapetıe 4. 3 9944 
Bukreı 100 0286 106 3693 ı 
Beıt:ıad 34,.ıofi ~.30 
Yokohama 2, 7366 2, 7312 

Selami İzzdin konf~ranıı 
En1inöniı Halkevinde SeH'imi Sedes <Türk 

tiyatrosunun tarihi) mevzulu bir konferans 
vermışt.ir. 

Selt\mi Sedes buyük kalabalık tarafın -
I dan dinlenen bu konteran mda bizde tlyat-

1 
ronun kuruluşundan bugune kadar geçir -
•!iği safahatı anlatmış ve Türklyede nsıl tl-

l syatronnn Turk kadını sahneye çıktıktan 
onra Cumhuriyet devrinde kurulup gene 

duy11lmuş, fakat bu karlın ne katili, ne 
cie maktulü görmcm:5tir. 

Bir ekmekde kedi 
pisıiği çıktı 

L .. i fırınla dört lokanta 
kapatıld 

ayni devirde inkişafını tebarüz ettlnniştir. Fırın ve lokanta arın sıkı surette 

KARTALDA BAi.O kontrolü de\'aın etmektedir. Dün yeni-

l 
Kartal Gençler Blrllğl salonunda Çocuk 1 den ik! fırınla dört lokanta kapatıl -

Esirgeme Kurumu tarafından fakir çocuk- ımıştır. Kapatılan fırınlardan bıri Ye -

1 
lar menfaatine bir balo tertib edilmiş, da -1 m · d d ·gv • B l k d d B 'k" 
vctıUerle salon hıncal'ımç dolu olduğu gıbl ış e 1 erı a 1 pazarın a ır. u ı ı 
balo arasında başka eğlenceler de yapılarak fırın un depo yerinde adam yatırmak, 
sabaha kadar neş'e içinde geçmiştir. hamura kuyu suyu katmak, ekmekle -

Deniz işleri: 

Bir İngiliz vapuru rıhtımda bağlı 
bir baı!{a 'apura çarptı 

rındeki glüten mikdarının a'z çıkması 
suçlarından kapanmıştır. Bunlardan 
başka bir ekmckde kedi pisliği çıkmış
tır. I<,mnlar birer hafta müddetle ka -
pa tılrr.ıştır. • 

~i~~1::0~ 2;·~9;: 2!.~ Dün limanda hafif geçen bir vapur 
-------!.....---'------

1 
kazası olmuştur. 

Lokantalar ise pislik yüzünden sed
dedilmiştir. 

ESHAM 

Anadolu pn. ,. 00 
. ııetln 

A Şıu "' 60 vadıll 
HomonU - Nek ar 
~an çımeuto 

Merlun bankıuı 

1~ Bankuı 
1 eıeron 
lttlhat Ye oea!r. 
ş rk Oeilrmin1 
'ltrlWs 

Aç 111 

8 05 

97 60 
10 2li 
o S6 

13 2ü 
9 6J 
7 - -

Kapau11 

8 06 

97 60 

TAHViL.AT 

Açılıı Kapanıt 
Anıldolu I pe. 

• 1 vadıU 40 60 
• n ııe. 
• n va. 40 CıO 40 00 

Ana.dolu mQ. J>CJIA 

PARALAR 

Sahş 

I~ 

, Karadenizden gelerek Kuruçeşme 

on1erinde demirleyen ingıliz bandıralı 

1 İlnrya vapuru rıhtımda aborda bulu -
nan Anadolu vapuruna çarpmıştır. Bu 

sırada İn-;ı'ız vapurunun pervanesi 
Anadolunun zinciriQe takılmış ve va-

1 pıırun çımalarını koparmıştır. İngiliz 
vapuru Anadoluya pek hafif bir su -
rette çaı'ptığından her iki vapurda da 
mühım bir hasar olmamıştır. 

Asherlill işleri: 

Dün Eminönü mıntakasında 100 
pandispanya imha edilmiş, 194 kilo 
noksan ekmek müsadere olunmuş, be
lediye nizamlarına aykın hareket e -
den 28 kişi cezalandırılmıştır. Fatihde 
135 kHo ekmek müsadere edilmiştir. -----........... -~ .. 
Şair Nazım Hikmet 
Ankaraga gönderildi 
Şair Nazım Hikmet Ankara Adliye

sinden gelen hır tevkıf mtizekkeresi ile 
evvelki gece· tevkif edilmiş, Adliyeye 
götürülmüş ve İstanbul müddeiumu -
miliğı tarafından Ankara müddeiumu -

334 doğumluları yoklamıya davet miliğine gönderilmiştır. 
Enıinönü yabancı askerlik şubesinden: İstanbul müddeiumumiliği Ankara 
334 doğumlularımn yoklamalarına baş - .. dd · T.. · t k · f .. kk 

!anılmıştır. Yabancı şubeler halkından 0 _ mu. . cıumum.ı ıgın~ . ev ı ~uze : -
Jup da Eminönü, Fatih ve Eyub kazaları resını alınca ınfazı ıçın Emniyet Mu -
mıntnkalan dnhillnde oturan 334 doğumlu diirlüğüne havale etmiş, Emniyet Mü -
mükellefierln nüfus cüzdanı, ikametgah se- dürlüğü de şairi Nişantaşmda Valiko -
nedi ve üç kıt'a 1'otografl ile her gün öğle- nağı caddesinde Selçuk apartımanında-
ye kadar yoklamaları yapılmak uzere Sul- . . . . . 
t:ınahmedde Dikllltaş knrşısında Eminönü kı daıresınde bularak tevkıf etmış, da-
yabancı askcrllk şubesine muracnatınn tu'm ir('sinde de bir araştırma yapılmış ve 
olunur. bir zabıt tutulmuştur. 

HER KADINA 
BiR ERKEi< 

filminin muhteşem musikili .•• LQU ·n zarafeti •.• GOz kamaştıran 
dekorları .... Cazip mevzuu Berlln operasından 

TRESi RUDOLF 'un 
sesi 

Babafta SOMER ılaemaııa• 
! halk kütlelerini koşturuyor. Cidden buınn zevk ve takdirle seyredUecelC 
' çok g1lzel bir filmdir. 

Gizli harb ... Hlylelerl.... HiyaneWkJıeri.... entr.kalarla dolu bir aşk··" 
Halen bayatta bulunan Ye oasuslap karşı en m11dhlş mncadeıeıere 

girişen Fransız kadın ajanının maceralarını musavver 

CASUS MARTA RiŞAR 
namındaki feYkalAde Wlll, bu Pazartesi akşamı 

SAKARYA S/NEMASJNDfl 
gOsterilmete baflanacaktır. 

BQtün harika ve akpmı 

·ahıema ında 

görec k iniz. 

lki saat durmadan kahkaha, katıla katıla ız11luıek 
Meşhur Fransız komedyenlerinin emsalsiz eseri 

BAŞK SiNi Ki IGIN A 
ARMAND BERNARD - ANDRE LEFAUR 

P1ZELLA - JANİME MERRY 
Bu kadar neş'eli, zevkli, etlencell film gOrUlmeruiştr. 

Bugün T O R K sinemasında 
Matlneler -•• 1 ti• batlar. 41mm;aı•~~ 

Bugün SAKARYA sinemasmda 
DebAkAr artist CHARLB& 8 OY ER 'nin 

Sevimli u..rışın J B A N A A T H U A 'a karşı 

beslediği aşkın kuvvetinl .•. Se'timlWğini ve bntnn teessürlerini 

BiR SAADET GECESi 
emsalsiz n orijinal bnytık att filminde göreceksiniz. e 

llAveten : PARAMOUNT JURNAL Te çılgın canbazlıklnr fevkalt\d 
sUperfilıni ..... ve ATINADA YUNAN VELIAHDINI izdivacı 

merasimJ .... 

Tek Gözlü Mehib Anibal'in idaresindeki l.:ahraman KARTACALILAR'ı memleket içindeki bozguncular arkadan Turmasaydı ROMA taro.mar olur, tarihin gidişi değişirdi· .. 
Sinemacılık tarihinin en MUAZZAM filmi 

100.000 Figüran - 10.0DO atlı asker, 300 muharebe 
· - 50 yelkenli tarihi harb gemisi 

Tür çe sözlü 
t rlht f h t•r SAR 

1 
u G 0 N 

ve i E K Sinemalarmda birden 
BugUn saat 1 de talebe mntinesi 
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Niğdelilerin ihtiyaçları Tahakb~uk .. etmiyen 
hi d . ır ruya 

Adliyemizde faaliyet 
Üıti: e suya, elektriğe, yola, güneşe, medeni ve tabii e· d lb b s z 

~açları k la . k·ı· ır a am yı aşını sa ır ı -
r arşı yacak tesısata hasret çe 1 ıyormuı lıkla bekledi, fakat ümidi l 

' --.... tahakkuk etmedi 

Sene sonu dolayısile yapılan tedkiklerde mahkeme
lerimizin davaları sür'atle intac ettikleri, bir yıldan 

diğer yıla pek az iş devredildiği görülüyor 

do~ığd"den Niğdedn bır g6"1.n1lf 

Gfuııüşhacıköy (Huıusi) - Burada ga
rlb bir piyango macerası cereyan etmiş· 
tir. Burada bir adam bir gece bir rüya 
görmüş, rüyu.mda da kcndisıne 14870 
numaralı bileti satın aldığı takdirde bü
yük ikramiyeyi kazanacağı söylenmiştir. 

Adamcağız sabahı dar etmiş, sabah olur 
olmaz kasabada 14870 numaralı bileti a
ramıya başlamıştır, bulamayınca Merzi
fon& gitmiş, orada da aramış, gene bula
mamış, bu sefer telgrafla öteye beriye 
beı vumıu§ ve nihayet Diyarbakıra çe
kilen telgrafta 14870 numaralı biletin Di
yarbakırda bulunduğuna dair cevab gel
miJtir. Adamcağız derhal bu bileti cel -
be~r. Çekilecek piyango yılbaşı pi
yangosudur. Büyük ikramiyenin .kendi -
sine vuracağına yüzde yüz kani olan bi
let sahibi büyük bir tevekkülle bekleme
ğe başlamış, her taraftan haberciler te -

