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':İikil.nıetin kat'i kararı: lstanbulda!Ankaraya göre bugünkü 
ort gıda maddesi ucuz ve iyi olacak omanya ve Balkan paktı 

~- ekmek, sonra süt Romanyanm pakta sadakatsizlik 
- = göstereceğini anlatan alamet yoktur "e su ı•ç•ın mu•• c dele Ankarada, Romanya veYugoslavyanın dostlukhudud-

~ larını genişletmeleri hadisesine karşı daha ziyade 
~ memnuniyetle bakan bir görüş tarzı mevcud bulunuyor er. EKMEK: Ankara, 24 (Husuai muhabirimizden) 

~'':ku"" 'htt. • -------------... ----------~ - Rornanyada hüldimet tebeddülU ve bu 
" ~ t f b ld k• k f b • hükumete uzaktan ve yakından mensub 
~l e.. 10 kuruş ucuzlıyan etin ıslan u 8 e me a rıkaları kurula• bir takım zevat tarafından gazeteler• 

~. ~Ort kurul ucuzlablabileceğİ cak, fakir halkın ekme~i, orta . sınıf vaki olan beyanat üzerine Romanyanın 
d· hı~tındedir. Karadenı·z rahı.llerı·n- balkın ekmeği ve lüks ekmek olmak Balkan Paktına karşı sadakatinin de -" r • recesi son zamanlarda gazetelerde ba -
hay\' et sanayi merkezi kurulması, üzere üç nevi ekmek çıkarılacak t' his mevzuu oluyor. Ankarada bu huaua. 

anların orada kesilerek lstanbula değirmenler yenileştirilecek ve da ne düşünüldüğünü merak ederek ... 

b 1 d• d iahiyettar muhitlerde tetkikler yaptım. 
nakli dÜşÜnÜfÜyor e e ıyeye evrof unacak Burada hlkim olan kanaate göre Roman-

lı yanın Balkan Paktına sndakatinl f{lp -

'1aYat h 1 1 v ·ı .. d 1 • . --·--·--·------·- heli görmek için ortada hiç bir ıebep 
A pa a ı ıgı l e muca e e ıçın Bulaari~tandan ~oktur. Bu sadakat, Balkan memleket-
i"\ \'tUp d h ) • ·ı• fi't lerinin müşterek menfaatlerinin zanırt 

a anrnüte asmsargetırbıyor 900,000 Türk ~~W-e~oo=m=ıl~B~~=c~a-~-~~~~~~-Ym~ıR=u~~-n-b~~-t_~_B_a_u_~-~~ 

""\ 

anavatana gelecek 
Yugoslav hükumeti de 
oradaki 200,000 Türkün 

nakledilebileceğini bildirdi 
Y11goslaV}a hükümeti, ahiren hülnı -

metimıze müra a:ıt ederek Yugoslavyada 
sakın ve aslen Türk olan (200) bın k"şı -
nin memleketiırJz~ naklolunabilecC>ğinı 

hükOmetimıze bıldırmıştir. HattA bı.ı mu
hacirlerin naklinde, hükfunetimize yar-

(Deva11ı.ı 13 üncü sayfada) 

Yunanistan da 
tevkifler 

Eski parti lideri Kaf andaris, 
Zante adasına nefvedildi 

Sovyetl erin Japonlara karşı hazırlıklan 
' 

Vladivostokta doksan 
denizaltı gemisi var! 

Pasifikteki Sovyet bombardıman tayyareleri yekunu
nun da Japonya için ciddi tehlike teşkil edecek 

mikdara baliğ olduğu bildiriliyor 

r •• 

Sovyeıımn bilyak denizaltı gem.Ucrinden bin 

fılııll~ iUnu:CUılaınası Ve ucuzlatılması E k m ek i ç i n 1 
~gibi h~~.ileri. gelen "bir mevzuu verilen kararlar 
aaaa rue dur UJnetın de uzerinde e • 

tıı d ~tanbuı . d~ğu bir noktadır. Bil • Aldığımıı mevsuk mallı.mata gö· 

Londra 24 (Hususi) - Tokyodan bfl-ı Bilhassa Vlad.ivostok llmam urf Dil 
dirildiğine göre Sovyetler, Uzak.şarktaki ·deniz üssü haline getirilml§tir. Burada 
muhtelif limanlarını tahkim etmekte - bir çok denizaltı gemileri inp edilmek • 
Jirler. tedir. (Deoom.ı 13 anca ıal/fada) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y alovanın tekimülünde 
tı~lt· U ihıüıe ıçın halka ucuza maledil- re hlikfunetin üzerinde ehemmi • 
eı .h ~~ SÜt n :adde tamam dört ta . yetle meşgul olmaya karar verdiği 