Mcıhkemeler!mizden biri faaliyet halinde 

~ lida bi.razY~ılıyor: Niğde orta Ana - kanlarına bitişiktir. Bu helimn da çir
bıı Olduksa k tnale uğramış bir şehir - kin manzarası dışarıdan müşahede edi
~~~llan Ve t alabalık bir nüfusa malik lebilmektedir. Evler, taıtandır. Bunun 
""!td ren ~ ı b e elekt . guzergahında olan bu 1çin yangın vukv.unda ateşin diğer ev e-
g b· rık t · B 1...-bd ~ 1 SoJtakl esısatı mevcud olmadı- re sirayetinden korkulmaz. u seuc en 

~k r~an de:·~da fener bile yoktur. So- olacak ki belediye itfaiye teşkilatı yap
~e,' &üçtür ~ gece, gündüz bile geç - mağa lüzum gönnemiştir. Şehirde su 
>~ ltı evıer~ vler birbirine girmiş, gü- tevziatı yapılmamakla beraber evlerde 

darik etmiş ve yeni seneııin birinci gü - Denizli (Hususi) - 1937 yılı içinde a
nü de büyük ikramiyenin 17480 numa _ ğırceza mahkemesine 478 evrak gelmiş -
raya isabet ettiğini öğren;nce hayretin- tir. Bu evraktan 308 i hükme ik tıran et -
den donup kalmış ve kendi kendine kı - miş ve 179 u 1938 yılına devredilmiştir. 
zıp söylenmeğe başlamıştır. Asliye ceza mahkemesinden gelen 804 

Filvaki büyük ikramiye bu adamın rü- evraktan 693 ü neticelenmiş ve lll ta -
yasında gördüğü numaraya çıkmamış - nesi yeni yıla devredilmiştir. 

~~· edilrniş~ırrnesi, bu yüzden adeta tulumba, kuyu tertibatı da yoktur. 
~ :ı~rde lrıod~~ . Geçenlerde karlı bir günde fakir bir 
Lı "'•Cak ıı_, ınşaattan sayılabile • adamın evinden yangın çıktı. Alet evi 
'lll'aJa "1...1 vey .. 1 
~~ rı da Pah 

1 
a uç ev mevcuddur. Ev tamamen sarmıştı ki halk ve herkes e i 

bt~datırnak §art~l ıd~r .. Her türlü sıkıntıya kolu bağlı bu hali seyretmekten başka bir 
~ldu- rı aŞağı kire ~ki odalı bir evde on şey yapamadı. Su yoktu ve ev tamamen 
~.(; ~Vlerin he~· ıle oturmak kabii de- yandığı gibi eşyaları da kurtulamadı. Za
ktı e cadde ü ~ları dışarıda, hatta so- vallı eY sahibi çoluk ve çocuğu ile ağlı

tır. Fakat büyük ikramiyenin isabet et- Hukuk mahkemesi bir yıl içinde 815 
tiği numara, adamın rüyasında gördüğü dl\~ayı hükn_ıe. bağlamak, 197 davan~ 
numaranın ihtiva ettiği avni rakamları netıcelenmesını 1938 yılına terketmiştır. 
ihtiva etmektedir. Bu va;,iyet karşısın- Sulh hukuk mahkemesine 1937 yılı içinde 
da da adamcağız: 1979 dava gelmiş, bundan 78 i yeni yıla 

- Ah .. kabahat bende ncele ile nu - devredilerek 901 dava hiikme iktiran et -
marayı iyi belliyemedim', 17480 i 14780 ~eniştir. Meşhud .. c~rü~l:r mahkemesi ge-
olarak okudum diye dövünüp durmakta- davalan gunu gunune bakmakta VP 

d neticelendirmektedir. 

~~a Çıkan Pi:~rındedir. Helalardan dı· ya ağlıya karın ortasında kaldı. 
~(~ Vaz ve kı ık.~er csddelere akmak - Taştan olan bu evlerin pencereleri de
~ tda kok dş günleri bu sebebden so- mir parmaklıklarla çevril..miştir. Şehirde 
~~edir. Bir~ ~n geçınek adeta bir iı- gençlik teşkilatı, spor klübü ve etlence 

ır. 

Bergama da 
cinayet 

bir 
Ortasında e olan umumi hela çar - yeri mevcud delildir. 

-~ebzeci, kasab dük- (Son Posta] - Cumhuriyetin feyizli Bergama (Hususi) - Tek beygirli a -A. ışıklan altında Türkiyemızir. en kenar rabasına eşya yükliyerek seyyar pazar-nti ka bir yerleri her gün bir yenilikle ilerlerken ol cılık yapan Said, Dikili pazarından Ber-
t:" dukça mühim bir vilayet merkez! olan gamaya dönerken Bergamaya beş kilo -

A aodetshane Niğdenin de ilerlemesi için tedbirler a- metre mesafedeki Yayaköy mezarlığında 
f'\ll} lınma.sı Niğdelileri çok sevindirecektir. başına 3 kurşun sıkılarak öldürülmüştür. 
&' Clsyad--:-- Eğer yazılanlarda mübalağa yoksa Niğ- Saidin cebindeki parası alınmış, z,1hirc 
ltıira a ) a istasyon cadde- denin bugünkü vaziyeti, üzerinde te - çuvalları bıçakla yırtılmışt?r. Kardeşı Rc
d~as"" Ç(l lllasına mani oldu vakkufu icab ettirmektedir. Niğde bele- ceb Saidin eve avdet etmediğinı görünce 
-.liıd .Jv. liUsu .) diyesinin mümkün olan pratik usullerle aramıya çıkmış, ve vak'anın olduğu ycr-

~'rın e l<unçkö s~ - Şehrin ana cad- şehrin ihtiyaçlarını kar~ılamıya çalıştığı de araba ile hayvanı bir ağaca bağlan -
~t ~ kadar 01 Pl'tiden Beyazıd camii ci- tabiidir. Fakat bu çalışmanın halkın da rnış olarak bulmuş, biraz ötede karde -
~Q ca ~ Önündan .Yol Parke döşenmiş, fa- inzimamı muneneti ile genışletilmesi hiç şinin kollan bir kayışla arkasına bağ -'f ~ Önünd:~n~at durmuştur. Çün- değilse sıhhi mahzurlardan da salım ol- lanmış kanlı cesedini bulmuştur. Vak' ayı 
llıliıı eıtın Park . ıstasyona kadar olan mıyan abdes'thaneler vaziyeti ile tenvirat derhal zabıtaya ihbar etmiştir. Zabıta ve 
rt, :ioı .. e ıle dö~ · · · dı mil k t h\.:1..- b ""!ı 1 UZerind . ~enmes. ıçın ca - işinin bir an evvel halli llzım r. müddeiumu i a .IUA4ta aşlamıştır. 
~b~b~l'tık~ı hcl6filnın k~dı~ - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iddı~ ıı heıa~1ne ~~dir. Ali'ıkadar makam - Ed• "' •• f t• ı· k k .., 
'h q ed ""I a ırne umumı mu et iŞ 1 onagı QU.rıu. erek "arı atıkadar. olduğunu 
t rı u Yıktırrn k 
. lillrıj Zerine A. a ıstememişlerdir. Edirne (Hususi) -
cıE'tth ş, keşin nkaradan mimarlar ge
t ane · er Yap ı 
~ Vc:r· rıın eski ı mış ve nihayet ab-

eorıd llerek b eserlerden olduğuna ka-
detı c .. tf11lrniştir ~ Yolda Vekalete rapor 
h,_ .. d . ou .. 
"''%r enin i"" Yüzden istasyona gı -

ı. · ·•1ar ve · •1qan ınşası da akım kaI-
t ~b bırı eski 
le ' un eser} d l)ıl'li tın te er en addedilmesine 
~a~ılın atılrnazd llıelinin Beyazıd camiinin 

S 4: oırnası:n Yedi sekiz sene evvel 
1hdır~ 

sırıd gı elekt ..... 
eıeıq .1rg1 (b rıge kavuşuyor 
t t11t. q USUsi) 
~· liaı1t tesisatını :- ~elediye kasaba 
~b:: tesisat ınuna (asaya koymuş-

· ~att ın bir 
a buı an evvel ikmali i'ın 

Unınaktadır. 

Edirne son zaman -
larda bir çok yeni 
yapılarla süslenmiş 

bulunmaktadır. Yeni 
yapılar en son mi -
mari üsliıb ile ya • 
pılmakta ve zaten bi
na bakımından müs-
tesna bir güzellik ar
zeden Edimenin çeh 
resini daha güzel bir 
hale koymaktadır. En 
son yapılan binalar
dan birjsi de umumt 
rnüfettiflik konağı • 
dır. Binanın inşaatı, haric! v~ dabill sabf t tezyinatı. ikmal edihnı,tir. Relfmde bu 
yeni bina görülmektedir. 

Pazar Ole H•••n Bey Diyor ki: 

Adapazan adliyesinde bir senelik 
faaliyet 

Bir sene içinde Adapazarı ağırceza 
mahkemesi 220 dosya ile meşgul olmuş, 
yeni seneye 83 dosya devretmiş, asliye 
ce,za mahkemesi 651 dosya ile meşgu: ol
muş, yeni seneye 158 dosya devretmiş, 

sulh ceza mahkemesi 945 dosya ile meş
gul olmuş, yeni seneye 131 dosya devret. 
miş, asliye hukuk mahkemesi 1048 dosya 

Amasyada 864 
Ev/adlık varmış 
Amasya (Hususi) - Şehrimizde bir 

çok evlerde manevi evlad namı altında 
civar köy ve kasabalardan getırilmiş yl'Ş
ları 7-8-15-20 arasında değişer. ve hepsi 
de boğaz tokluğuna çalıştırılan yüzlerce 
kimsesiz, hazan üvey ana ve babası olan 
kız çocukları vardır. 

İki bin evli bir yer olan Amasyada 
tam (864) evladlık vardır. Bu evlidlıklar 
bazı evlerde iki ve üç tanedir. 

Trakyaya 11,300 göçmen 
yerleştiril ~i 

Çorlu (Hususi) - Son bir yıl içinde 
Marmara Ereğlisinden kazaya gönderi -
len göçmenlerin heyeti umumiyesi ha -
zırlanan evlere yerleştirilmiş ve kendi -
lerine yiyecek ve tohumluk buğday ve 
çift levazımı verilmiştir. Trakyanın muh
telif yerlerine bir yıl içinde (11,300) nü
fus göçmen gelmiş ve yerleştirilmiştir. 

GUmUşhacıköy:u:erin bir 
temennisi 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Kazamız. 

la, Merzüon ve Havza arasınd• her gün 
muntazam otobüs seferleri yapıldığı hal
de posta servisi hala yaylı arabc. ile ve 
haftada üç gün gidip gelmektedir. Posta 
otobüsle getirilip götürüldüğü takdirde 
Gümüşhacıköy her gün postaya kavuşa -
caktır. 

ile meşgul olmuş, yeni seneye 3-t dosya 
devretmiş, ticaret hukuk mahkemesi 8 
dosya tedkik etmiş, yeni seneye 6 dosya 
devretmiş, sulh hukuk mahkemesi 1511 
dosya ile meşgul olmuş, yenı seneye- 127 
dosya devretmiş, müddeiumumilik 6947 
ciosya ile meşgul olmuş, yem seneye 165 
dosya devretmiş, sorgu hakimliği 296 dos
ya ile meşgul "Olmuş, yeni seneye 69 dos
ya devretmiş, icra dairesi 2621 dosya ile 
meşgul olmuş, yeni seneye 921 dosya 
devretmiştir. 

Karaman hapishanesi bir mekteb 
haline geldi 

Karamanda kasabanın hapishanesinde 
.mahkOmlara mahsus olmak üzere açılan 
imalathane ve atölyeler senelerdenberi 
atıl bir halde bulunan mahkumları boş o
turmaktan kurtarmış, hapıshane bir fab
rika ve imalathane halini almıştır. Atöl
yeler iş vf! meslek sahibi olmıyan mah
kumlara san'at öğretmektedir. 

Karaman müddeiumum\sı Fevzi Bal
kır mahkumlarla çok yakından alakadar 
olmaktadır. Şehrin marangozluğa aid bir 
~.rık işleri hapishanede yapılmaktadır. 

Bir kamyon 
Köprüden uçtu 
Bergama (Hususi) - Bergamadan So

ma pa.zarına gitmekte olan şoför Osma
nın idaresindeki kamyon Sakaboğan 

köprüsünden geçerken köprü birdenbire 
çökmüş, eşya yüklü kamyon köprüden 
yuvarlanmış, ve tekerlekleri havaya gel
mek şartile kapaklanmıştır. Büyük bir 
tesadüf eseri olarak nüfusça hiç bir kaza 
vukua gelmemiş, fakat eşyalar ve kam
yon harab olmuştur. 

12 yaşmdan aşağı çocukları 
tiyatroya alan mahkum oldu 
Bergama (Hususi) - Pamukçu oteli 

kahvehanesindeki tiyatroyu idnre eden 
otel müsteciri Süleyman Çııvuş 12 yaşın
dan aşağı çocukları tiyatrCJya soktuğun
dan dolayı hakkında kanuni takibata 
başlanmıştır. 

Süleyman Çavuş bu takibattan dolayı 
müddeiumumi muavini Cevdet Karama
na karşı yakışıksız harekette bulundu -
ğundan mahkemeye verilmiş ve 3 ay hap
se, yüz lira da para cezasına mahkum e
dilmiştir. 

Edirnedeki mahkeme 
Uzunköpruye intikal etti 

Edirne (Hususi) - Semplon ekspre
sinde bir yatağın altında Uzunköprüde 
:rabıta tarafından yapılan araştırma ne
ticesinde 7 kilo 800 gram morfin çıka-
rıldığını ve bu yatağın şimendifer me-

, ç murlarından Doit J ilbcr adlı b ir Fran-
anakkalede bir ölüm sıza aid olduğu anlaşılarak şehrimiz as-

... Avrupada bu sene 
Nobel sulh mükafatını... 

... Negüse verecekler -
mi§... Bu ona sulh uğrun -
daki çalışmalarının nıüka -
fatı olacalanlf. 

Hasan Bey - Nasıl olur 
azizim? Zavallının ne ze -
hlrli gazı, ne topu, ne tay
yaresi, ne de tanklan var?. 

Çanakkale (Hususi} - Uzun müddet liye ceza mahkemesine verildiğini bil
Farmnko Dinami profesörlüğünü yap - dirmiştim. 

mış olan Çanakkale ve havalisi baytar Suçlunun ceza m ahkemesinde rnah
müfettişliğine tayin edilen ve bır yıl • kemesine bakılmış ve neticede suçun 
danberi burada bulunan İsmail Hakkı Uz Uzunköprüde işlendiğine göre davanın 
vefat etmiştir. Cenazesi ihtifal ile kal • ora mahkemesine havalesine karar ve
dırılmıştır. Kabri başında söylevler ve- ;:ilmiştir. 

rilmiştir. Aailesine beyanı taziyet ede - Suçlu suç maddeleri ve evrakı ile U· 
riz. zunköprüye gönderilmiştir. 



• 

I,_ Bunlan b'liyor mu idiniz? =1 
Burjuva kelin:esi nere(en ı 

çı~mıştlr? Hakiki manası nedir? 
Komünistler, 

kendiierindrn ol-

Deniz suyunu:ı içinde yatan 
büyük serve t ~r 

Umumiyetle ma
llım bir hakikattir 
ki deniz suyunun 

SON POSTA 

mıyanlara Burju
va der ve bu keli-
meye bir manayı 

hakaret ve tezyif 
atfederler. Bittabi 

beher metre mik!i-
1 
-~~edelim ki yıkandınız. Ma~ikü~ü. ~ 

bında, vasati ola- 1 1ıuzu yaptınız, yaptırdınız. Dışlerınızı 

_ ~ rak 10 santigram oğdunuz. Sıra saçlarınıza geldi. Onların 
altın rnevcuddur. 

1 
en büyük güzellikleri parlaklığındadır. 

Bu hesabla bır kilometre mikfıbı sahay; ! Bu parlaklığı en tabü şekilde veren de 
kaplıyan suda (50) milyonluk bır servet I kendi yağlarıdır. Bunu yağlanmış saç 
yatıyor demektir, fakat bu altın:. Ç!kara- manasında almayınız. Yeni yıkanan saç 
bilmek için bu altının ikı misli para gayri tabii denecek kadar yağsızdır. Onu 

yanlıştır. Fakat 
Burjuva kelimesi
nin bu münase
betle aslını öğren

mek te faydasız sayılamaz. 
Bu kelime, Burğ kelimesınden müştaK

tır. Şehir demektir. Vaktile mühimce 
Burğların bazı imtiyatları vardı. Tıpk. 
sitelerde olduğu gibi, bunlara BurJuva 
hakkı derlerdi. Kelime buradan .kal-

sarfetmek l5zımdır. ı sıkı sıkı fırçalarsanız tabii bir şekilde * I briyantinlenmiş gibi parıldar. Çünkü hem 

Napol)'Onun kalbi dak" 1f:da 1 avalanır, hem diplerindeki yağ belli be-
lirsiz her yanına yayılır. Hatta parmak-

40 defa atmakta idı lannızı aralarına sokarak da bu havn -

mışbr. * İnsanların kalbi 
dakikada 70-75 de-

'nsanlar eskiden vakitlerini ancak 
mumla ta in ederler(i .. 

fa atar. Fakat has-
talıklar ve sair se
bebler yüzünden 
bu rakam deği -
şebilir. 

Biliyoı· musunuz .... ~ • 
ki saa ~ olmadığı J O ~ 
zaman insanlar L 
ancak mum ile va-
kitıerinı tayin e- ' /. 
derlerd!.. Gece için ~'4. 
Gç taM mum ay- ~JJLjj 

Meşhur Fran -
sız imparatoru 
Napolyonun kal -

rılmıştı. Bir gecenın tiçtc bin bir rnuım 
bedeldi. Sabaha kadar da üç mum ya-

bi ise normal insanlara nisbet le hemen 
hemen iki defa daha yavaş, olarak da -
kikada 40 defa atmakta idi. 

* Güneşden 3 t İ.1 defa bayuk ~ıldız nardı. * 
Hayvanları takdis n:er~simi . Amen"ltalı Hey'etşinas Otty Striuv 

güm~~en üç bin defa büyük bir yıldız 
Romada cHayvanları takdis etme• kc~fe1.miştir. Bu ytldızın kutru güneşi 

g3nündc yapılan bir dini ayinde, ki • arzdan ayıran mesafeden ..f 0 defa da -
Jise yüzlerce kedi, köpek ve güvercin- ha büyükmüş Fezanın bu büyük devi 
lede dolmuştur. İhtiram mevkiini iş - eğer b!zim güneşin yerine konulurrn 
gal eden iki fil de diz _çökerek dua et - Uranus yıldızına kadar bütün yıldızla-
mişlerdir. n istiab edermiş. 

iki suale 
ihi cevab 
Ankaradan A. A. irnznsile mektcb 

yazan okuyucum mektubWlda Jiyor 
ki: 

' Ben bir kızla sevişiyordum, nişan. 
lanacak ve evlenecektik, ailelerimiz 

de bu evlenmeyi muvafık buluyoria!'
dı. Bundan on gün evvel akrabamdan 

biri öldü, çocukları yetim kaldılar. 

Bizden ~kn kimseleri yok. Bu ço
cukların en büyükleri kızdır. Ailem O· 

nunla evlenmemi ist~dik!crinı h ~t· 
tirmeye başladılar. Ne yapa}'lm? 

* Çocuğum, 

İnsan evlenmek için evle!'lir, yardım 

için veyahoo <la menfaa~ için evlen
mek doğru bir şey değ1ldir. Senin ak-

raban olan kıza karşı bir sevgin ve o · 
nunla cv1endiğin zaman bahtiyar ola-

cağına b r kanaatin yoksa evlenmcın 

doğru dcğıldir. 

Madem ki o kız akrabandır. Sjıdn 

yanınırn gelm~tir. Kendisine yardım 

etmek borcunuz, o yardımı yapın ve 
istediği münasib gördüğünuz bir er
kekle evlenmesini temin edin! 

* İstanbulda Sultanahmedae oturan 
bir okuyucum bir sene evvel bır genç 
kızla tanışmış, bu kızı sevm~, bir sl'no 
yarı nişanlı gibi yaşamışlar. Fı:ıkat 

tam evlenecekleri sırada, dedikodl? 
yapılmış ve ayrılıyorlarmış. Kıza ktır· 
şı çok dürüsttüm, diyor; şimd. ben bu 
dürüstlüğe pişman oluyorum. KC'şki 
dürüst harPket etmesPydim belki bu 
başıma gelmezd~ çünkü kızı seviyo
rum. 

* Okuyucum dürüst hareket ettiğ: 
için müteessir olmamah, bilakis sı:.v:.n
meli! Dürüst hareket etm;yen bir er· 
kek muhakkak ki fena bu erkektir 
ve c('miyete muzırdır. Nışanlılar ara
sında nişanlılık devresi uzun sürers~ 
dedikoduJar o nisbette fazls olur. Ma
dem ki kızı seviyor, tekrar müracaaı 
etsin_ kız gene .red ccı·abı verirse onu 
unutmaktan bıı~ çare kalmaz. 

TEYZE 

t 

Her kadın bilmelidir? 

Poliste: 
Veki1in sözleri ' tlaf~e# 

suçlulann ftkil1 Numt Narı de: Bir polis tramvaydan ıl • 

- 'Belediye mmıurlan devlet memuru sa- düştü, ayağı kesildi ~ 
yılmazhr İddJa makamı da. devlet memu - Evvelki gece Oalatada Neeatitıe1 ıııeP' • 
nı oltl'Jyanlar hakkında re'sen daya aça - sinde bir knza olmuş, Yıldız pollS ~ 
maz. Aleyhimizdeki hukuku Amme duası 1- mürettebatından Lebib BeşlktMclJll ~ 
se re'scn tahrik olunmuştur. Bir ış!Jtll.yetna- köye g!tmekte olan tramvaydııll ıı.~ .tJ 
me yoktur, dem~. terken düşmüş ve bir ayağı tcıcerl ,J 

Müddeiumumi llısan Tetlle cenben. da- da kalarak ezilnıl§tlr. J ~ 
vanm SO uneu maddeye göre açıldığını Ye Polis Lebib hastaneye kaldırJlafll ıtl" 
bu madde üzerinde müddelumurnlllftn re'- atb.na alınmıştır. Ahvali sıbh1Ye&l ,j 
sa.'l dava açm.ala bakkı btilanduğuna aöy- arzetmemektedir. ,or. 
lenılştır. Bir sabıkalı zengin bir tücCStl 

~füddeimnuminin mütaleası ıniZde lı'l ı 
Bundan sonra müzakere için faSıla 'Ve • Saoıknl~rdnn Zekl §ehrl ed jıtl lı' 

rllmiş ve mftteaklben müddeiumumi İhsan Anadolu tuccarların~an Melune dll\et I' 

Y t k b ki ~ nzerlnde miitalcasını zikrederek: ahbab olmuş, onu b.r c~lentJYed itıetl 
Umur a a ll arı neye _ Ahmed Emin Yalmanın muhtellf ta _ mişt1:-. Zeki bu davette Mehm cıırlP -

? İs hoş etmiş, sonra bir otomobile bill 6''~ yarar rihll Tan gıızetelerlnde tan bul belediye - .meğe öfüriirkcn 880 Ura nrnsı ııe Pi'. 
sinde vuku bulan baZl yolsuzluklan a~ıkça •. ? P taıııtl~' pJ 

Yumurta kabuklarını atmayınız. Çün4 göstererek. Sabm Samlnln ot.Obüs lşletmest köste!':ınl çalmıştır. Zeki yaka :ııdııı 
kü il d • nu itiraf etmiş takat üzerinde ç 

on ar a ışe yarar. 19lerinde belediye riyaseti tarafından busıı- k 
45

' 11 bul b" ..... ıştır· · - &• tul • .A - ranın ı:ınca rası una il>'" • 
Çıy veya pişmiş yumurtaların kabuk- si musaadeye wobl tu d,..unu ve Ustfinda- K d ·rıııf / 

lannı iyice tcmizledikte:ı sonra ok ince l!ın gctm:stıe belediyedelrl keyfi muamele - apıyı kıran o acı_ ı cU ~ 
. . . . . . ç !erin husul bulduğunu n İstanbul belediye Yenlpostane karşısındaki dord(lıl 111f5P's 

toz halıne getınnız, nym mıkdarda ince relslnln bu 1şlerden mee"ul bulundu!unu terllk dalrcsının kapısı kırıldığını. tt1 ı·. 
tebeşir tozu, bir o kadar da bikarbonat söylemek sıınWe neşrtJatta bulunduğuna maksadllc içeri glrtldiğlnl, fakat bit ,ıt~• 
kanştınnız, bir tülbendden eleyiniz. Bu lşaTet etmlştlr. Müddeiumumi bu DefrlJa - ıınmadığını yo.zmıştık. YnpılaJl ~!o ı 
mahlut dişleri beyazlatmak için en iyi tın mnkCır guetelerin mahkemede tedklki ronunda bu hırsızlı~ noterıııc odJ ıstı''.':.• 
diş tozu olur. Bununla -müs tak I Ue anlaşıldığını söyllyerek demlşt.ır t.1: vnslı Mustafa tarafından yapılınaı ;;J' 
d k _ 

1 
gu - ım arı - Mat.buat kanununun 30 uncu maddesi diğl anlaşılmış hakkında t:ık.Jbat.8 

n ço guze parlatılır. devlet memurlarından bir veya blrka~ı için nılmıştır. ' 

1 iki ahbab çavuşlar: 



Erenkög -ve Suadiye 
Jlal1111ıı kömürsüz 
Kaldı 
Erenköy okuyucularımızdan K. C. De

mirel yazıyor: 
- Ormanlarımızı harab olmaktan kur

tarmak için devlet bir kanun çıkardı. Bu 
kanunun faydalarını yakın zamanda gö
receğiz. Fakat şlmdlltk buUin halle gibi 
biz de odun yakan sobalanmızı bir tarafa 
bırakıp kömür sobalnrı aldık. Falcnt der
hal büyük bir müşkül Ue karşılaştık. Kö
miir bulamamağa. başladık. Hava gazı 

şirketinin Kadıköy Kurbağalı deredek1 
fabrikasına baş vurduk. Fakat ancak bir 
buçuk ay sonra kömür verllmesl 1ht1mall 
olduğunu söylediler. Erenköy ve Suadl
ye r,lbl semtlerde başka yerden kömür te
darik etmenin imkanı bittabi yoktur. is
tanbulda Yedlkule ve sair yerlerde kö
mür olup olmadığını bilmiyoruz. Bulunsa 
bile Yedikuleden Erenköyüne taşıman için 
büyük bir masrafa ihtiyac var. 

Kömürsüzlük, şimdiki halde ErenltöJ 
ve Sundlye semtlerlnln en büyük derdi
dir. Sobalanmız maden tömürüne has
ret bekliyorlar. Bu işle hangi makamların 
alakadar oldutunu bllmlyoruz. Halkın bu 
büyük sıkıntısının izalesi için nazarı dik
kati celbederlz. 

* Bir türlü halledilmiyen bir 
gayri mübadil işi 

Edlrne eski tapu müdürü Şenıseddln 

Turan, bize yazdığı bir mektubda, sene
lerdenberl uğraştığı, fakat bir türlü ne
ticelendiremediği bir gayrlmübadU lşin -

den bahsediyor, diyor k.I: 

- Yunani.standa Garbi Trakyada Dl
metoka kasabasında Oruç paşa vakfından 
Fısıltıkı ısmııe bir hamamla, Çobanlı vd 
Pırnngı nahlyelerlnden bazı vakıflar biı

yük anneme alddlr. Bittabi onun vefatl
le bunlar bana ve kızkardeşlerlme kal
mıştır. Biz bunlar üzerindeki hakkımw 
vesalkle ispat et tik ve bu vesaiki muh
telit mübadele komisyonuna. verdik. Bil .. 
ahare komisyon işleri gayrlmübadil ko . .. 
n~ yonuna devredildiği için bizim ev -
rak da oraya gitti. Bizden yeni bazı ve
saik lstedller. Yeniden uğraşıp bu vesaiki 
bulup verdik. Bu son muamele 934 yılı 
te.,cırlnlevvcUnde yapıldı ve dosyamıza 

263 · • marası verildi. 
Fııi ... t aradan tam üç yıl geçtiği halde 

bir türlü netice alamadık, ne oldu? Bu 
mesele üzerinde çalışıldı mı, uğraşıldı mı? 
bilmiyoruz. 

Fakat aradan yıllar geçUkçe devlet ha
zinesi zarara uğruyor, hem de blz sıkıntı 
içinde kıvranıyoruz. Alı\kadarlann bu hu
susta nazarı dikkatlerini cclbederlm.• 

* OKUYUCUJ,ARE\llZIN SORGULARl.NA 
CEVABLARIMl7. 

İstanbul i. H. ö . e: 
- Yollayınız, muvafıksa dercederlı. 
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SON PO S T A 

Bu hafta göreceğimiz filmler 
Çok şükür • 

- Gene talıhim varmış, nişanlım faz

Saray ve ipek sinemalarında "Karfaca Muharebeleri,, 
isminde türkçe sözlü güzel bir film gösterilmektedir 

la geç kaldı ama .. 
yağmurda yağmı

ya başladı. Bu sa
yede elıındeki çt
çe.k leı·i solmadan 
ona verebilece -
ğirn. 

Bu hafta İstanbı.ıl 
sinemalarında güzel 
filmler gC5sterilmek -
tedir. Bunlard:ın bi -
ri ·Kartaca Muha -
rebC'll'rİ> türkçe söz
lendiriımis güzel ta
rihi bil' filmdir. Muh
telif sinemalarda 
göster'!en filmlerin 
mevzularını birer bi
rer bildır!yoruz: 

BiR SAADET 

GECESİ 

Mesh ur Fransız 
san'atkan Charles 
Boyer'nln geçen se _ 
1lf' genr tanınmış A
rnerikah yıldız Jean 
Arthur ile birlikte 
çevirmi-ş olduğu bu 
güzel film, cSakar • 
ya• süwmasında gös
terılmrktedir. Mev -
zuu §udur: 

Sezar güzel bir kız 
olan trene ne evlen
miştir. Sez.ar çok kıs
kanç blr adamdır. Ö
nüne geleni itham 
etmektedir. frene 
bundan kurtulmak 
ve hürriyetini elde 

etmek için uğraşmak Charles Boyer ve Jea.n Arthur cBir Saadet Gecesi> filminde 

tadır. Sezar kansını cürmü meşhud ha • ırmrd, Rene Lefaur, Dizella ve Jaine Merry 
linde yakalaması için şoförüne emirler tarafından çevrilmiştir. 
\'erir. Bu müretteb suikasJ Dumond fa· Parisin meşhur kadın terzisi Jean 
minde biri tarafından hazırlanır. Kadın Granet, otomobilini fazla sürdüğünden 
bütün mücevheratı ile biı'likte dağa kaçı- dolayı on beş gün hapse mahkum edi1i
rılır. Kadın bu delikanlıya aşık olur. Kıı- yor. Granet hapse girmeli istemediğir.. -
dının kocası bu haberden malUmattar idi. den arkadaşlarından Lambel'i buluyor 
Derhal şoförü öldürür. İren kocasile bir- \'e yerine hapishaneye gitmesini teklif e-
likte> avdet edC'r. Nihayet evlenirler. diyor. Lambe) 5000 franga bu işi kab;.ıl 

KAHTACA l\1UJIAREBEI .. ERİ ediyorsa da kız kardeşi Marienin terzi -

« İpek11 ve «Saray> sinemalarında gös
terıll'n bu film f talyada ı;evriimiştir. Ve 
t.:ok büyük masraflarla \'Ücude getiril -
mi~tır. Mevzuu şudur: 
Romalı Sipyon Kartacayı mahvetmek 

:stiyor. Ondan çekiniyorlar ise de niha
yet Sicilyada bir harb merkezı yapma -
sına müsaade ediliyor. Senato tahsisat 
vermiyorsa da halktan yardım görüyor. 

Annibal dağda Kartacanın göndcreoeği 
imdadı beklemektedir. Askerin isyanını 
bastırıyor. Nihayet kard.,~;nın ordusu Li
güzyaya çıkıyor. Bu haber ona kuvvet 
bahşediyor. Annibal gü?:el Veliayi se -
viyor. 
Sıpyon ordusunu hazu Iıyor. Sonra Af 

rikaya çıkıyor. Kartaea rnağlUlı oluyor. 

Annıbal hula kardeşinin muzafferıye
tini bekliyor. Memleketınc dönmek ta 
kblerini reddediyor. Romay~ hakim ol • 
rnak istiyor. Nıhayet kardeşinin mağlUb 
askerlerini görünce Karıacaya dörm<..ğe 
karar veriyor. Afrikaya ayak basması 
Kartacayı ayaklandmyor. Zavia harbı 
vuku buluyor. 

BAŞKASININ KILICINDA 

Türk sinemasında gösterilen bu film, 
ıüzel bir Frannz komedisidir. 
Fransız yıldızlarından Armand Ber -

haneye alınmasını istiyor. Granet bunu 
da kabul ediyor. 

Lambel çantasile hapishaneye gidiyor. 
Hapishane müdürü ve ailesı onu terziha
nenin sahibi zannederek hürmetie kar -
şıhyorlar. Ve ona misafir muamelesi ya
pıyorlar. Lambel müddetinı doldurduk • 
tan sonra hapishaneden çıkıyor. Bir müd
det sonra hapisharle müdürü terzihan<'ye 
telgraf çekiyor. Misafir geleceklerini bil
diriyorlar. Granet şaşkına dönüyor ... 

Gene Lambeli buluyor ve onu ev sa -

hibi kıhğına sokuyor. Bir çok vak'alar Ba§kasmın Kılığında filminde 
hadis oluyor. Nihayet terzihanı> sahibı- Bernard 

Anııonıl 

nin oğlu Claude ile hapishane müdürü -
nün kızı evleniyorlar. 

HER KADINA BİR ERKEK 

.Sumer> sinemasında gösterilen bu 
film de şarkılı bir Alman komedısidir. 
mevzuu şudur: 

Muganniye Madölon, milyoner Pınre 
ile evleniyor. Düğün günü herkes kili -
scdc Pierre'i beklerken o nişanlısım bı
.rakarak sıvışmıştır. Bir müddet sonra 
Mndölon İspanyada San Sebasticn şeh -
,rindedfr. Gazeteciler peşisırA koşmakta
dırlar. Madölon parasının hepsın : ku -
marda kaybeder. Sonunda sesini dahi 

kumara koyar. Trend adındaki delikanlı 
bunu kabul eder ve 100,000 pezeta koyar. 

Madölon kaybe -

der ve sesini Tren. 

tin emrine amade 
kılar. 

Bu film Avru • 

bir muvaffakiyetle çalmaktadır. Şarkı -
)ar da çok güzeldir. 

Sinema san'atkarlarının 
hayırsc: verl'kleri 

Amerikan sinema san 'atkfırları içinde 
hayırseverler çoktur. Kendilerine gön -
derilen cmuavenet talebi~ mrktublan -
na cevab vermezler ise dP. hemen cüm -
lesi doğrudan doğruya hayır işleri ile 
meşgul bulunmaktndırlar. 

l - Marion Davies: 

Bu güzel yıldız Los-Angelesde büyük 
bJr dispanser işletmektedir. Bu dispan -
serde on iki doktor ile üç dişçi her uı -
man ve her istiyeni tedavı etmektedirler. 

2 - Joan Crawford: 
Hollywood şehri hastanesinde bir kaç 

yataklı bir odası vardır. Fakirleri o oda
da tedavi ettirmektedir. 

parla çok büyük 3 - Claudette Colbert: 
Kendisine müracaat eden fakirleri boş 

bir rağbet kazan - çevirmediği gibi rahibele: vasıtasiie de 
mıştır. Her göste- fakirlere yardımlarda bulunmaktadır. 
rildiği yerde haf - 4 _ Ginger Rocers: 

talarca oynamış, Her (Noel) ve (Yılbaşı) yortularında 
bir çok yerlerde kiliseler vasıtasile muhtacı muavenet o

de hasılat rekor -

larmı kırmıştır. 

Ayrıca filme re -

lanların isimlerini toplar ve onlara baş -
tan aşağı elbise verir. 

3 - Shirley Temple: 

Türk~e sözlıl •Kartaca .Muharebeleri. film:nden bir sahne 

Her (Noel} yortusunda Los-Angeles -
fakat eden orkes- deki çocuk hastanesine oyuncaklar gön
tra da çok büyük derir. 

~ 

Cankurtaran 
- Ben vapura binmiye çok korkarım 

- Neden, ba -
tar d:ye mi? 1 

- Evet, gerçi 
cankurtaran si -
m.itlPr! var ama, 
elbis<'min ren 
gine uygun bula . 
mazsam ne yaparım? -

Kayna'""' a 

~ 

mı b:ış· 

Yemek pişirir mi? 
Kızım güzel giyinir, tenis oynar, 

piyano çalar, o~o

mobil kullanır. 
- Yemek pişi • 

rir mi? 
- Kendine gel 

delikanlı; alayın 

sırası değil, cidd! 
konuşuyoruz. 

- 'Böyle çalışmak dalı.a iyi par" 

... :~: .. ~::~.~.:::~:::· ................ .../ 
Yedi senede bir 

- Hatır!ar mısınız, doktor Y~ 
evvel ~ize geldiğim vakit ro 
demı~tiniz! 

- E\'et, nasıl oldunuz? .. ~ 
- Ri.itubetten kaçmam~ so~ 

n!z. yıkanıp yıkanmıyacagırnı 
geldim!. 

Beni de 
Tren durdu, yolcu trenderı 

makınlste sordu: . dP 
- Büfeye kadar gidip bır bal'ıı 

ra içeceğim, o zamana kadnr tre 
maz va?... ol • ·n 

_ Kalkmaz ama, daha c~·feY' 
icin beni de van1nıza ahp bll 
~ v 

türmelısiniz .. 

K arakolda 
_ s.-ıı evli mi-.in? t il" 
-'.. Henüz hayır Bay polis. !a1'B 

ali bana niçin sordunuz? Bana , 
. h lı . . ·__V istediğiniz bır a erınız mı 

Hokkabaz tenis oynuyor 

- Beni yeneceksin ha! 

İnanır mısın? 
- Bazı elmasların insanların başla -

rı~a felaket getirdiğine ınanır mısın? 
- Nasıl inanmaz olurum, karım bir 

elmas yüzÜk isterim diye iki senedir ha
na rahat, huzur vermiyor. 

Re~im 
Boksör, ressama gitti: 
- Benim bir resmimi yapar mısınız? 
- Yapayım. Nasıl olsun? 
- Boks kostümile. 
- Bütün mü, yarım mı? 
- Bütün! 
- Yere yatmış bir vaziyette mi, yok-

sa ayakta dururken mi? 

Yalan 
Bir vazo gösterdiler: 
- İki bin seneliktir. 
- Yalan. 
- ?????? 
- 'Hem çok yalan, ben daha bin do -

kuz yüz otuz sekiz senesinde olduğu -
muzu bilmiyor muyum?. 

ismimi söyliyemiyeceğim, kıs
'l«ınç arkada§larım. ismim gazeteye 
geçmi§ diye, ~dam çiğnedim diye 
dedikodu yaparlar. 

- Hang;si sahici toptur, bil dl 

şıla.. ~ 

Kıskançlık ~ 
- Köpeğiniz gene havlıyor, p1 

hoşlanmaz mı? ,3 
·- Kıskançlı 

ğından havlıyor. 

dur. Kendı kuy · 
ruğu kesileliden
beri kuyruklu pi- -
yanoyu görmiye 
tchammül edemiyor. 

ğma! 



•• 
UÇ BOZ ATLI 

Y az;ııı: 

--
ıc Bir Rus prensinin hatıral.ı~ 
Rasputin ölmeden evvel 
ihtilili keşfetmiş mi idi? 
Korkunç papas, imparatoriçeye : .. Beni öldürürlers~ 
bütün imparator ailesi mahvolacaktır ve Rusya kana 

boğulacakbr ,, demif ti vf' ihtilal patladı 



Oç sardalyenin masalı 

Bir varmış, bir yokmuş .. denizlerin di-ı - Acaba nedir? 
binde üç küçük sardalye balığı varmış. - Sakın balına dedikleri bu olmasın. 
Uç sardalye balığı daha çok küçük ol -ı - Bu olacak. hele biraz daha yakından 
dukları için i.simleri konmamışmış. De - görelim. , 
m.zlerin perisi onlara isim koymak iste- Yüzmüşler, balinanın koskocaman ağ-
mış. Lüfer balıkları koşulu mercandan a- zına yaklaşmışlar. 

rabasına binmiş, üç sardalye balığının - Bu ağızdan çok bir kaya oyuğuna 
bulunduğu yere gitmiş .. Oç sardalye ha- ben7Jyor. 
lığı denizlerin perisini görür görmez se- _ Ne kadar da büyük. 
vinnıişler, onun önüne gidip kıvrım kıv-

- Hele daha yakından görelim. 
rım kıvrılmışlar .. Denizlerin peris: sihir-
li bastonile üç sardalye balığına birer bi- Daha yakına, daha yakına derken a -
rer dokunmuş .. Onlara, Cak, Cek, Cuk ğızdan içeri girmişler. Ve kendilerini 
ıcdlarmı vermiş: balinanın kamında bulmuşlar •. Balinanın 

- İnsanların oltalarına tutulmama - koca karnında daha bir çok balıklar v~r