).ılltt ah hıd' e lllek ve su. mevzulardan biri de buğday me • 
laıı ltıba~ alınan karar malumdur. selesidir. Esasen bu işin i8aresini e-

8 
(beı,<ı: hu ınndde, yevmi ra • (Deva.mı 11 inci sayfada) a . ıı inci saııtaıla) \.. .) 

SVekılln gazetecilere dünkü ziyafeti 
~- . J .j 

8cttı:eJcu · • 
tn zh a eti 

Kafanda.m 

Atina 2-4 (Hususi) - Tevkif edilen 
parti liderlerinden Kafandan. Zante 
adasma nefyedilmiştir. 

· (Deva.mı 13 ilncü sayfada) 

istikraz şayiaları 
-----. * * -----

Memleket bünyeıinde acil bir 
borçlanma zaruretini doğurmuı 
her hangi bir yeni ilıtiyaç hasıl 

ofmuf değildir 

Son zamanlarda bazı ecneb: maH mü
esseselerle hükfunetin yeni yeni temas
lara girdiği ve bunun istikraz işlerile ala-

bir merhale: Otel Termal 
Bu otel sayesi~de hastaların Yalova kaplıcalarından 

istifadeleri işi yeni bir devr@ye girmiş oluyor 

kadar olduğu hakkında tereşşuh eden ha- Otelin büyük ve geni§ salonları 

berle~i~, geçenlerde İngi1~reden ~em- Uzun zamandanberi Yalovada yapıla - leri tarzında m~~ 4 ••· r"'•••f olan bu 
!eketimıze gelC"n bazı mahye erkanına, cağından ve yapılmakta olduğundan hah- otele, bütün dünyı.dı. tatblk edJien usu
milli banka müdürl.~riıı:ıızden mürekkeb sedilen Kaplıca-otel yapılmıştır. Yüz ,le iÖre, entern"syonal bir kelime ila an-

Devcımı 13 üncii ttay/ada) elli a Avru bü~ ~ tel • (DevcıJN ıı inci Mtdadal 
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Sayla 3 

ahire e 
Mısırın genç ve demok rt... t Kralı ile 

yyareleri Fransız Kahire ~~~!~f.~,~~zde~asıl evlendiler? onun 
b 1 

Mısırın ve belki de dünyanın en mes'ud 

a a ı a Om a attı ar çifti olan genç kral Faruk ve kraliçe Fe-
ride, şimdi şehir halkınm hala dinmiyen F tezahüratından uzakta, Mavi Nit:n, hur-

t ansa B h••k" • •dd ti• b• •• d d• maveportakalağaçlarmın serinlettiti 
l.J .. , - urgos umetıne şı e 1 ır protesto gon er ı. sakin bir sarayda balay!arını geçiriyor -
[lUk ~ b b d !ar. Kahirede ve bütün Mısırda bu ev -

p . umet tayyareleri de Sevili om ar ıman ettiler lenmcnin şerefine yapılan bayram ise 
ıe ::rıs 24 (Ii • . - - - . . . bütün parlaklığı, bütün şaşaası ile devam 
d erı tarafı d ususı) - Fr~nko tayya-ı Bir Fransız torpıdosu derhal gernı- Centa lırnanmı bombardıman et.rnışler- ı ediyor. 
d lıduı.da Pu~ an Fransız - Ispanyol hu nin imdadına yetişmiş ve gideceği li- dir. Bilhassa düğün günü ve gecesi bu he-
s !Jllanı esna ıgcerda şehrinin bombar - :nana kadar ona refakat etmi~tir. Diğer taraftan Frankoculara aid beş yecan ve sürur, son raddeyi bulmuştu. 
t~ ~Pral!i..a:~ı:'..bu tayyareler Fra~- Harb yeniden kızıştı ! ha:.b gemisi dün sab~h Val~cia'ya 40 I Resmi, hususi bütün müesseseler tatil e-

dd d bonıb 
1 

tunde de uçarak mu- Lo d 
24 

(H .) İ . h r l'hus atmışlarsa da nışanda ısabet ol - dilmiş olduğundan muazzam bir halk 
\' D(rhaı f ~ .ar atmışlardır. b ~ ~? .dd t~us~ ;-. :?a~a .~. aıadığı için bunlar büyük tahribat hu- J..ütlcsi sokakları kaplamış~ı. Hemen her-
,.,,a. lopları Faa ıvete geçen Fransız ha- 1 yer nkı ır sh.ı e esd e .mdış ıbr:. ..ekr bı 1 ~ule getirememişlerdir. 