nız, ve tuzlu balık olup, kutulara ko • nuş. Henüz ölmemiş olanlar öteye beriye 
ııulmamanız için dua edeceğim .. 

gidiyor, akılları sıra kurtulu~ çareledni 
Demiş. 
Cnk, Cek, Cuk buna çok sevinmişler. arıyorlarmış. Bunlann arasında bir ta -

Denizlerin perisi sözünü bitirrnemii, de- ne de köpek balığı varmış. Köpek balığı 
vam etmiş: üç küçük sardalyeyi görmü'- Canını kur-

- Ama bakın size ~ir şey tcnbih ede- tarmayı düşünmekten vu; geçmiş .. Cöz
yim .. Eğer denizde balina balığına rast- !eri parlamıi, üç sardalyeye yaklaşmış, 
!arsanız sakın ona sokulayım demeyin, üçünü birden yutmuş. 

1 

SON POSTA 

Merakh ve F_ay_d_ar_ı __ I 
Eşas üzerinde dans 

İngiliz Afrikasında eşas denilen ve a
yağa takılan tahtalar üzerinde yürümek 
adettir. Oranın yerlileri danslarını da 
eşaslar üzerinde yaparlar. --
Deniz ortasında bırakılan . 

geını 

Bu geminin adı cAda İdeale> dir. 1872 
sonra karışmam ha! 

* 
Ve sardalyeler, söz dinlememenin cc- senesinde yapılnuştır. Atlas denizinden 

Cak, Cek, Cuk büyümüşler .. Artık de- zasmı çekmişler. geçerken bırdenbire tutuştuğundan ge-

nizlerde istedikleri gibi yüzüyorlar, dal
galar arasında oynaşıyorlarmış. Bir ~n 
gene böyle gezip oynaşırken Cak: bir 
sey görmüş: 

- Cek, Cuk bakın demiş, burada ko
caman bir gemi enkazı var .. 

Üç sardalye balığı hemen o tarafa koş
muşlar .. Gemi enkazı zannettikleri ŞE>yin 
boyunca yüzmüşler.. Gemi enkazı kuy
ruğunu kımıldatmış. 

- A, demişler, bu gemi enkazı olmasa 
gerek .. 
-. .......................................................... . 

Ağlayan ayılar 

Avustralyada bir nevi ayı vardır ki a
dına cKaola> derler. Bunlar kavgact de
ğillerdir. Ve bir şeyden memnun olma
dıkları zaman yere otururlar ve bır in -
san gibi göz yaşı dökerek ağlarlar. 

Çocuklarım, 

Bu bir masaldır. Çünkü denizlerde 

sardalye balıkları olur ama, denizlerin 
perisi yoktur. Ve balıklara isim konul -

maz, balıklar birbirlerile konuşmazlar. 

Yalnız şu masaldan şunu öğrenmelisi -

niz.. Büyüklerin size söyledikleri sözlere 
'dikkat etmeniz, onlan.n yapmayın dedik

lerini yapmamanız lazımdır. Çünkü on

lar sizin hissedemiyeceğmiz tehlikeleri 
hissederler. Ve size nasihat vermeleri -

nin, şöyle yap, böyle yap:r.a demelerinin 

sebebi sizi korumak içindir. 

** 
El işi oyuncak 

-----~ 

• 

minin tayfaları gemiyi denizde bırakıp 
kaçmışlardır. 

Gemi, kendi kendine sönmüş ve dal -
galar onu ktyıya atmışlardır. Bunun üze .. 
rine müzayedeye çıkarılmış, iki yüz do

lara satılmıştır. Tamir edildikten sonra 

tekrar kullanılınıya başlanmıştır. 

---Başı çamurda 
fakir 

yaşıyan 

Bu bir Hindli f a.k.irdir.. Baş'! çamur 
içinde yaşar, çamura sokulmuş küçük bir 
boru vasıtaslle hava almaktadır. 
........... _ ....................... ·-··----·--

Büyük ya%ıcılanmız: 

Namık Kemal 

Camcının 
ili!: . ' 

,n;:; 

- Bak ben sokağa çıkıyorum. kfiçük 
kardeşine sen bakacaksın, 5akın bir feY 
kırıp dökmeyin.. 

- Ben de güzel güzel oynamaktan 
hiç haz etmem, hele şu topu bir de ca
ma atayım bakalım nasıl olacak. 

- İşte kaldırdım, attım; bundan son
ra top bul da oyna, senin gibi yara -
matlara top verenlerde kabahat. 

- Eyvah, ne oldu ... Camlara pat di
ye bir şey çarptı, camlar kırıldı. Ben 
şimdi ne yapacağım? .. 

VENÖ 

camları 

• - Annenin d:dlğlni duydun. ~ 
gfLze1 oyna; masalan devireri;. il 
zolan kı.raJIDl deme- Sonra 
alır. 

ı1l1'i 
- Hani ya camcı geldı; canıı ıo.t1 ~ 

pencerelere cani geçinyorurn. 
geldi, camcı.. 

ıede 
cBilrnece> kelimesini ve gaıe 

Resmin köşesinde, at üstündeki adamı 
görüyorsunuz. İşte siz rJc onun gibisini 
yapabilirsiniz. Resmi kesiniz, bir mu 
ka\Taya yapıştırınız. iv ce kuruduktan 
sonrn parçalara ayırınız ve parçalar ü • 
zeri Jeki noktalı çizgileri!? gösteril~n 

yerl. ri ince bir makasla kesiniz. Resim-

deki noktalı çizgiler, sizin elinizdeki re
sim parçalarında birer kesik halinde ol
duğuna göre kesikleri harf harf, yani cAa 
harfi cA• ya, cB• harfi cB• ye olmak ü
zere birbirinin arasına yerlestirlniz, hem 
güzel vakit geçirir, hem de güzel bir o . 
yuncağn sahib olursunuz.. 

Babası müneccimbaşı cMuıtaf a Asım> 
dır. Tekirdağında doğmuştur. Küçük 
yaşta annesini kaybediy.:r; ve dedesi - nındL İltibdadm en korkunç günlerinde 
nin yanında kalıyor. Dooesi Abdüllatif yılmadan sarayla savaştı. Vatan ve mil
Paşa ile, bir çok yerleri gezmiftir. Mun- let aşk.ile zindanlarda kaldı. Ve haykır -
lazam bir tahsili yoktur. Fakat çok ça - maktan yılmadı. İnandıiı büyük dava -
Jışmış ve kendi kendini yetiştirmiştir. dan dönmedi. memlekete hizmeti unu -
Şiire genç yaşba başladı. Az zamanda ta- tulınaz... 

c==-=-====--=-===----==-::1-==ı1--ı:-.=ıı::::ıııı::::::m===-ıı::ı======-======~ 
Eserleri: Divanı Namık KcrnB1'.U5tir" 

bah, Cezmi, Rüya, Vatan veya S~ı.ırıeıı' 
Gülnihal, Akif Bey, Celaleddin l OC' 
Şah, Barikai Zafer, Evrak• Pe!'işarı~ ıt/ 
ri İstila, İslam Tarihi, daha bil' ço 
kale ve tercümeleri .. 
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'''-'•k ,,1 b• ı·"' h 1 k Atatürk Yalovada Ek "'• d 1 5 k d· ın ıge ma a yo , (BQftar•fı Jind ... yfndaJ megın e , uruş 

Üny a işleri iyi gitmiyor!,, ~J::=~~::;u:~::~~EP;::E inmesi mümkün görülüf or 
miş olmasına rağmen Atatürk garda top

dartıdan(Ba.şta.r4fı 1 inci sayfada.) 1 M~lini, harbedebilecek kadar para- lanan binlerce halk tarafından coşkun 
Riltere saymıyacaklardır. Eğer bu, İn- sı olduğunu isbat için kumbarasını sallı- tezahüratla ~ alkışlarla karşılanmış
lt\ilyonı:~ ~erikaya düşfnan beş yüz yor ve sesini çıkarıyor. ~·akat dolu. blr lardır. 
bu iki d 1~.Paratorluğun yaratılması kumbara ses çıkannaz. ltalyada malı ve lzmit prmda 
tatetin ~vletı alakadar etmezse, başve- ikbsadi işler pek iyi gitmiyor. Hitler de Büyük Önder istasyonda İstanbul va-
de kuvv:dbin~e temennilerine berhal- büyük ordusunu vücude getirmek, tay· lisi Muhittin Üstündağ, İzmit valisi 

Jal><> 
1 

e tesır edecektir. yareciliğinl ganlandırmak, cebhane ve Hamid, Amiral Şükrü Okan, Amiral Fah-
bUYiik n'L~r hunu da besab ediyorlar v~ iptidai malzeme almak. har~ fabrikaları ri, kağıd fabrikası müdürü Mehmed Ali 
r ut>Yaz d b'Im k · · KAğ d ınden ~ emokrasilerin çekinmele- kurmak ve halkını doyura ı e ıçm a ı cı ve diğer erkh ta .. afından kar-
Yorlar, ~~k.~el şekilde tstüade edi- gitgide daha güçlükle para bulabiliyor. şılanmışlardır. 
l?ıohilini UYük Britanya elçiliğinin oto- Bunun için iki faşist diktatör, İspanya- Büyük Önder trenden inmişler, bir 
bornbardn harb sahasının çok uzağında daki gönüllülerin geri çekilmesini se- müddet halkla temu ettikten sonra tek
llİJı garb lnlan edilmesi, Japon askerleri- vinçle karşılarlar ve general Franco'nun rar vagonlanna binmi.Jlerdır. 
laferıel'Q devletlerine karşı kazandıklan harbi kazanmasını temin için başka iek Kağıd fa'brikası baklanda izahat 
~ir. l3ita en doğma bir gururun neticesi- gönüllü göndermiyeceklerin'.! de eminim. Atatürk vagonlarına .girdikten sonra 
boınbaı raf bir devlete aid bir vapurun Bugün ihtilfılci saflarında en az yüz nezdlerine kAğıd fabrikası müdürü Meh-
ı._ anması · t ı I ed Al uerj görül ıse Tamerlan zamanından- bin ecnebi var. Aslen sp~nyo ~ mıy~n m i Kiğıdcıyı davet e!mişler, fabri-
Vakıa me:rntş bir hafüsedir. Faslılar, bu rakama dahıl değıllerdır. ka hakkında izahat almıılardır. 

da a\lk Al~nlar büyük harb esnasın- Hükumet tarafındaki ecnebilerse on be~ Milli mücadele hatıralan 
0lan ve ıenıi!erde kendilerınc düşman binden fazla değildir. Blnaenaleyh gö- Büyük Önder müteakiben İzmit Bele-
ıt aid ge~~ harbde bulunduğu dev1etle- rıüllülerin çekilmesi işinde ziyan edecek diye reisi Kemali kabul buyurmuşlar ve 
lar höy} 1

•1eri batırdılar. Fakat Japon- olan karşı taraftır. nezdlerinde bir saat kadar alıkoymuşlar
~ol'ı'niiy e hır şey aramağa biJe lüzum Teruel harbinin neticesi ne olacaktır? dır. Bu müddet zarfında İzmitın milli 
boırıbar~rlar. Dığer harb gemileri de Acaba bu çarpışmalar, İspanya harbinin mücadeledeki hizmetleri etrafında görü
~ılde ba~man edildi. Panay bilindiği şe- r.ihai neticesi üzerinde müessir olacak şülmüştür. 
llezrlind ırıldı ve Tokyo hüktımetinin mı? Şimdi herkes lbunu düşünmekle İzınit belediye reisinin hitabesi 
bayağı ~· Pro~to edildiği zaman gayet meşguldür. İzmit Belediye reisi bu mülakatı mü-
fa edildi ır iekılde tarziye vermekle ikti- Bu harbden evvel Franco bütün şimal teakip Atatürkün vagonlarınır~ pencere
ı>on dip}. Şunu da bilmek H'tzımdır ki Ja- İspanyasını aldı. Hiç kimse isi generalin sinden İzmitlilere hitaben hararetli bir 
retilerj ~ınatı?rı ınemlekern•hakiki ;da- neticede mağlub olabileceğini aklına ge- nutuk söylemiştir. 
U~eline eğ ldırler. Sadec~ aldıkları emir tirmiyordu. İngiltere de kendisini bil va- Halide Edib'e bir cevab 
res'ni f! ecnrbilr..re tarziye vermek vaz:- sıta tanıdı. Herkes artık Madridi zaptet- Belediye reisi Kemal, milli mücadele 
lafere ka~et 1~i Yapmaktadırlar ve tam mesini bekliyordu. Bunu yapmaması na, hatıralarını ıwnlatırken. Atatürk, Gene
le deva a ar bürolarınd3 vazife görmek- havanın bozukluğuna ve nihai zaferin ral Fuad ve Halide Edibin bulunduğu bir 
lıın bug~ ~~eklerdir. Yoksa Japonya- bahara bırakıldığına hükmediyordu. Fa- mecliste geçen mübahaseyı şöyle anlat-
eflerdı Unku hakiki idarecileri askeri kat hükumetçi1erin bu son zaferl, vazi- mıştır: 
ı·ııde s:d liarbden sonra, ecnE>biler elle- yetin epeyce değişmiş olduğunu göster- •Halide Edib şöyle bir sual sormuştur: 
1arsa Çi 

1
ece .. tarziye demetlerile, Japon- mektedir. Filhakika isyanın başlangıcın- - Çok küçük bir kuvvetle büyük ha-

lerce m~ n tu.kenmez membalan ve vüz- c!a İspanya hükumetini anarşistler mü- sı.mlarınıza karşı nasıl galebe edeccksi-
tğE>t !Yon ışctsi ile kalacaKlardır. • dafaa ediyordu. Fakat bugün hükı1met-

1
nız.• 

tı ve,.h·ı dc-n ve Cordell H 11, t . dlerin saflarında iyi talim görmüş, iyi O zaman kendisine fU ccvab verilmi<ı-
Y ı c L.._ u un, emına- - . . . ı· . '$ 

~ı~ ı...~ uu isler hakı·k t h . t teslıh olunmuş yarım mılyon ınsan mev- ır. 
"Uctik a en e emmıye - ı __ n· 

1~1\ b·· ~ Şf'vlerse yakı b' t"d Ih cuddur. O<.Dtr avuç Türk.le. 
L UYUk b· n ır a ı e su • B' 
11a aar ır tehlike , d 1 d Ben daha geçen sene sonbaharda nihaı - ır avuç Türkle bütün dünyaya 

ll•c v· me\cu oma ığı f . h-k· ·ı . d ka i t"kı·ı· . h f ~·esind asıl olal ili . J h . . za en u umetçı ere zamanın ternın e e- rşı s ı a ımi.zi mu a aza etmek her 
d c bü..n\k , f17.. apon arıc!- v• - 1 • • •ht" d ıır. h ..... bir tarz· t k. d cegıni soy emıştım. zaman ı ıyarımız a ve kutlretimizdedir. 

~unlar ı· ıve s o u mevcu - H"T B .... k B ·ıa h . . B" b ğ s· d .. asıa teredd~ıd a1.ırn old~kça kullanmakta d~. asa u~ t• ? nya 1arıcıyde nbazı: ız unuKylapdacFa ız. hız e goreceksiniz. 
/\v u etmiyorıa.. rı unya vazıye mm so:ı a tı ay an e:ı o arer akkında 

~~ni ruh Paya gelince t -· . . öaha ivi gittiğini iddia ediyorsa, bu, ben- İzmit Belediye reisi sözlerine devam 
r;. Ir •~ , spanya harbi i!;ın • f k d" · · k ·kb" ld ğ d k Fr ,J"b" K t ç,Clıeb· .... vassut ce sır en ısının ço nı ın o u una 1 e ere ansız euı ı locı Farerin z-

ı gö .. mevzuu bahsoluyor , ı·ı t d 0 h h ld t · 1 ·te eı· ı h R n nuııÜlerin . . . . : c.e a e e er. , er a e, spanya.. harbı-

1 

mı g ış atıralannı an1attı O zaman 
de ~ ~l'taya atıldı gen çekılm~ı .•şı rıin _ç_abuk biteceğine - ki ben buna em;n t;~reta sa~iml görünen ve hakikatte Tür. 

(B"§Uıro.fı 1 inci sayfada.) tılar. İpek çorabların da standardiUtsyo-
mevküne konulunca müsbet ve hayırlı nu yapılmıştır. Fakat kadın çorablanndı 
netice vereceklerdir. Mesela et fiatlarır.- !azla mikdarda lükse ehemmiyet vl':-il
dan kiloda on ku111J tenzil etmek, üze- diği için bunlar çok ince yapılıyor ve ta
rinde dunılmağa değer blr mikdardır. bii dayanmıyorlar. Tasavvur ediniz iri 
Çünkü bir vihidi kıyaside yüzde undan bir çift kadın ÇQrabımn ağırlığı 28 grn na 
.fazla tenezzül ehemmiyetli blr hadise kadar indirilmi;;."tir. Bu kadar ince ve 
tepil eder. Et meselesinde, hüJWmetin adeta ayakta mevcud o1up olmadığı 

aynca bir sermaye koymalt ve Belediye- :!arkedilmiyen bir çorabdan dayanıklılık 
niıı de varidatından 550.000 lira feda et- beklemek biraz da muhali mümkün san
mek suretile fedakiran\? hareketlerine maktu. 
phid olmkatayız. Fakat DL'ltliyat ve tnh- Çorabın yam baf,lnda kundura h3tıra 
liye masraflarında biraz tenzilat yapıl- geliyor. Memleketimizde yapılan kundu
ması sayesinde et fiatının daha da ine- I :-aJar hem ucuzdur ve hem de san'atki-
eeği muhakkaktır. ranedir. Derileri de dayanıklıdır. 
Yalnız bu noktada sade et fiatının u- Pamuk elbiselik kumaşlanmız da iyi 

euzlatılmasını değil, diğer bir hususa da ve ucuzdur. Yalnız yünlü kumaşlarm fi. 
nazan dikkate almak lazımdır. O da ba- atlarını biraz daha indirmek mümk .. ,_ 
lık istihlik.ini teşvik etmektir. Et fiatm- dür? Bunun için de iki çareye te' es iil 
da istihsal masrafının ehemmiyetini göz· e:tmek lazımdır: 
den uzak tutmamalıdır. Çünkü burada 1 - Teknik tekamül, 
hayvan yetiştirenlerin kar etmeleri de 2 - Fiatlan sılo kontrol 
düşünülecek bir cihettir. Vakla bugün yünlü kumaşİaT', evsaf ve 

Etten başka, ekmek fiatlarımn da ten- kaliteleri itibarile Avrupa mallarından 
zil edilebileceğini umuyorum. Bunun aşağı değildir, fakat yapılış tarzlannda 
için, ekmek .ffatlannı tesbit ile meşgul bazı ufaktefek farkların temini suret'iı. 
bulunan komisyon elile tcdkikat yapıl- % de 5 nisbetinde bir tenezzütün yaptla
maktadır. Bence, randmanı .85> e çıkar- bileceği kanaatindeyim. 
mak suretile ekmek fiatında büyük !:>ir Umumiyet itiban1e bir hüküm vermek 
tenezzül temin edilebilir. (Bugün çıkar- istersek ucutluk ve pahalılık meselesini 
tılan ekmeklerin randroanı 80 dir). Böy- §Öyle düşünebiliriz: 'Fi.atların inen tarab 
lece bir kilo ekmeği~ fiatında bir buçuk da vardır, çıkan tarafı da. Son 5 senede 
kuruşluk bir .azalma temim mümkündür. hayat fevkalade pahalılaşmış <ieğildır. 

Yalmz, hayatı daha da ucuzlatmak müm
Diğer havayici ~riyeden mesela kün değil midir? tarzında bir sual sorar-

zeytinyağlarmı ele alırsak, bu sene ya~ 
snız, buna bir mikdar daha eşya ve g:da 

mahsulünün mebzul olması yüzünden maddeleri :f'iatları indiri!ebilir şeklinde 
zeytinyağlarında da bir tenezzül vukua bir cevab verilebilir. Buradn şunu da ha-
gelecektir. 

tırlatmak iste?iim. Yaptığım tedkikatta 
Şu hale nazaran, et, ekmek, bal:.k ve kira bedellerinin indiğini müşahede et

zeytinyağ fiaUarındaki tenezzülün akis- 'tim. Tabü bu tenezzüllerin yanında işti
leri, diğer gıda maddelerine de tesir ya- ra şartları güçleşen maddeler de var. 
pacaktır. Bu itibarla ·ha\•ayici zanıriye- Mesela şimdiye kadar Türkiyede mev
nin umumi bir şekilde ve geçim bedelle- cud bulunmyıan bazı sanayi şubelerinin 
rine tesir edecek kadar ucuzlıyacağt an- tesisine ihtiyaç gösteren gıda rnaddele
laşılıyor. rinin fiatlarrnm biraz pahalı olması za-

Melbusat fiatlanna gelince: 1ktısad ruridir. Çünkü her memlekette olduğu 
Vekaletince bir senedenberi yerli kumaş gibi bizde de tesisten mütevellid bir a
fiatlannın kontrol ve tenzili maksadile daptasyon masrafının bulunmas\ bunu 
mühim tedkikat yapılmaktadır. Evvela tevlid etmektedir. 
~u söyliyeyim ki çorab standardize ol- Netice olarak şunu söylemeliyim k: a
muş, ve fiatlan makul bit' hadde indiril- lman tedbirlerle hayatı ucuzlatmak me
mi~tir. Çünkü Sümer Bank fabrikalan selesi metodik ve teknik bir surette h.ll
iplik bedellerinden mühim tenzilat yap- ledilecektir.> 

le ~dır. Ben · Fakat bu teşebbus ılk değilım - ve Habeş ilhakını tanımak ş1!'- 1 kıyeye duşman olan bu Fransız edibine a: l>ek iŞe esasen bu ecnebi gönüllü- tile bir Mussolini'nin şemsiyesi altında lmrşı gösterilen misafirliği, buna muka
d~ lar, her :nradıklanna kail değilim. bir Avrupa konferansının toplanmasına bil takındığı namkör variyeti saydı ve 

Unsurlar:den evvel pahalı ve fay- imkan bulunduğuna inanmaktadır. Atatürkün ayaklan dibine yıkılan Klod Sarıkamış - Enurum Fransız kabinesi 
1 ır. Lloyd George Farerin Büyük Önder tarafından tutula-1 •ı 

11 
rak kaldmldıbm. söyliyuek Atatürkün y O/U açıldı Jtimad kazandı 

n onu t re n k a z a s 1 n da bozu 1 a n h a t i:!1:n~. r:~~.e .:~da;merdliğinin hatıra- fa!~::u:~ ~r~~t~~~a~ :.:a~:~e~:~ Paris 21 (Hususi) - Meb'usan Mce 
1isinin bugünkü toplantısında Basvekil 

Belediye reısı Kemal Öz hitabt-slnf: rıkamış - Erzurum tren yolu ve Tahir • t Chaut.emps yeni kabinenin beyanna _ 

3 o sa a ti e tamir e d i 1 d 1 . :it:.~=~=~=~=::~::1:::~: ~~::~ ~.:~_lı_ka_l_d~~~-son_r_a_: ~~:::~:n:ı;: karşı 501 

rey -

ceye yükseltti Büyük Önder dakikalar- çen bir askeri nezdlerine çağırdılar. İs- Bazı meb'uslar müstenkif kalmış -
ca alkışlandı. minin Tokatlı Ali olduğunu söyliyen bn hr. Yeni kabinenin programının ana 
Atatürk'ün kahraman bir askerimize yağız Türk askeri Atatürkün suallerine hatlannı izah eden Beşvekil, Fransa • 

1~tre (~~tarafı 1 inci sayfada) 
}e.rı~rinde ~etredir. Bu sahada raylar 
"1ııı1· n soku·ıın·· .1 y ır. uş ve traversler ezı -

~afıa ~~ıa Vekilinin alakası 
'lılt v l'kil. 
( uunda ı Ali Çetinkaya kazanın 
i~~lerin a~ haberdar edildiği zaman se
Ou~dar ol?.a.ya uğramaması için ş~hsan 
d dan old ~uş ve hadise yerine Istan-
e a ugu g'b· . h lllele .. ı. ı ı Eskişeh~r ve Izmitten 
ava """ hle · Çok rı yağdırmıştır. Fakat 

Yotd soğukt 
a."'ı u. ~Ütii u, çalışmak kolay ol:nu-
'lllltlel\in ça~ gay:ete rağmen tamir 400 
li,ııe 30 saat 

1:ınasıle _ve !töylünüı'l yardı
l "I de ik.nt adar surdu ve bugün saat 
~ 14 d al edildi. Havanın sıfırın al-
.-q~ erece 
, 11 l\deıı ~ Ye kadar soğuk olması 
t!u:~ı§, imd~::rnele de donmak tehlikesi 

)! till.i kurt ı sıhhi trenı gl lerek ken-
u l'n\id ar:rnışt1r. 

tar.,. dc-t 
~ istikam .zarfında İstanbuldan An-
lrenıiıtılame~~ınde, Ankıı-radan da 1stan
~ . e~ Yolcuıı~~e hareket etmiş olan 
~ ... tıtikl!tıett nı_ arıza mahalline her 

bitlara akı:n gonderilmiş olan yedek 
da 

7
ter larat;;::a ediyorhrdı. 

r~ ~e katar ~~U:lif istasyonlarda 
teq . altusı 1~ bırıkmışti, mutad prog-

l'ict 0lll1Uşt fa b..ila Olarak u, kat hat yapılınca 
l\dı. nıutad program tatbike 

ita.._ i{az. 
1,.-.... 1\1 k· hasıl oldu? 
~ Ut· fe ılde k 

~otı lncikan "\>U ua gelmiştir: 
llııda un sab h Es . . . l'l:ı.:ı~ -,. n h a ı, kişehır ıstas-

• --.Jilrı.:ı, areket 
1 L.. "!Z kat eden, 61 numaralı 

"!o..... arı, Bo .. "'k . 
•ta .... ~ ···etre m zoyu_ ıstasyonuna 
...... ~d ... ı., esaiede İ .. .. ·ı 
~ b· ~ ram nonu ı e Bilecik 

ır •ft- Payı i ·k ""lllesinin neı en, vagonların-
tekerlek dıngi~ kırıl-

mıştır. Dingille beraber kazaya uğnyan 
vagon da çökünce, onu arkadaki vagon
lara rapteden kroşe ve zincir de kop
muştur. 

Bu suretle, katann kazaya uğrıyan va
gonun arkasında kalan kısmil~ rabıtası 

kesilmiştir. Diğer V'agonlar, gardöfren
leri tarafından durdurulmuştur. Fakat 
!okomotif, arkasındaki vagonlarla bır

likte, kazaya uğrayıp devrilen vagonu da 
bir müddet sürükledikten sonra; dur-
muştur. 

AtJatılan büyük bir kaza 
Kazaya uğrıyan vagonu, arkasında ka

lan vagonlara bağlıyan kroşenin ve zin
cirlerin kırılışı ve kazaya uğrıyan vago
~u süriikliyen vagonların devrilmeyişle-

ri büyük bir talih eseri sayılmaktadır. 
Kazaya uğrıyan vagonda, gardöfren 

bulunmadığı için, insanca h!çbir zayiat 
olmamıştır. Kaza derhal, marşandi?.atın 
seyyar telgraf tesisatı vasıtasile, alaka
dar makamlara bildirilmiştir. 

Vak'a mahalline ilk giden salahiyettar 
memurlar, bozulan hattın 120 amele ça
hştırılmak şartile 9-10 saat zarfında ta
mir edilebileceğini tahmin etmişlerdir. 

Nitekim, bu hususta, Ankaradar. sorul
muş olan suallere de, bu cevab veril
miştir. 

Bu cevab üzerine, At.:ıtürkü hamil bu
lunan hususi trenin hareket etmesinde 
bir mahzur görülmemiştir. 

Fakat yukarıda da bildirdiğim gibi tah
tessıfır 14 dereceye kadar düşen müdhiş 
soğuk, amelelerin Hiyıkile çalışabilmele
rine fırsat vermemiştir. 

Bu ka7.a yüzünden, Ankaradan hare
.ket eden trenler, Eskişehirde ve !stan-

iltifattan cevaben 13 aydanberi asker olduğunu nın Milletler Cemiyetine merbut ka • 

_!!!?.! .. ~'!'!!~ ... ~!: ... ~.-önlerinden ge- bütün ceddinin asker olduklarını, şimdi )acağını ve İngiltere ile teşriki mesai
....... - ...... - makineli harb vasıtalannı öğrendiğini, sine devam edeceğini söylemiştir. 

buldan giden trenler de Bilecikte bekle- · 
mek mecburiyetinde kaimı..:lardır. 

askerlikten terhis olsa bile ruhan daima Başvekil, Amerika - Ingiltere - Fran 
,. asker kalacağını, Atatürkün yolunda, sa arasında yapılmış olan üç taraflı 

Atatürkü hamil olan tren ise, tamira-
t her Türk gibi, kanını, canını seve scYe para anlaşmasının muhafaza edilece • 

tın itmamını nönünde beklemiştir. 
Hadisenin sebebi tahkik ediliyor vereceğini söyledi. ğini, milli müdafaanın kuvvetlendiri • 

Kazanın, kazaya uğrıyan vagonun sa- Tokatlı Ali asker olmadan evvel oku- leceğini söyledikten sonra sosyal ha-
katlığından mı, yoksa, o vagona fazla mak, yazmak bilmediğini, faka~ şimdi o- yatın intizam altına alınacağını da ili-
yük tahmil edilmiş olmasınaan mı gel- kuyup yazdığını minnet \'e şükranfa bil- 1 dirdi. ve ey emiştir. 
diği henüz tahakkuk etmemiştir. 

Bir taraftan, bu hususta da tahkıkat İzmitli bir gencin temennisi Başvekil muavini ve milli müdafaa 
yapıl.makta ve mes'ulün tesbitine çalı- Bundan sonra İzmitli bir genç Atatürke nazıu Daladier de hükıimetin beyan • 
şılmaktadır. hitaben hararetli bir nutuk söyledi ve namesini ayan meclisinde okumuştur • 

Tevfik Necati Kozoı şu temennide bulundu: 
Şehrimizde te'aş cİzm.it daima yolunu bekliyor, bir defa 

İlk Ankara treni, İstanbula ancak dün şehre inmez misiniz?, 
gece yarısına doğru muvasalat edebil- İzmit Atatürkün huzurunda en heye-

. ür canlı dakikalarını ya§amıştır. Büytik 
m~ . ön 

Bu itibarla, evvelki sabah saat 8 de deri himil olan tren sa2t biri on geçe 
gelmesi icab eden Toros ekspresinin tam dakikalarca süren çılgın alkışlar, yaşa, 
39 saat teahhurü meveuddur. varol sesleri arasında Dermceye hareket 

Ankaradan yolcu bekliyen bırçok kim- etmiştir. 
seler, bu kua haberi yüzünden büyük 
bir telaşa düşmüşlerdir. Yolculanndan 
haber almak i.stiyenler, dün Haydarpaşa 
istasyonunu bir mahıere çevirmişlerdir. 

Fakat, suallere cevab yetiştirmekten 
bıkıp usanouyan memurların verdikleri 
teminat, endişe içinde bulunanlan müs
terih etmiştir. 

Derinceden hareket 
Derince, 21 (Sureti mahsusada giden 

arkadaşımızdan) - Büyük Önderı hamil 
c,lan tren bir buçuğa doğru geldi. Ata
türk coşkun tezahüratla karşılandı. 

Büyük Önd~r bir müddet trende isti
rahat buyurduktan sonra sabaha doğru 
Heybeliada vapurile Yalovaya l:.areket 
buyurdular . 

Erzurumda bir banka 
Kuruluyor 
Erzurum, 21 (Hususi) - Vali Haşim 

İşcanın teşebbüsile Erzuruınun mali kal
Jnrunasına hizmet edecek yeni bir banka 
kurulacaktır. 

Dünkerk gen isinin 
mukavemet seferi 

Brest 21 (A.A.) - 1200 kişilik müret. 
tebatı ile dün Antilles adalarına kadar 
bir mukavemet seferine çıkan Dunk< rque 
saffı harb kruvazörü 10 martta avdet e
decektir. 

Stenografi kursu Kazada uğranılan maddi ziyanın da 
pek büyük olmadlğı tahmin olunmakta~ 
dır. Eskişehirden, yolun tamirinin saat 
16 da tamamlandığını bildiren bir telgrı:ıf 
alındığı için, Ankara treni dün atpm 
mutad saatinde hareket etmistir. 

:t'arddq: 1 Beyoğlu Halkevinden: Evimizde st.enog • 
Sevgili yurdunun portakal, elma gibi rnfi sur'at kursu açılnuşLır. Bu kana naza

giizel meyvalarının samanıdır. Bunlar rl imtihanlarda muvaffak olanlarla geçea 
.aatıık ve kuvvet kaynatıdır. Bol. bol ye! Eylülde diploma alanlar iştirak edebllecek-L,._ _____________ ...,;;;~ !erdir. 
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nın 

K R A Y 1 LAN ... 
Yazan: 

Kadircan Kanı 

Yeni işime başlamak üzere servise gir
Cliğim zaman bir çüt kül rengi gözle kar
fllaştım. Atıldım. 

- Vay Nafiz, sen de burdasm ha! .. 
- Evet ... Beraber mi çalışacağız'? 
Ona cevab vermiye vakit kalmadı. 

Serviste daha başka kimlerin bulundu
ğunu anlamak için göz gezdirirken yeni 
bir tanıdıkla karşıla!';tım: Bu da çocuk -
luk ve mekteb arkaçiaşım İrfandı. Du -
vara karşı oturmuştu. Sol elmir: par • 
maklarını dağınık ve tıraş.c;ı~ saçlarına 

geçirmişti. Başımı biraz sola uzatınca 

süzgün ve mat yüzünün profilini de gör
düm, limon yalamış gibi buruşuktu ve 
görünen tek gözünün d•j kenarlarında 
huzmeler halinde dağılan derin çizgılcr 

vardı. Yaşı benden büyük değild:. mek
tebden de berabE'r çıkmıştık. 

Onu herkesten cok severdim. Çünku 'ı """ 

ikimiz de öksüzdük. İkimızin de hiç bir Beraber çıktı~, bir taksiye oındik 
dayanacak kimsemiz yoktu. İkımiz de · 
pabuçsuz ve elbisesiz.liktcn gezmiye çı • dan giren ve yarısı dışarıda kaları bır Ko-ı ca ölmüş ve oldukça büyük bir miras bı-
karnadığırnız bütün tatil günlerin•, mek- ra yılana benzetir! Onu çekip çıkar~8:k rakmış. 
tebin ıssızlaşan bahçesinde, bır tahta ka- için kuvvetli bir irademiz olursa ne ala! I Serviste im~enme ve kıskanmanın bir-

. .. 1.. d d.. k .. k.. g . ı Eğer olmazsa korkunç bir sıkıntı içinde birine karıştıgı yan candan, yarı sarni. 
napcnın us un e unyava us un eçı - . • . . 
· d.k. İ f K "d b' ld kıvrana kıvrana uzun zaman can çekış.r mı bır bayram havası estı. 

rır ı r an ayserı c ır amcası o u- .. .. .. t . , 
ğunu söylerdi. Zengin. faka'; pc1: cımri ve oluruz. . - sterız. 
imiş. Talihimize bol bol ki.ifür savurur _ Demek ki Irfan da can çekışiyordu. - Ziyafet isteriz! 

k t d C ~ kalaylardı'· Onu kurtarmalıydı. Şehr'n en meşhur eğlence yerlerinin en pas ırmacıyı a epev , . ... . . . . . .. 
B k- k- 1 .. w •• kt bd b k Bana anlattılar: ısımlC'rı sn yılıyor, oraya gtdılmesı soy -en us un ugu me e e ıra mı - İ . 

. b. d .. ;; b 1 b 1 - Bazı akşamlar bir kaç tek atmak icin lC'nıyordu. rfan içimızde en az gülümsi-
şım g ı az zaman a yure~ıme o o . .. . . . . . . . 
·· .d . d lm t F"' k • 1 1 zorladık. Şen fılmlere goturmek ıstedık. I vendı, hatta bu kadannı da hatır ıçm ya-
umı ve sevınç o uş u. a a. an aşı an w . . · 

11 t f b db. ı·ı b t ğ d 1 Yaptıgımız toplu gezıntılerden ayrı kal- pıyordu. 
zava ı r an e ın ı t a a ın a sap a- . ·· ·· 1 • -k 1 t maması ıçin uğraştık. Bu buyuk ve ka - - Eh. artık tasarladıgım yüksek te -
nıpH a mış ı. d ğ k t 11 . labalık şehirde tam bir manastır havatı davi mümkün olacak! 

emen ona o ru oş nm, e erme s:a- · . 
ld kl d 

.. 
1
.. • yaşıvor. Bir çoban ondan daha çok in - Dedım. 

n un ve yana arın an op um. • . . 
sanla konuşur ve herkesin yarın ıçın ken- Paraların gelmesi gecikmt'd:. 

- Bu ne hal yahu? .. Kendinı hfıla çınar 
dibindeki tahta kanapede mı sanıyorsun'1 

dine göre ümidleri vardır. Fakat İrfanın Yedi arkadaş o gece en meşhur eğlt-n-
yoktur. Bir türlü yola getiremedik Onu ce yerlerinde baş masaya kuruldum. Ş:ım 

. .. .. yenrnek isterken kendimfa yenildik. Ne panya bile açıldı. Mısırlı rakka~ler, Ma-
Başını yavaş yavaş çevırdi. Yuzundc çoluk var, ne çocuk var. Avda eline dok- car dansözler, Fransız cambazlar, Türk 

Bak ben geldim. 

zoraki bir gu .. lüş göründü ve kayboldu 1 k d ı 
• 1 san ira a ar para g<'çiyor. Hasta o - şarkıcılar, sanki bizi eğlcndırmek için 

- Hoş geldin! 1 k d ~ l k'l' ld k maz, sa at egi , pe a a. o u ça şen ve uğraştılar. 
Doğrulur g·bi oldu. E>ğlenceJi bir hayat yaşıvahi!:r. irfnn artık gülümsüyordu. Sordum: 
- Oturmaz mısın? B"n de ayni yollardan gitt1m. Fakat o - Nasıl? 
- Elbet otururum. Sem ne kadar sev- kör değne~ini beller gibi tekrarladığı fel- _ Çok güzel! 

diğimi bilirsin. Vallahi özlemişt m. Ar - sefesine saplanıp kaldı: Gercekten pek nefis . numaralar vardı. 
tık beraber gezebiliriz. Hatır JI~.or mu -"1 - Hayat, ölmemek :çin uğrasmaktır. O, dizdize oturduğu hir sarıştnla şam-
sun: pastırm~cı amcan .cço~ukıara para Öyle de ölmüyoruz böylede. Her şey ne- panya içerken kulağına fısıldadım: 
~~rılmez~ . dıye sana ~ır c;ıft ku.n•lurn 1 ticelerile ölçülür. Hepimizin gittiğ~ ve j - İnsan, işte bunlar için yaşamak is -
gondermıştı .de . onu nobt>tleşe . gı~eJ :k 1 gideceği yer bir kara çukurdur. Neden ter! 
gezmel.e~e .g~tmış, beraber eskıtmı~tı~. boş yere yorulmalı? Geniş bir nefes aldım ve sevinçle gü -
Artık ıkımızın de ayrı ayrı heı· şeyımız Kendi kendime sordum: lümsiyerek kendi kendime mırıldandım: 
var... .. - Doktorlar kandaki mikroplan yen- - İrfan artık kurtuldu. 

Gulurnsemek istiyor, fakat becerem: - k . . b. t k .1. 1 . h i d İrf b. 
d 

me ıçın ır a ım ı a:; ar verır, ya u, Fakat, tam gece yarısın a an ll' -

yor u. · k · l t f h' b ·ı· d b' l' d k. k d h' f 1 tt 
Ad d 

. b cnJe sıyon yapar ar. r anın ru ı ır ı a- en ıre e ın e ı a e ı masaya na ı. 
- am sen e, o zamanla u zamar. . k . ht G 1 · n· kl · · d. 1 · d d b 

d f k 
? G .. .. .. ca ve enJe sıyona mu .aç. ene e ımız-, ırse erını ız erme aya ı, aşını avuç-

arasın a ne ar var. ene surunuyo - . . . ld 
• 1 G kü. k h, ...... _

1 
. . den gelenlerı yaptık, fayda vermedJ. lnrmın ıçıne alarak saçlarına ası ı. 

r uz ışte. ene re ma ,..um arı gıb• y k d h k 1.1 . · 1• ., N ld ? 
b ht k k d b b •1 • o sa a a uvvetıerırnı azım. - e 0 un. 

6a a an a ·şama 8 ar ura!"'. ag ı, aK- Ona açık hava, seyahat, başka ve da- Derneğe kalmadı, omuzlan sarsıldı ve 
şamdan sabaha kadar da o kotu pansiyon h k d ha büyük şehirlerin insan ruhunu sele ıç ır ı 
odasında kapalı kalıyoruz! · . . _ 

B 
.. 

1 
. d • b 1 d 

0 
.. d kapılan ceviz kabuğu gibi ister istemez Acaba yanındaki kadın bır ıey mı soy-