1 
kesin göğsünde kral ve kralıçenin ro -

.. ıao • ranko t 1 . . k tara a ra, ava ve enız e uyu ır B• 5 . d 1 d "'" ltlecbu ayyare ermı aç - r 1. .. kt d " '' gemı arasın a son zaman ar a zetleri vardı. Vilayetlerd'!n gelen bedE'-
F' r elrnişt' ~aa ıyet nosterme e ır. nsi f 'l ·ı "h k d 'k · ı· ı . - - · · · ~ ransız h~ . ~r. . . . • 0 

• . •• • .. • • • ' ı .o~una ı tı a e :n. ı ı ta yan vıler ve fellahlar, atları uzerınde bınbır _ . . . 
ctnca nıa ukurnetı bu hadıseyi Sa - Huk~etçılcrın. teblı~ı~~ goı e,. as~ muh:-ı bı de bulurunakta ı~ı. 1 hüner gösteriyorlardı. Bütün binalar bay- Kr~. Farugu~, k.ralıçe Fer~deye hed ye 

l>tote to etnı kam.an nezdinde şiddetle tayyarelerı :1kdenız sahılını bom~ar ı Teruel cephcsindckı Jıarb rnk ve elektriklerle donanmıştı. Bilhes- ettıği ve 40 btn lıra kıymetınde bulunan 
A rıca h t.r. dımar etmege devam etmektedırler. Madrid 24 (A.A.) - Tcruel elra • sa gece saat 10 da yapılan ates oyunları 1 elmas gerdanlık 

bs~~ lo"r..ı 1 Udud batarvalarına Fran- Dün allı tayyare iki defa Figueras'a fınd:. kanlı muharebeler devam et - Kahireye büsbütün başka bir haşmet "erçeveli, Prens Ömer Tosun Yusuf Kc-
ı 1

'•Qi{ arı .. .. " ' b l d 14 k" · .. 1 .. ' ~ 1 • ~ ' ha~ C\:nebi k u~tunde uçan herhangi orn~a. atmış ar ır. ışı 0 muş 'e mektedir. Asiler bir ay uğraştıktan son 'erdi. Bu görülmemiş ışık yağmurunun mal, Mehmed Ali Halim, Mehmcd Alt 
ıı•c a/5 ~r.ı ~a\ ya reye karşı der - 5o kışı yaralanmıştır. 15 ev harab ol- rn Cumhuriyetçilerin altı günde zap- altında Nil, nurdan bir nehir gibi aktı. Hasana da gümüş çerçeve!i bırer imzalı 

nir F:ra nıak ıçın E:mir verilmiştir. muştur. ı !dlikleri şehri istirdad edememekte - aktı. fotoğrafını verdi. Şeyhlere d~ \dşmir şal-
nsız geıni"i de taarruza DL:n öğleden sonra Pengcerada'nın dirle... 1 * lan verildi. 

l 
1 

'f>. "c; 24 u"nıy?rdu b?~~ar~~man ed.il~1esi neticesinde 21 ~a'buki asiler, Teruel önüne Gua - Bütün bu coşkun tezahürata rağmet Bu sırada Feride Hanım da Kubbe sa· 
d r lct·1• <Husuc::ı l - Marsilvadan kışı olmuş. 17 kışı yaralanmıştır. dalaJ::ıra cephesinden 40 000 kişi ve · a· rayına geldi. Üzerinde alelade bir elbise 