u soz crı ogru u ma ırr.. na umı 1 1 
d.' 

ve cesaret vermiye çalı;itım. Fakat hiç ıa·l,ıp sürük iyen coşkun şenliğini verme- e ı. t f ' N 1 ' 
bi f d ·· d. ı. - r an, nen var. e o uyorsun. 

r ay asını gorrne ım. Fakat bunun için para la7.ı.md ı. Ortalık karıştı. Kocaman masanın et -* Bir kaç gün sonra bir polis geldi. f r- rafını dolduranların arasında sankı bir 
Filozof Niçe bedbinliği insanın ağzın- fanı aradı: Kayserideki pastırmacı am ölüm yeli esti. Bu hal yavaş yavaş yakın 

-

HASAN TIRNAK CiLASI 
• 

Türkiyenin en mükemmel cilAlandır. Sedef ve renkleri blrd 
şaheserdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte Te mandarin nev'i fırçuile tifd' 
Klçlk 10 karaş, blytlll 20 karaştat• 

Ha.san iamini ve markasını ist eyiniz. 

Baş, dış, ~rip , romatizma va bül~n ağrı larınızı derh~ 
lcabmda günde Uç. kaşa almabilir. 

Kome ıı kısmında 

Bu akşıım saat 20.30 da 
AYNA R OZ KADISI 
Yazarı Celal Musahib oğlu 

Ko edi 6 tablo 
Çocuk kısmınd ı buglln saat 14 de 

MAVi BONCUK 

masalara ve daha ötelere geçti. 
İrfan elini koynuna soktu. Para dolu 

cüzdanını verdi: 
- Siz kalın, ben gidiyorum, duramı

yacağım. 

- Fakat! .. 
- Allah aşkına dediğimi yap, çatlıya -

cağım! 
- Ben de gelirim. 

~ .. r t.J(iRUL SADi TEi< U 
TlY A TR OS 
Pazartesi a~jl 

(KADIKÖY - sO }') 
Sah : (BAKIRKÔ ~ 

Çtu şamba : (OsKOI> d• 
HALE sineınalarıD 

HANIMLAR TERZiHANESi 
Vodvil 3 Perde: 

Çeviren : Mahm ud Yes~ 

·t:ı Dr. A. K. KUTI 
Karaköy Topçular~ 

ha çok beliriyor böyle! .. Ölenlere ,'ğb~ 
rum. Zavallılar! Bunları göre~ıyot ~ 
Ben de Cileceğim, dünyada bu gordU .,,_ 
rimizden daha güzel şeyler olaca). 

onlan göremiyeceğim. 

Demek ki (Kara yılan) yerinde ttJr" 
yordu. 

Beraber çıktık. Bir taksiye girdik. Tek- YARINKİ NÖSHAMIZDA: 

rar tekrar sordum. En sonra ne dese be- Yakmda muhakememiz olacak 
ğenirsiniz: Yazan: Yaroslav Hti.şek 

- Hakkın var, insan ancak bunlar için . Ruscadan çeviren: H. Atol 
yaşamak ister! Ölümün korkunçluğu da- ----------------

M Son Posta ,, nın edebi romanı: 43 tubları kayıdsız gözlerle okumuş, am- kaydlığun yüzünden üzüp hırpaladı- - Hakkun yok mu hala? 
casının kızına aid hiçbir şey onu fazla ğım kadınların intikamıru benden al- Ezgin bir ses: 
alakadar etmemişti. Esasen o vakitler mağ.ı geldi. _ zavallı Reşidimin talisiz ya"r;i 
kend: kendisile pek meşculdü... Yeni Diyecek kadar ileri gidiyordu. su! diyerek hıçkırmasaydı 0 keDd 
:;~.ıldığı h.ayattaki i~ rnuv~ffakiyetleri Bu yeni ateş içini yakmağa başlar- haklı bulmakta devam edecekti. . , 
g~ın .. geçtıkc: ona bır~c~bır:. parl:yıp ken tam saadete doğru bir adını attığı- - Ne o hala; ağlıyor musun? Ni~ 

B sonuveren bır yıldız gıbı degıl, saglam nı zannettiği sırada Selma gibi taşrada ev 

Bir · enç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsın erkand ve temelli bir şöhret hazırlamağa baş- b" .. .. k b .. .. .. b' - Niçin mi? Bunu bana soran v 
Yalnız, belki de ömrünün en mühim ı Çocuklug· unda çok sevdigwi baba an· l uyumuş, a a ve gorgusuz ır amca misin Fuad? Sana ve bana baballlt ~ıt 

amı;?tı. kızının yükünü omuzlarına alabilir miy 17" 
kısmını tek başına geçirdiğinden ve nesi, halası ve babasından sonra, tam Genç avukat ilk senelerin çok yo- di? Daha ilk dakikadan onu kendıs· in- lniş olan Reşidimin kızı dünyanıD "; 

··ıe d. h ti ··-.. ··-.. b' k k ld w b g·ı d g· a k 1 d ucundan sana kollarını açar cBen se _ı m u ·ına ıycn aya a gogus goguse ır er e o ugu zaman a an ı ı - rucu oşuşma ann an sonra yavaş ya· den uzaklaştınnak ve kendi rah t ,. 
çarpıştığından olacak, etrafındakileri dam, amcası Reşid idi. Kendi babası vaş memlekette bir mevki, bir isim sa- bozmamak en makul ve ı"htı·yJatkaAra bın.ıır· ve şefkat isti.yorum, beni koynun'_...: 

k · IA l d · ı·-· F d t h ·1· · b k k · · · ı ag·abey!• diye feryad eder ve seıı oır·t '' sevıııe • ıçın azım o an uygu ınce ıgı ua ın a sı mı yarım ıra ·ma ıçın hilıi olm~ş, en mü~i':11 ~e .. ince _ış erde hattı hareket değil miydi? İ 
1 
gı. 

onda kafi derecede inkişaf edememişti. ne kadar çalışmışsa, Reşid amcası bila- parlak bır varlık gıbı gorurunege baş- İ t Fu d b d .. .. k h dbin « şte sana yüz lira; başımdan çeki ~ 
Hatta daha çocukken ana şefkatinden kis onu teşvik etmiş ve cesaretini ar- lamıştı. Bu işlerin getirdiği m addi ra- d ş ~ kunul utu~e~ ve 0 cevabını vererek yavrucuğu kır1l 
m ahrum kalışı, sonradan da babasının tırmak için elinden gelen maddi ve ma- hatlık ve huzur onda kendisinden baş- uyg . apı ara e .Y_.8 red ce- buna ağlamam da ne yaparım beJl:...nı 
uzaklaşması onun hislerini biraz sert- nevi yardımları esirgememişti. Genç a- k b; · · · d .. ·· - b km vahı vermış ve ona para gondennek - Elimizden başka bir şey geıırur a .rısını uşurunege sıra ıra ıyor- t· l 'f . . ld w 
ieştirmişti. İstanbulda daimi bir didiş- tlam doktorasını verdiğini İzmire müj- d sure 1 e vazı esını yapmış o uguna ki hala! ı· 
me ırinde geçen gu·· nleri ise, kalbı·nde deledigı-· zaman da amcası kendisine bir u.S ı İ · d ·· d digı· · mek kendisini inandırmıştı. N l ı · ? o d. o ~ :s e manın zmır en gon er - .. . . . - ası ge mıyor. n sene ır ~ıı 
sıcak bir duygunun yeşermesine fırsat yazıhane açıp serbestce çalışabilmesi i- tubu aldığı vakit bir iş için gitmiş ol- Ge~ç kızın. yuz lıralık havaleyı ıade cağızı sokakta bulunmuş kimsesiz,~~~ 
vermiyecek kadar maddi düşüncelerle çin beş yüz lira hediye etmişti. duğu Viyanadan beraberinde güzel bir e~mesı onu. cıdden şaşırtmıştı. f? ~uı:!-u nesli belirsiz bir ~cuk gibi bir ~ di 
dolu idi. kadın1 a yeni gelmişti. Bu kadının, bun- hıç b:.klemıyordu ve bu hayretını hır- köşesinde bıraktık ve unuttuk. Ş~, 

Bundan başka ,beraber büyüdiiğü bir Fuad Selmayı ancak iki defa görmüş- dan evvelki gelip geçen kadınlardan bir kaç gun .. sonra Trabzond~ ihtiyar ha- sana değil kendime ıanet ediyortı~ ile' 
kız kardeşi olmaması onu kadınlara tü: Biri ıki yaşında bir bebekken, ikin-ı farkı vardı: Seviyece yüksek olması ve lasına soylemekten kendıni alamadı: ad. Sen gençlik kaygısızlığile kendi 
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! 

karşı yabancı bırakmıştı. Erkeklerle o- risi de amcasının ölümünden sonra okumayı sevmesi... - Parmak kadar kızın çalımına bak mine dalmıştın; ya ben ne yapıyordll 11~. lan münasebetlerinde hıçbir merasim mekt~be gittiği vakit... Bebek Selmayı, Bu yüzden Fuadın Lusi ile olan müna hala! Benden sadaka kabul etmiyormuş Selınacığı ben de yanıma alıp ona ıı ııt 
gözetmiyen zevk ve e;,lence kadın!arı- canlı neş'esi, 1tombul yanaklan ve ona c;cbetı. aralarında oldukca ciddi bir çı- öyle mi? Halbuki be11 onun babasının sızlığ:nı ve babasızlılfını unutıursf11~ 
nın onda bıraktığı tec;ire gelince, bu, tik doğru uz:mafı minimini kolları için ne I ~ır cıcmağa pek müsaiddi. O vakte ka- gönder.?iği parcıyı ne büyük tehalük ve mıydım? Kendi kanımızdıın oları t 
sirunek ve iğrerunekten ileriye gideme- kadar çok sevmişse, mekteb üniforması dar tam manasile sevmemiş olan genç teşekkurle almıştım. JJıı'11 ' 

. t· .. d d d h b" .. k .. . l .. d k b. d B .. 1 k h l .. .. ba kız... Anlıyor musun Fuad? ·ıcıı' 
mış ı. ıç n e yaşın an a a uyu gorunen avu ::ıt, ıçın e sıca ır uygunun can· unu soy er ·en a asının yuzune - . 0 fs 

F d h db. l•w k b . b .. ı·· k.k .. ı·· s l d J w b l d w d b d k k d' . . t a·k d k belkı de sen bunu anlamıyorsu ı _1t • ua ın, o ın ıge ço enzıyen u 5arı yuz u, çe ı gaz u e ma on a o anmaga aş a ıgını uyuyor ve un an ıyor, onun ·en ısını as ı e ere .. . .. flleı" 

hali ta doktorasını bitirip bir avukat o- kadar yabancı ve so~uk bir çocuk tesiri korku ile karışık bir zevk alıyordu. Selma aleyhinde söz söyleyeceğini u- 0 anladı ... Bak sana gonderdigı ~· 
larak hayata atıldığı zamana kadar de- 1 yaprnıştı. Bu sebebden, vakit vakit Hatta hazan kendi kendisine: muyordu . İhtiyar kadının ceval) venne- tubda nasıl asil bir kanın isyaııı.,,,. 
vam etmişti. mekteb müdiresinir gönderdiği mek- - Bu kadın galiba şimdiye kadar la- yişi onu sıkmıştı: - Arkan oat . 



~~ 
"L SON ruSTA ~P~;t:a:=-=======~zm=~====r==-===-====================~~~~~~~======--,=-==-~ 

ft r.:~-:-::--~---:-;;;;;.;;.;,~..;_----~~~.;;;;.~~~~~~~ 
Sayfa ı 

am olun ' . '' e 
sanayi ca ualer1 ara5ındaki mücadele 

oı ==========·:::;:::::=:::::::::::=::;:::::::::::::::::::4 anda .... 
se .inle bYUzuıne ıztırabla baktı, sonra gayet bit._in, güç işitilir bir sesle: "' Peki 

eraber te r l ... k k l ' defa b . .. 5 ım o acagım, apıyı apa, yanıma ge , mahvolmadan evvel son 
.... Evet ... enı opf" dedi. Yüzü sapsarıydı ve ağlıyacak gibi gözleri dolmuştu 
~i dıy0~P;e ~Yonun, hissediyo - f 
ı- ın oıa .... g~ cnun bu kadar zayıf bir 
!'..\'et - una ihtiı:n ru haklısını F al vermlyorsun. 
d ~ lie old ~ akat ben de hilmiyo -
llğu u b·ı u.gtııııu bilmiyorum Nasıl ol-

a Ur ı rnıyorunı . 
a ol&uıı h · Hangı hayat ıçinde 

~ Sorır11 Ola er kadın sevebilir' 
dı"e·. nda birdenbire. ·• '"' sustu. Keneli 

O Yarabbi• 1 
~~ Y ınıtı}d~ nanmamakta haklıdır!.. 
\>a " a~ dolu narak aynğa kalktı. Yü -
~ı.- Yavaş dh ~ goılerle bakıyordu. Ya -
~~d ugrneleri · .. t ı Be nı çozerek bluzunu 
eııe b n onun 

~ıı akıvordurn ~e yapacağınn hay -
ı~"tde 8Ü . · Bır elinde sarkan bl u
~ dogru ~n:r~.k yavaş yavaş karyo-

kalb rudu. TekTar d'· d" ·· ·· ııtır ı delin· on u, yuzu-
ı. abıa b k ıyormuş gibi müdhiş bir 
~iti) a tı. s 

ır bir onra gayet bltkın miç 
Sesle· • ~~ ...... l> . 

t:lb, eki, &eninl "'-
So • d!!Qi it e ueraber teslim olaca· 
to~efa ö~ b a~ıyı kapa!. Yanıma g1>].. Hocam Profesör Pylsoviç esasen son derece vehimli bir adamdır 
~ dan e\tv:ıı, tesUın olmadan, rnah - bile pek çok defalar bu tecrübelerine rikadaki suikaııd hadisesinden ikı gün ev

b~ ~irn, birb~i . karşı her hangi bir mera!~ göstermemi vel bu laboratuara girm~, profesörün not 
Cıb adiseler· ı>eşıne geçen bu şaşır- kat'iyyen istemediğini, şayed bende bun· dosyalarını tedkik etmiştim. Şimdı anlı -
oJ ~di. Ayak: darbe.sile adeta ezilmiş lara dair bir merak görürse l>cnden de yordum ki profesör bu tecrübelerine 
r:ı gıb sa ..... ~ duruyor, yatağımda b:r derhal şüphe edeceğini açıkçn söylemiş:i. belki de erkanıharbiye hesabına devam 
•o v ,..,..rı b· d b" esraren . ır yüzle yatan bu ga- Ben de kendisine söz vem iştım. etmekteydi. 

du 
akarak 'hgı~ kadına şaşkın bir h::ıl- Halbuki mesleğim icabı olarak elck-hı • zı nı · Korkunç doktor Dolçiyefin casusları 

h · nu toplamağa çalışıyor- tron hfıdiseleı ine son dereced~ mera.k et-
a Qır ay bu mekte idim. Elı ktron hiidisu:(>ı. hakkın- tarafından ansızın bir suikasd teşebbüsü 

•& 4 ' YÜZil bi d olunca profesör pek ziyade korkmuş o -
da h kızu r kedi yüzü gibi mu- aki merakım o derecelerd~ ıdı kı pro - ı kt N·t k. . k' 

rı hi,. b' e, aYnt labo t . kl fesör Pylsowiç ban . aca ı. ı e ım 'a a esnasında son de-
ta\ ı- ır iU h rl\ uaroa a ım- a. rece heyecanlı ve b k b' d b" 
~.: §ınıştırn. 

0 
p e geçirmeden beraher - Bir kolunu kesecf'ğiı! Elektron ü - t . d ana arşı ır en ıre 

'"dıa· nun d . d . . . gaye esrarengız avranmı"tı 
d .,ıınıı • • o amda beraber efe - zerın e yenı bır tecnlbemiz var!.. .. · 
ın . "~ler f t. H" ·· h · · · ~ l"\ıhıle attı~ aıla cür'etkar bir ka- Deseydi, tereddüd etmeden kolumu u- . ıç ~up c~z gızlı laborntuarda pek 

aı aları be gı. savruk ve küstah kah - zatırdım. Fakat ayni zamanda profesö- dıkkatlı tertıbat olınası gayet tabii ol -
ıış'U.. n daırn d gu" g·· · l' · ·ı · A ~ ••a Ve b' a onun zengin bir kız 1 rün titizliğinden son derece korkuyor - u na ore, gız ıce yerıeştırı nuş alet-
sına atfed~raz Şlmarı1t büyütülmüş ol- dum. Buna rağmen, nihayet dayaPama- ler vasıtasile, profesör benım oraya gir-

; il tdenbir ıyorduın. mış, profesörü gizlice tarassuo etmiş, ça- ı diğimi anlamış olacaktı. 
R~ <:sraren~k karışık ve beklerimi _ lıştığı gizli laboratuarını keşfederek fab- - Arkası var -

ha ç kıl:, hi hadiseler karşısında bu 
tıa b· ç nıernu1 t a·... ,; ıa s· R p . . h ı 

du. ır caauı ol eme .:~ım şe~ı e, ır us rensının atıra.arı 
duğuııu ıtıraf edıvor-

liaJbuk..i ~ 
>"ilk t • casus b · 
dtJ il ehdidler . ır kadına bunu en bü-
lltı dıe~, isbatı~r ~ıvanıharbıer, şahidler, 
l.y ıt~11llek tehİi~ken.ce ve hattiı kurşu-
11\l ltaf etr elerınin bile kolay ko-

s kad ırerned'"• 
'akla ını.rd.a ö ~gıni biliyordum. Ca-
\'e Yıcı haı g rulen metanet ve sı" 

rnıek1 eu l'Uh. • 
llllrı e berab ıye insana hayretler 

bu
··s (BQ.§ tara!ı .. 9 uncu sayf~~~! 1 n~. alını~ ~lan ~ocukluk do:stlanm Büyük 

yapmayı gozune aldt. Kuçuk oğlu Duk Dımıtri'nın v~ Prens Yusupof'un 
Kristofor kral kanından olmıyan bir ka- hareketlerini tamamen takib ediyordum 
dınla Madam Leed ile e't'lenmek niye- ve bu şekilde bir yol tuttuğum için bu 
tinde idi, fakat kraliçe teşebbüsünde mu- cinayeti asla affetmemiş olan imparato
vaffak olamadı. İmparator ikınci Nikofa riçeye artık güvenemezdim. 
ona: Filhakika Rasputin imparatoriçeye· 

- Bugün bu işi Gabrıel yapar, yarın - Ben ölürsem veliahd de ölecektir, 

Devlet Demtrl'oı arı ve l manlail .şletmesı Umum idaresi ilanları 

Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosu ile müştemilatı kiraya veriliy .>r. 
Devlet Demiryolları İkinci İş!etme komisyonundan: 
1 - Yeni inşa olunan Ankara Garı içbdeki büfe, büvet, gazete satış yeri ile 

gann yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilatı üç sene müddetle 
ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden a) rıl
maksızm topt:-n olarak kiraya verilecek tir. 

3 - Talihler '!1 uzun müddet Ankara, İstanbul, gibi büyük şehirlerde bırınci 
sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare ebniş olduklarını ve haıen 
böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bulunduklarına 
dair ve bu cihet vesikada sarahaten ya zıh olmak sartiyle ticaret odalarına~o 
alınmış bir belgeyi ve nüfus vey:ı hüviyet cüzdanlıı;ının asıl veya salahh l tli 
makamlarca musaddak suretler im pazarlık gününden beş gün evveline k r 
komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları tetkik edip kiml(>rin pa .\ 
iştirak edip edemiyeceğıni pazartı~~tan evvel kendilerine tebliğ ve tefhim l •. 

cektir. Tesbit edilen müddetten sonra getirilecek vesaik kabul edilmiyecc , • c 
esbabının pazarlığa iştirak haklan sakit olacaktır. 

. 4 - Şartnameler Ankarada İkirıci İşle tmc Müdürlüğünde, Haydnrpaşad'l 
rınci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7/2/938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada İkinci İsletme Müdli 
ğü binasında toplanacak olan kom•syon tarafından yapılacakt~r. İSteklilc n 

cl575ı lira muvakkat teminatlarını ·""n karada Umumi İdare veznesine yat,• a
rak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

cl3h c291> 

1.2.1938 tarihinden itibaren 
1 - Sür'at trenlerinde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet al
~ olan alelumum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam ücret 
tediye ederek sür'at trenlenne mahsus munzam biletini alınak şartile bu tren
lerde seyahat edebilirler. 

Sür'at trenlerinde muteber biletı olmıyan yolcular hakkında biletsiz muamele
si tatbik edileceğinden sayın yolcularm ,her halde trene binmeden <;!vvel biletle- · 

rini temin etmiş olmaları kendı menfaatları iktizasındandır. 
2 - Sür'at trenlerinde muteber olıruyan tenzilli bilet hamili yataklı vagon 

yolcularının sür'at trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri munzam 
ücret, umumi tarife üc~etinin yüzde on iki buçuğa indirilmişidir. c2fl2> 

Grip, 
Nev~alji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

Nafia veka etinden: 

Ağrıları, 

Romatizma 

Diyarbakırdan Ciı.reye doğru inşa edilmekte olan hattın kırk ikinci kilometre
sile altmışıncı kilometresi arasındaki üçüncü kısım inşaat ve ray ferşiyatı kapa
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 26/1/938 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on beşde 
Vekaletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Komisyon odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bed~lı 750,000 yedi yüz elli bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 33,750 liradır. 
-t - Mukavele projeii, münakasa şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, .fenni tart.name, ahşab Traversle ferşiynt talimat
namesi, Çimento normu, Telgraf hattı prtnamesi, plAn v~ profilden müıekkcb 
bir takım münakasa evrakı otuz yedi buçuk lira mukabilinde Demiryollar inşaat 
dairesinden tedarik olunabilir. 

dı.ıe~ sebebi bu er son derece tabiidir. 
korlt ınln ildık..ı kadınların evvern ken
~dı tt"ıaJarıdır an bu vazifeden ölesi ye 
<ıtrı rı 0Illlak h zannederim. Sonra ca, 
~-a_..ı €e>lıne k~ •Ysiyetıle, sevki tabiilerin-

sıra Andreye, yahud (Boris) e gelir, ha- bütün imparator ailesi mahvolacaktır ve 
yır olamaz, bu bir prensip meselesidir, Rusya kana boğulacaktır, dememiş miy- 5 - Bu münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
demişti. di? ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesaiki ve bılu-

'lilt 1 °r hır · 
dır ı. a danab·l ınan'§la son dnkikaya 

. ll.alb ı ecek} . 
trılştj Ukj Ol erme inanmaları -
2l'ıall\· ~h kıı:.nda bana bunu itiraf ct
ooab 

1 
ıçtn buııd ın &aınimiyetine inan -

l! 'r? an daha büyük ne delıl 
~na 

il-- d~ f~ d~ 
lar 'i §eyler a habb verdi.ği garib ve 
l'~ cak ehenı: beni ~tü~ ;arlığımla 
h. gıbi h Yetteydı. Vakıa o da her 
·•ı g er · 
lullıa ttl:ror, ~:~anı ayni dünyanın ada-
~ıı.t ite lnanıyord ıın de bir casus oldu -
f:Q ı~. ildi ..,..

0
f u. A~rniliterliğe biz -

t "ll.ış "" esörü E!\ık f Ohnaın ~ tarafından ıhbar 
lıı er e ~k.ed' erkanıharbiyeyc beni 
ı, c, "'e "le:nq~ek kadar kuvvetli de • 
dt.ığu~ beııull de ar~~ bahsedilmiş olma
tlıı tı ıı gaYet ta~)j emeller peşinde ol-

Vftk ıı olarak kabul ettir -
dar. ıa ba 

&l'\ı Yd Zı eın ll 1eşkılat u. li'aJtat ~ er . Peşinde olduğum 
~atıın h~bın u hıç bir devlet veya 
hı.ıtıd hitdenbi a değildi. Esasen Olan -
hcarıatı doJ.aYıdre bana if§a ettiği şeyl"r 

a d" ır ki be - ' ı 
~ U§Grrrı.u .. ni son derece he-

ı._ en ı. ştu. ! 
'<lll ~end· 
d l'lıiidh· ı hesabı 
eıı te 1§ 11e • nıa fabrikaya yapı _ 

di t.h\>ltitun ~arıb bir suikasd .. .. - 1 
~ -<t l\ıin e YUrij . yuzun 

rı eb edet>·u nu~ı.ındeki sebebi şirn· ı 
a1tıı hı ebiYet ı Yordum, buna <?sasen 
ca r b1.ı. Verın;.... t 

ltı rır '<lltana --~·ırn. şte n 'ha yet 
" hi ...... 

1
i0fesar b..1 Yuvarlanmı~ olan ho _ ' 

tjj "'1 b' .. y SO\\'i 
ti ~ ferdıır adamdı ~esasen soı. derece 

İmparatoriçenin aziz dostu Madnm Ve ihtilal patladı. mum nafia işlerini veya demiryollar inpat i~erini yapabileceklerine ve bir de-
Virubovo vasıtasile doktorumuz impara- Biz imparatorluğun göçmiye başladığı fada en az üç yüz bin liralık böyle bir it yapmlf bulunduklarına dair Nafıa Ve-
tor üzerinde lehimize bir tesir yapmıya gün evlendik, Dük Löhtenberg'ir nikahı kiletinden verilmiı 938 senesı için muteber müteahhitlik vesikasını mezkur ka
muvaffak oldu, imparatoriç~ de evlen- da ayni günde ve ayni kihsede kıyıldı. nunun tarüatı dairesinde hazırhyarak fiat teklifini havi mühürlü zarilariyle 
memize müsaade verdi, kısa bir zaman Beni kiliseye götüren şoför sormuştu: beraber bir zarf içinde 26/1/938 tarihınc!e saat on dörde kadar makbuz mukabi-
sonra affımızı temin edecekti, faknt bu - Fakat kim evleniyor? linde Demiryollar İnşaat Dairesindeki Komisyon Reisliği~ tevdi etmı~ olmaları 
hadise Rasputin'in katlinden birkaç gün Onun büyük hayretle açılan yüzü kar- lazımdır. cl47> 

evvel cereyan ediyordu. Bıt münas0betic şIBında: ~~---~-~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
idam vazüesini yerine getırmey: üzeri- - Ben'. demiştim. (Sonu yarın) ı 

• .. ·~·- 1 

aval 
Ant hararet değişiklikleri sizı nezle ve grip t~Wi"esıııo 

mamz bmıJ,abilir. Fakat; 

Vücudünüzü bir kale gibi 

müdafaa eder. Gripin ıa-

de soğuk algınlığından 

mütevellid rahatsızlıklan 

değil, ha~, di~, ainir ve 

adele ağrılarını da 

.. z. 

( 

İç •• d!J buur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan buur me
melerinin tedavwnde daima muvaff alriyetle ıüayı temin eder. 

Türk Hava Kurumu 

BUY -K PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Buyuk ikram.iye: 50.000 Liradır ..• 
1 
~ te ÇaJ elln1en eİ kt n onun cis"mleı in 

r b ıştığın1 bil:' ron istihsal etmek L geçırır. 
<ırc1 u tecrub le ı~ordum. Fakat pro - ••••••--•mm•••I 

p t b llu r ı rını gay t . , Al& k hır "la l§>naiarın e g zıı tutu-

Bundan bqka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

ltq d •n ha.ssasiver a karşı o ltadar 
cı ke 8UikasdJ 1 vardı ki bu yüLden 

orkınakta a~ !apılacağınd · n fev-
ıdı. p ' .. 

' 

icabında günde 3 k•t• 
Taklidlcr.ııden sakınınız ve her yerde ısrorla 

eltnablllr. 
•· GRtPlN » isteyiniz. 

Şimdiye kadar binlerce kipyi zengin eden bu piyangoy; 

iştirlk ediniz ... 
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SPOR ~ J Saragın<la 33 
...tııvıı eı·r . J1l ~ iz mir liler Mi li kiı 

Haremağasının Hatıralar• maçlarında ne umuyor1 
Yaun, Ziya Şakir Milli kümede lzmiri temsil edecek olan Alsaıı~ 

Hünkar Alman marangoz ustasına son derecede hürmet eder ve büyük bir itimad · Üçok takımları, lig maçlarında mağlôb oluyor f 
d• H " b* - k d• b İzmir, (Hu.sus! muhablrtmJzden> - ta - le Te bütün enerJUerlle .orı>rt:Jltf gösterir ı. atta ırgun ona, en ı el ise:erinden birini hediye etmişti. Kari mırden mnıi kümeye ayrılan Alsancat ve ta hazır1anmıt glbtd1r1er. '>ıı? 

Y I k f • ' k d ·· d ··"" •• b•l k d• • b "'I b Üçok talnmlarınn son hattalar içinde dllc - öte taraftan, tki m1ll1 tiirlle t}çoı ensen mem C e ıne zengın Oıara O!": UgU zaman l e en ısıne maaş ag anmış t:ıte de~er bir pn&mlık tm oldu. Her ild bat maçlarına hazırlanıyorıar. l 
. takım ds, ikinci devre liginde birer mac - culannm tahammfil kabUtyetltl yat· 

Saray eskilerinin an'ane ve ri· Söyl~ de onlan İstanbula getirtelim.. yecanlı günler geçirmişti. (93 - Rus) lnblyet n birer berabere neticesi aldılar. tçtn atletizm hareketleri yaptırı ~ 
vayetlerine nazaran, bu şehzadeler kendilerine birer iş verelim. harbinin mağlubiyet acısını bir türlü İkinci dene Uglert, mllll küme üzerinde Mlllt tüme maçlanndıın izııı 
padi-.ah oldukları zaman öğrendikleri Demişti. Bu saf Anadolu Türkü, şöy- unutamıyan hünkar bu harbde de ~üesslr olmadığından, her iki takım da, engindir. Üçok yeni oyuncu1a.rtıı. J 
b ' t d d 1 . H tta . b b . ·rb· t "hf l' '. d .... dük Izmlr şampiyonluğu hakkından n~eçmlf takviye etmiştir. Fenerli Nıırn~,.ıı 

u s:ın a e evam e er crmış. a , ie iı· ceva vermışti: ınkag u ı~e ı rdıma ını uşun ce, ark· gibi davranıyor. Hırpalanan As oyuncu _ tınordulu Na.mık, Cemil, Ankll -~fi 
bu padişahlardan bazıları, diş karıştır- - Efendim, hısım akraba mı ararsın, tı hıçbır ye e durup oturamıyaca tarını yaralamamış olmak için maçlara iş- dl Eski hl Trab dan iki 11"'-

k · · h·ı· l k l - 1 ı..-d B. ·· Anad l h lkı b · h 1 1 · t• 1r --'b • şe r n ron ııı ma · •çın ı a, sa ·a taramagı yapar ar- ~u e... ütun o u a emm a e ge mış ı. t at ettirmiyorlar. Bunun, belJ? de gıuı ne kadrosuna iltihak: etmiştir. :au ııJll 

mış. (Cüz) ve (En'am) yazarlarmış. babam, kardeşim .. . Bunlar, izbe gibi Fakat ordunun zafer haberleri te- ticelerlne rastlanması müm~ün olacaktır. me olsa olsa mıın küme ın,aç1arı 
B · • '. b 1 mesell\ lkl mllli küıne takımı Istanbula ve An ' ıaşır· ı1 
unı~rı, bırer vasıta ile şehirde sattı- evlerde yatıyorlar .. pek çoğu. zaruret· valı ctmıye ,aş ar ?a~l~a~ ~rtı.~ -~o~ k~lraya' İzmir! teınsllen hareket ederlerken, sını arttıracak bir f!lahlyet -ve fJ'ıJ 

rır, p.ıralarım da: ten dağlardan ot toplayıp yiyorlar. derecede neş elenmıştı. lŞlnı gucunu D.>ğanspor veya Ateşin İzmir famplyonu ol- çıuracağı kuvvetin Istanbul ı .1 
- Helal para, berekettir. Bunların hangisini sana söyliyeyim .. bırakıp marangozhaneye kapanarak du~u haberUe karşılıı.şablllrtz. kımlan karşısında, belki de zef ~ 
Di\e. hazinede saklarlarmış... hangisini, hangisine tercih edeyim?. yeni bir işe girişmişti. Filhakika, şlmdlkl neticelere rağmen Al- rekabet doğurması mümkündür. d 
.l\fohcfazak&r ve an'aneperest bir Bu sözler, Abdülhamidi son derecede Bu veni iş baston yapmaktan ibaret- sancak, Üçok, rakiblerinden ikişer punn 1· kımları, şampiyonluk sevdasında bul 

şahsivet olan Abdülhamid de, bu usu- mütee""sir etmişti. t' P· ci·şahın' mara h k lerldedlrler. Önlerinde daha ikişer mühim dl: Buna haklan olmadığını tıı ~ 
ı. a • ngoz aneye apana-

1
m11ç .,ulunduğu için bu farkın erimesi mum lar. 

lü takib etmek istemiş. Şehzadeliğinde - İbrahim efendi! Bana Anadolu rak birçok bastonlar yaptığını gören kllndür. Doğnnspor ~e Ateş, tam kadroları -

m;;~z~~z~~~~i~::~ e::~etine naza·ı ~~~ı~~~~ği~ ~:~~~:~:yi:~.~r~:~i~!~~- ve~u~~~a:,rzı~~~~~fcndirniz, bu ka· Volaybol birincili .... k-~-~-i ....... n-T""ci""~-·-'"""j-8"""~ ........... h-~ ..... f-ı;---~--y.._~anacak B. ta~' 
ran, ona bu merakı, (Karı Yensen) is- İbrahim, ertesi günü büyük bahçenin dar _baston~ ne ~apa.~ak, a~aba ?.. w. M. c. A. da yapıhyor? ve şild maçı arı ~ 
minde bir Alman marangoz ustası ver-

1 
bir köşes'nde, bir köy kulübesi inşac:;ına Dıy~, te.laşa du._şmuşlerdı.. . . <i-tnnbul lig maçlarının B. ~dl fi 

İstanbul basketbol ve voleybol ajanlığı ı.. ""'"' miş. Bu da, şbyle bir vak'adan husule 1 girişmişti. Bir iki gün zarfında bıtir- Harb, bır ay surmeden bıtmıştı. Ab· h k •- ltö mlllt "'° rasındakl oyunlarına bugün 'fa 
in . . O d Abd··ıh .d. b d··ıh ·a b h bd 1 namına are e .... geçen mon r - ttlt· ce ı s. 1 mıştı. n an sonra u amı ı u u amı , u a~ e yaralanan arın leybol birinclliklerl ve mUll takım seçme _ :-ef ate.dlanndn devam edUece 1 ııı 
Al:>dülharnid, henüz on sek1z yaşla- 1 kulübeye götürerek, bu basık tavanlı hemen hepsini Istanbula getirtmiş; 1 ıerl teşvik müsabakaları için verdiği teb - spor • Vefa takımları arruıındıık d• 1' 

tında iken, annesinden kendisine biri izbenin içine sokmuş: muhtelif hastanelere verle<:tirm;şti. ıtğde bu müsabakalarda Genç Hırlst.lyanlnr lar Taks1m stadında SD.at 14,SO 1ııı\J'11 "' " · ı ı ı rtd 1 ğ ı U .. n etti caktır Beşiktaş • Topkapı tak "" hatıra olarak intikal eden çok zarif ve - İşte efendim .. bu köşede insanlar Yı'dız sarayının karşısında pavıyonlar- Cem yet sa onu a yapı acn ın .. · :au v 
·· . İstanbul bölgesi atlet ve denlzcllerlnln stadında kal'§ılaşacaklnrdır. 

san'aHdırane bir çekmeceyi tamir ettir·ı yatar. Bu köşede havvanlar yatar. Şu d?n murckkeb bır hastane yaptır~rak kış faaliyetini Beyoğlu Halkevı saıonundn da saat 14.30 da yapılacaktır· 
mek istemi~. ~a~at gö~ter?i?i -~aran-, köşe ambardır. Bu köşe de samanlık- b_ır ~ıs?1ını da bu hastanede tedavı et-\ ynptırırken, teşkllfı.tm diğer bir kolunun da Şild maçları ~ 
gozlardan hıçbırı, buna elını surmeye tır. tırmıştı. 1 feclere olmıyan bir sahada toplanmaların - lıt b 1 Futbol AJ nl ğı tarafı~ 
cesaret edememiş. Nihayet Beyoğlun-ı Diye izahat vermişti. B;r ıtün, bu hastaneyi bizzat ziyaret d'lırt mılnnyı blz bir t.ürlil anlayamadık. urıan:~ ~lrincl ve ik~nc: lig ıatı1"~ 
da küçük bir dükkanda çalışan bu Al- * etmişti Mecruh nefer ve zabitlerin kar·! ~~z her f~rsatta fulbolde~ ~~~:.1 ~po~~~ : sındald §ild maçları pııza.r günü 
man usta saraya getirtilmiş .. çekmece-! Abdülhamid, hakikaten bir hayli yolalarını birer birer gc1.mişti. Bunlara 1 rın u~ey ~vl:~u~uamelesl gor un ş E}l!ref sahalarında yapılaca~tır. 
yi Abdülhamidin gözü önünde tamir et-\ san'atkarane eserler vücude getirmiş· ayrı ayrı iltifatlarda bulunduktan son- vet ~a~m ~au bizde en esuıı hareketi Fut - . Topkapı • Eyub i p~-a~ 

• ~ 7 b t ' d d , ı· t" V b l h h · · d h b l 1 ·· ·· b 0 l k k d · · · 1 b t Istanbul Ug mnçlannı ayn rn1ş. ve u amır esnasın a a, san a ı- ı. e un arın emen epc;ını e şe - -ra. :ıs on a yuruye ı ece a ar ıyı o-
1 
bl)l Federasyonu yapmakta n işlnı ca e - rab 1 le bitir b iki ta 

ni medhüsena ederek genç şeh1.adeye 1 zadelerine, sultanlarına, yerli ve ecne-t' lan 'arın isimlerini tesbit ettirerek, ma- ııgı kadar sıkı tutmakta, örnek olacak ye - me:;~ 0 ş~; maçla~ v~ııesue 1' \it 
merak vermiş. bi dostlarına hediye elmi~ti. ran~ozhanesinde, kendi elile yapmış gA.ne Federasyondur. ıtsa 

1 
an son müsabaka çok hararetli oıacııı,~! 

Abd·· ıh 'd k k" 31 3 . b d v l v • Lig maçlarında elinde nsı o mıy F 1 l edlM 1 1 iki el ıııt ':Al u amı , sarayının alt atta ı O· ( - Yunan harbı) aş a ıgı za- 1 o duc:m bastonları, bunlara hedıye ola· bir f tbolcunun temsn etmet istediği ta _ aza go Y &• ç n n ıı~·. 
dalarından b rını derhal tahlive ettir·! rnan, Abdülhamid pek endiseli ve he- rnk göndermişti. - Arkası var - l kımd~ yer alına.sına imkln yoktur. Çünkü lan Eyüb şUd maçlarında d~!,a f,-• 

· · • rl yunlar yapmak için bu ma.,... .. 
mış; ustaya para vererek A vrupadan fünns ibrazını fuLbol federasyonu mecbu ,arfedf'cektlr. ~ 
bir takım alctJPr P,etırtmiş .. onun neza-1 1 kılmıştır. hll kı- 1 f Bu mevsim blrtncl ligde kal!Jl1ş 1' 1 
reti altında işe g·rişmis .. az zamanda da B'r Do orun ~ ~ ~// ~ Hattô. o kadar kl teşkUMa da up er kapı için bu maç güzel bir ınıtlll' 

. . . . .. . i ~ i!::::O l( ~ ho.klı bile olsa federe olmıyan takımlarla olacaktır I 
bır haylı mu\'affakıyet gostermış. G ·nıu··k Cumartesi karşılnşmak hakkına ile malik değildirler. · ~" -A 

I. b ff 1 • • Beykcn • Kara&iiınru ff' 4 • te u mu va ar~ıyet, onun cesaretı· Bu nizamın en doğru bir tatbikidir. Bi 1 1 H d h t ılır bit ıo # 
ni ar1ırarak Abdülhamidi pek mffkem- Brlftd8ft (*, Buna mukabU blıde tertlb edilen aUe - hlb :.a:c Be~k~~ ı~;a:!ıaçı vesillcf 
mel bir mar"ngoz ustası mevkiine ge· 

22 :lk.i°.f1:3~~ :/': ~~nuırtesl tlzm mOsabakalıı.nndn teşkllt'ltn dahil 01 
- ragtımrük lle yapacağı bu oyunu~_J 

tirmfrti. Ve art;k bu san'ati, saltanatı- G t • 1 mıyan, ellndP hiç blfr dıısansı bulunmıeynaedlln at- ehemmiyetle karşılayacağı \lnlld <f.cıt.i . ene ansıgon Öll-lc neşnyatı: letlerln yarışması e erasyonca m - p::ı.n p 

nın son senelerine kadar terketrnemiş- 12 30· Plt'tkla 'I'i\rk muslk\,t, 12.110: H~n· denberı çok canlı oyunlar ya .. ıııt . Meselesı·ne dair .. mıı; de~,.ı.ıdır. riik takımının bu fırsatta parla• 
tı. ,,, • • • dl!. 13 05: Pliıkln Turk mus!klst, 13.30: Muh- Tertlb edllen kır koşularını blr defa znh-

t 'it lft'" ri 1 • almak için çalışacağı tabiidir. 1 
Abdülhamid, padişah olduktan son- Eski zamanlara bakınca ~imdi biraz er- c. P • A nc;ı _satı. met edip görmek, gazetelerde çıkan netice- Vefa _ KasımpaıJa ~ 

t (K l y ) · b ·· b .. r· ken denllecek yaşlarda tansiyon yüksek- Ak~am neşrıyatı: tere bir göz atıvermek birbirinin aksine ha- n dilıJ 
ra, U~ ast ar ensen l, US U un sa· llğl daha fazla gorulmektedir. Ell1 ynş u- 18.30· Plftkla d:ın.s musikisi. 19: Safiye. Pi- rcket eden federasyonların 1.şlerlnl kolayca Bu hattaki ~.d maçlarını bll 
raya almıştı. Ve sen..elerce marangoz- zere olanlarda hatta daha gençlerde ı:ıno ve keman refnkati'e 19 30: Konferans: nıevdana çıkarnnğn kafidir. ~er oyunu hiç şuphe yok ~n ga.'11 V'j 
han ... c;inde, bir usta-çırak gibi, onunla bile buna sık sık. tesadüf etmekteyiz. ş b- Sellm Sırrı Tnrcan (Pariste bir cambnı. 1 Her sene Beyoğlu Halkevl tarnrından ter- olacaktır. Bu temas, fu:~~ vıırııı -:;·t 
başba<:a çalı"mıştı j hesiz bunda harblumumtden sonra diın- • 19 55: Borsa haberleri. 20: Sadi Ho es ve t'b edilen b-ısketbol müsabaknlnrı bu fikir- bir çok sahalarda clddd b ııırnadıl1 

" · ı • T k 1 • · Kasımpaşanın arayıp a u Hünkar ustasına son derecede hür- yadaki yuşaına şeraitinin fazla mlhne il arkad<ı"ları tarnfındnn ur mu k ~ı ve lerlmlzi butun açıklığile meydana vuran en 1 k .ı 
' . ük b. . . d .. olmasının, alkol lbtilasının bazılarında : halk şarkıları. 20 30: Havn raporu. 20 33· B.ıy parlak bir misaldir. sat 0 aca tır. ınukll~ 44' 

met eder ve buy ır ıtuna goste- ı firengl entanının dahli ve tesiri ""ktur. Ömer Rızn tarafından arabca soylev. 20 45: ı Blzd b ketbol ve voleybolü henüz klüp- Lig rnaçlannda ciddt btr rı fi .Al 
· d" H t ~ b' ·· k di lb" I 'lfV j e as ,ısında sayı çıkaramıyan Vefnnı ""'w f nr ı. a ta r gun ona, en e !Se e- Bu meseleye razla ehemmiyet vermek lfi- Semah:ı.t Özdenses ve arkadaşları tarafın- ler kendi malları olarnk kabul etmedikleri tabU ""~~ 

rinden birini hedive etmişti Karl, ar· 1 zımdır Çunku sırt tansiyon yüksekliği dan Turk musikisi ve halk şarkıları, <saat A- iç :ıdlr ki resmi teşekküller bu sporun 1nl:;i - ıha ~eri glddebllhmüesl içlhn tbutının ışlır 
~ . . J •· ar a.arşısın a cum a 

tık çalışamıyacak dereceye gelmceye ve onun tevlld ettiği fena l\kıbet.ıer do- yan>. 21 15: ?rkestrn. 22 15. A ans haber- şarı için tertibat nlmak lüzumunu hiç bir tere götürmesi ırızımdır. J 
kadar sarayda kalmıştL Sonra, zengin Iayısile fikrinden tecrübesinden, olgun- !eri. 22.30: Plakln sololar, opera ve operet vakit akıllarından b!le geçirmemektedirler. Beşikta • Dopnspor dl fı 

1 k ] k t
. d t t . t• Ab luğundnn tam ıstıtade edilecek bir va- parçaları. 22.50: Son haberler ve ertesi gü- Bu da nizamın tatbik edilmeyen diğer tara- R 1 11 1 blrkaçırı~ o ara· mem e e ıne av e e mış ı. . esm g maç arının ., 

tandnş vakit.siz adeta menile bir halde nün programı. fıdır. Uk '"'_dl 
dülhamid onun maaşını kesmemişti. kalmakt dır. * Genç mrıstt1anlar cemlyetlnln bir me - vücud etmlyen Doğansporun oJ.l!J'"'" 

. . ı veW takımlardan birine çıkllll~ 
Beri ndekı sefır tarafından bu adama 1 Mümkün olduğu kadar normnl ve sade zı İklncikanun 

1938 
C1Ull&l'test muru olan basketbol ve 'foleybol monltör\i den talihsizliktir. #. ",/ 

her ny kırk lira tediye edilmişti. bir hayat geçirmek, her türlü sullsUma· tertlb ettiği turnunlar için dühuliye ilcre- Formunun en h'izlı bir za.ınanı 11 ~ 
Karl gittikten sonra, Abdülhamid ıattan, fazla dimağ yorgunluklarından Öğle neşriyat~ N K A R A ti diye beş klüpden üç Ura taleb etmekte • nan Beş!ktaşın sayı çıkarma güıt 

'.kendisine bir yardımcı edinmek iste· sakınmak, sigara, alkol ve kahveye faz- 13.30: Muhtellf plA.k neşriyatı. 13.50: PlA.k: dlr.Altı kl.şi~·i blr araya getirip voleybol ta _ netice çok ağır olablllr. •
1 
• 

. ı· T h ...... Z k. T la münhem olmamak, çok tuzlu şeyler T:\rk musikisi ve halk •arkılan. 14.15: Dahlll Kf Upl 'ın teSCI 1 I :ımş ı. op ane m~uru e l paşa, ~p- yememek, ~k su içmemek, fazla şişman- y kımı teşk111nl blr külfet olarak düşünenleri, er l il ııııı' 
h h · d 1 (Ib ve harici haberler. 15.30: Müztk öğretmen o- bi h k te ı u k ettlkle ıesc •1 ane maran"'<JZ anesın e ça ışan, - lamnmak t rıslyon meselesi için ilaç ka- üst..ellk böyle r are e ş ra. - Türk Spor Kurumu yeni d6~ r 

l:ıılundnn naklen Cumhur Başkanlığı tilA.r- bl d d-h ıı gibi ufak da i J rahim) isminde An:.ıciolulu genç bir dar ve belki nacc,ıan daha nıüesslr teda- rlnd"'n dolayı r e u u ye sinin klüpler tarafından azam ,I 
marangoz ustasını tavsive etmiştL 1 biri esa.cı!y dendir. monik orkestra heyetinin konseri. ol"a bir ücrete tabi tutmak amatör klüple- fında oltırllmes1nl bildirmişti. ırıJl'I 11;,1 

Abd 
.. Ih "d b d ~ h • h ı ı Akşam nşiyah: rl'Tiiz için ilk defa vuku bulmuş Amerikan- Spor Kurumu tescil müddet ı.ıcı~-11 

. . U amı . ~ a a~ usus~ a - 1 <•> Bu notları kt:!<İJ> aaklayınız, yahud • 18 30· Pl~k neşriyatı. 18.35: Çocuklara ka· varı bir yenlUk olacaktır. tarihinde kapanmış olduğUnU b ıı1i rY.ı 
valını ayn ayn bırkaç kışıye tahkık et· bir albiıme yapıştırıp koleksiyon Japınız. r:ıgöz (Küçük AI!). 19.10: Türk musikisi ve Her miısabakanın kendine mahsus blr se Türk spor Kurumu lisansını ~ı ~ 
t_irmişti. Yanına alabilecek ahli\k ve 

1 
halk şarkıları (Hikmet Rıza Se.Jgör ve arka-1 vl .. clsi vardır. Lig maçlarını oynayan ldüp - yan klüpler bu tarlhden sonra rit· , 

Sıkıntı zar.ıauını:r.da ba notlar bir doktor dı:ışlarıl. 19.35: Saat tıyarı ve nrabca neşri- •·ıcıimlz, mevsim sonunda hisselerine düşen k}crd ı \l 
kabiliyette olduğunu görünce, kendisi- 1 bakalara lştlralc edemlyece ıl e 
ne mmazimlik rütbesi vermiş, saraya, _,ıbı .·~'. yat. ıo.5o: Türk musikısı ve halk şarkıları az çok bir parayı teşkilattan alırken ve he- Galatasaray murakabe h0ı 

1 
_ . ·-- ·-· <Servet Adnan ve arkadaşları>. 20.15: Huku- le teşkilat icab eden masrafları yaparken 

ge~irtmişti. 1 ki konuşma: Hukuk İlmini Yayma Kurumu ı1 voleybol aJanlığmın müsabakalara. iştirak e- toplantısı ~d 
lbrahim; gayet snf, dindar ve san'a· ı f t tarafındııd'. 20 30: Türk musikisi ve halk şar- den klüplerden ücret talebi nizami bir iş l t S Kl~bü jdllre .1 

tinde cidden mahirdi. Onun için bu da, J\7öl;e/Cİ kıları (Salllhİı.ddin ve arkadaşlarıı. 21: Ajans midir h!lm!yonız! tind~~:a asaray por u bt ~ 
Karı Yensen gibi, çarçabuk Abdülha-,ı E / hnberlC'rl. 21.15: Stüdyo s~lon orkestrası. Teşkllatın müsabaka yapacak sahası yok Kliibümiiziln yüksek mürattı ~ 

f c-an e er 21.55: Yarınki program ve lstlklft.l marşı. is" kira ile bir yer tutnmas mı? Hattlı. bü - · ft. ull 
midin hoşuna gitmişti. Ve aralannda ...1 " -- ·- - ·- tün memleket gençliğine kapılarını açmış fevk_all\de olarak 22 Iltinclk 

11 ıcttt· i 
nazarı dikkati celbcdecek kadar bir sa· Bu gece nobetci olan eczaneler şunlar- 1, Ası· ENAN ve her zaman açmnkta olan Beyoğlu H:ılke· r .mu saat 14,30 da içtima edece cıe o 
mimiyet husule gelmişti. Hiç tereddüd 1 dır: v! salonundan bu suretle istifade yolları bu- d Aykndl dgllün ~mdumi ksaonyıg~eın~rı~ 

.. . . . .. . İstanbul cihetindekiler: idi? <' a e ece&.n en, e !)t 
etmeden ds~~l yeyı;; 1 kı; Abdulhamıd, Aksnrayda CŞeref). Alemdarda: (Abdul- lun~::n m~neye kadar voleybol maçlnrı a- munyyen saatte Kl\ip Merkezin · 1'J.h 
sarayını o uran ın erce bendeganı a- kadlrı Bey zıdda: coemll>. Samatyada: janın müracaatı üzerine Galatasaray klü _ teşrifleri rica. olunur. ,.ril.:;(I 
rasında bu adamı hususi bir muhab CErofilo3\ minonünde: CBensaso:ı>. E· ..... ,,9 

- bünde yapılıyordu. --·••••••••••H•••••·•••· .. ··-·-······1 oJtll 
belle sevmiş .. onun yanında bulunduk- yiıbde <P met Atlamaz). Fenerde: tE- Müsabakalara iştirak edenlerin o zaman dan tertib edlldlğlne göre res!Jl ,t 
ca, kendisine karşı en küçük bir şübhe mllyadll ş hremlninde: CHamdl> · Şeh- &lube olan yükleri beş on sporcunun yıkan- ettiğinden lisans aranncat nıı?ıstl.rl\ııl.d 

zadebasında (Üniversite). Karagümrük- tlır r r bile "Östermemış· ti 1 ması ve salonda elektrik .sartlyatındnn baş- 2 - Müsabakalar Genç p rde 
e. • te· <Pund> Küçfıkpanrda: <Hikmet Ce- ır. dl b .. blr ye ~ 

G ·ba· k. I'b h" h"" k. ·ı b ' - ka bir şey de6ll . mlyeti salonundan aş .. a 
arı lr l: ra ım, un ar ı e u mUı Brı ·ır · yünde: <Istepan). Buna knrşılıt da alınan on kuruş dühu· maz mı? o 

kadar srunimi olduğu halde, aldığı ma· Beyoğlu c-ihctlndekiler: Uye gösterlllyordu. 3 - Müsabakalara lştırak e~~ 
aştan fazla en küçük bir şey koparmak İstJklfıl caddesinde: CDellasuda). Tepe- Genç Hırlstlynnlar Cemiyeti memleket lardan kayıd ücreti almak spor 
hevesine diismemiş .. kendisine birçok başındn · ıKınyoli). Karakoyde: <Hüse- gençliğine hizmet etmek maksadlle bu işi zamnamcslııde var mı? ıcct~eA 

. . _. . . . yln Hüsn11 Istiklal caddesinde: (Limon- yııpıyorsa bu yardımını salon O bulunan dl- 4 - Monitör voleybol ve b:ı5 giifl' 
paralar tcklıf edıldıgı halde, hıçbır kım clynnl. Pangaltıda: CNargUeclyan>. Be· r.er müesseseler gibi yapmalıdır. yan kHipler! haftanın munyYen -' 

. . . t t t . t• 1 ll H lldl 5 rni? ~y senın 1şıne avassu e memış ı. şlktaşta: (Nn a · Kadıköyde yapılan kır koşusu için lıştırmağa mecbur mu, değil 1j$f 
Bir gün ona, Abdülhamid sormuş- Bobziçi, Kadıkö1 ft Adalardakiler: vnpur parnsını vermlyen klüplere voleybol 5 - Her nJanın terUb et.tl.ğl ı:rı 

tu: trski\darda: tÖmer Kenan). Sarıyerde: oynamak lçln üstelik dlş kirası verecek.si - çin sarf edecek parası yok ınu~pıerltl ol 
fb h: f d·ı Hısımından. ak- (Nuri>. Kadık,Pyünde: lModa - Merkez). yrine nlz demek garlb de~U mi? 6 - Salonu ve yeri olan k}U nJ~ 

-- ra .m e en ı.. Bl'vukadada· <Halk>. Heybelide: (Halkl. HillA.sa etmek lcab ederse: törün bulunduğu Genç HırtsUfll 
ra1'a!1dan kayırılacak adam yok mu? l l _ Bu müaa.bakalar motı!tör taratın _ yetine gttmesıne lüzum var aıı? 



Teneffüs yollarile geçen hasta
lıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastii:erdir. Nezle, bron
ş:t, grip ve boğaz rahatsızlık-

larında, ses kısıkhgında pek 
faydaltdır. Bütün ec?anelerde 
bulunur. 

lNGILtz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

ı;:::: - Istanbul Belediyesi İlanları =ı 
~Uft~k a~:i-=:=----·------------------------------~ Ur. l3u esıne yaptırılacak 130 tane muşamba açık eksiltmeye konul -
"a~rn ll'ıüd~u~:1_.~baların hepsine 520 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 

: 39 lira.Iııt .urlugunde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

li 8ilat 14 d 
11
0
k tenıınat makbuz veya mektubile beraber 24/1/938 Pazartesi güe a· • 

ırnı Encümende bulun:nalıdırlar. (B.) (131) . 

F'~l~ARA TiRYAKiLERiNE MÜJDE~, 
nikotin, ~nı~ ~on icadı olan ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

Yndın, Amonyak gibi tfitündeki zararlı maddeleri sfizen 

'\"ru 
10 J> :ldan ı · · •d•d 11 ge rr.ıştır. 
Satış Y . Acı berab~r 150 kr. 

'l'ıışra s ~~1 : PIPo PAZARI Sultanhamam 
8rtat. a~ y 

çı :Nured e~ıerı : lznıir; Kemer11lU, Mazhar Öngör - Bursa : Uznnçar~ı 
:~ An>ara; Tütnncu Ali Tnmen, Taşhan - Zongıılıl•k : 

Saatçi Osman Gurdal •iMI , 

Yevmi, SJyast, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çat:ılçcşme sokak, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re:;jm!erin bütür. hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

Tim K1YE 
YU!\A:'i,:~TAN 

CNEBİ 

F. A7L RJ .. 

1 ~ 3 1 Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. t.r ,.., 

:.,ou 'j'f>O - !100 ı.;- ı 
_J,u __ tJ I . ıo 2~ 

_-; J J :4UO ouo ~o ı 

ı~bone bedelı pc .. ird ı. Adres 
değiştırmek 25 Jruruştur. - - _, 

Gelen evrak geri verilmez. 
llcnlarJap me•'uliyct alınmaz. 
Ce\·ap iç1n mektublara 10 kuruşluk 

Pul ılavesi Iazımciır. 

,, 
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SON POSTA Sayfa 15 

AZON 

~-

öksUrenlere ve 
göftUs nezlelerine AT AN BAKB.I EKREM 

2 

,, 

QtV..Al(JA?_ 

'Y'-035WATT ~ 
OSRAM Osram ID lambasını kullanınız ..... 

Ucuz bir ışık temin eder. 

-~ 
Df;kalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

. ' 

.. 
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inanılmaz 
Fakat hakik8~ 

coşr<ku~ 
Manifatura mağa~ 

Yerli ve Avrupa kumaşl~ 

c·oişnou 
Bayram munasebetile r-: 
Odasmdan al~ığı musaadt 
Yalnız bir B1 
için f evka)ade 

tenzilatla 
Satı~lara başlamıştır 

MUbayaatta bulunmada' 

cOŞKU~ 
Mağazasma ugramantt 
rnenfaatmız icahmdandi 

M Otenaslp bir End.,.. 
.1. ftouaul K-eltrl (O•IM) ,,.11 .. 

...,ı.rı wOcudu ıaılı..,a•eııı• teueOlll 
tamlıt •d••· s •• ı ... ııııu ..... ~ •• ı .. ••· ' 
eiılıı wDc•t11 1u111at•tır w• ı.-eıu .. 
Fı,allar: Ka111arlar e Urtda• 
Ka,..I•• (0•1.,a) aut1a11la baNM• 

25 llrada• ltllıar••· 

Satıt werl walnıa ı 

ISTAllBUL, lcyoglu / 
TOol m•yd•ft• 12 N•. I•. 

MalaH ... 111 rlyarat adlRll ••Jt 
ır. No.lw lerlle"'lıl leleflftll. 
,.,, •• , ........ d. lıOyOl ...... ,... I ~ 
-----~ 

Her ak9arn 

ÇAÖLAVANd' 

MUALLJ 
n .l\lısırdan gelen meşhur ra~~ 
AMiRA CEMAl 

SU DAN L1 •• Z EYNfr 
seanslarına devam ediyor~· 6, 

Numaralar tanı saat 21 tfl eı· 
başlıyacaktır. Yerlerinizi 8.~1115 
den temın ediniz. 'l'elefon: fll'I" 

YALNIZ 

HAKiKİ VAlDA 
PASTİLLERi sizi 

BOGAZ HASTALIKLA~~ 
ÖKSÜRÜK. NEZL.E 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVi 

Birinci --::.ı~ile 400 ~ 
ikinci şcıh:le 25fi ' 
V çüncü tahi!e 200 ' 
Dördüncü sahile 100 ' 
iç sahifeler 60 ' 
Son ıahile 40 ' 

Muayyen bir müddt' zarfı.Jld• ~ 
ca ınikdarda ilan yaptıracalclJr • ,41' 
tenzilatlı tarifemizden isttfıd• 111"_ 
ceklerdlr. Tam, yarım ve çerrt°'d;d' 
ilanlar için ayrı bit tarif• 
edilmiştir. ;} 

Son Posta'nın tlcad UAnlarıtı•; 
işler için şu adrese müracaat 
melidir: ,do 

ilancılık Kollektlf Ş~ 
Ka.hranıanzad• il•• 

Ankara caddeti 

'==- . ·-·-·- .. ~ ·-·--·-- . -~ 
Son Posta Matbaası ~ 
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S A. Ekrım US 