ıtı ı ı11e .. . . . . · . ız ıvaç merasımı 
F' erınin teh .0 e F rankocu harb gc-1 Cumhurıyet tayyarelerı mukabıl a- SaraPosse'dan da Italyan takv ye kıt'a- çok basit oldu. ~ vardı. Merasim salonunun ~anındaki o-
tetarısız ~Ü' d dı?~ maruz olan bir kınlar yaparak Seville ve Salamanca - ları getirm işlerdi. Bununla beraber Te Genç kral, çok daya gelerek bir müddet kaldı. Nıkiıhın 
mı tir. ı< gemısı telsizle imdad is - nın askeri hedefleri üzerine beş ton - ruel şimdi nc-.,i topçu kuvvetlerinin a - asri ve demokrat- yapıldığını ilan eden 101 pare top atılır-
~ 1uk patla).·ıcı maddeler atmışlar ve tcşi rı ltmd::!d ı r. t K ı· . kcn sokaklara dolmuş olan hnlkm da he---==== 1 ır. ra ıçemn 

= = ========== halk arasınq pe • yecanı ayyuka çıktı: " ç • D •• • h çesiz olarak çık _ - Ya selam! sesleri bütün Kahireyi 
ti er ezı 1 e o vız i ti yacımız ması bunun en b:ı- çınlatmağa başladı. 
J 

1 
riz delilidir. Kraliçe bu sıtada gene babasının evı-

tl 
•• ku" met k 

0
. rd u ne döndü. Ve az sonra mükellef hılhir sal-ta Bulgar dağından çıkarı- 1 Kral sabah saat tanat arabasile ve gümüş lameden dıkıl-

lacak altınlar Merkez 111 de bütün hane . miş gayet mükellef bir tuvaıetle tekrar 
lİ~ • I dan azasının, ~araya döndü. Kralın hediy.: ettiği fev-

-..nçın • Pukau yolundaki harbler, Japonların Bankasında biriktirilecek 1 prenslerin, başve. kalade kıymettar üç sıra pırlanta ger -

I h. d 1 k d d. 1 kil ve kabine aza. danlığı, pırlanta kemerini ve bilezikleri-
l e ın e o a ra evam e ıyor Memleketin ihtiyaçları glinden 

ona .. sının VC' :çlerindo ni takmıştı. Yüzünde duvak vardı. Ve 
b ra 24 - --- gune arltırrı için dÖ\'İZe olan ihti -

da'aıına go· (Hususi) - Japon mem- ı !thamları dogrw u buldugwu için mücrimi d t>. b k d ı Nanas Paşanın d3 elinde bir yelpaze tutuyordu. Yanında yae a o nıs etle en isini göster-
e, JnPon re merkezi Çinin 26 şehrin· idama mahkfım etmi~tir. mektedir. bulunduğu eski kralın teyzesi bulunuyordu. 

ıtıuh ar hu'Yka~ın te-.:ebbüsile muhtelif General, bu akşam idam edilmiştir. başvekillcrin bu· Mareşal üniformasını giymiş bulunan 
J>. urn ti Bu sebeble, maden cevherleri 1 d kl k b 

. .ılı ~eh , e er kurulmuştur. Sovyetlerin yeni Çin elçisi 1 un u arı u • kral Faruk, kraliçeyi saray merdivenle -
ıtı 1 " r erd ki işletilmek üzere faaliyete geçiril - b ,,, Yonu g ' e ahalinin adedi 30 H&nkeu 24 (A.A.) - Çunking'den 1 e sarayının me • rinin başında karşıladı. Arabadan inme-
"'" E:'"tnekt d ı meye çalışılan madenlerimizin, bu . 1 f "tıçin • p~ • e ir. bildiriliyor: ı rasım sa onuna sine yardım etti. Sonra kolundan tutarak 

l tıka günden yarına bir döviz fcrahlıg-ı · d' s 1 d b " •undra u Yolunda muharebeler Yeni Sovyet büyük elçisi Buganctz gır ı. a on a U· merdivenlerden çıkardı. Ve resimlerinin 
rul- 24 meydana getirmeleri pek beklen - ı 
h ~au de . (Hususi) - Tiençin - Orelski, Çin Cumhur başkanı Linsen'e , lunanların elleri- ıılınması için bir müddet durav. Sonra a nıır mektedir. 

teb"Jer d Yolu üzerinde şiddetli mu itimad mektubunu takdim etmiştir. 1 ni sıktıktan son • hanedan ailesinin bulunduğu salona geç-
J ~lllile . evam etmektedir. E!çi bu münasebetle demiştir ki: .3 milyon lira sarfile işletme te- ra hususi dniresi- ti. 
d aPonları tı~ mukavemetine rağmen c- Sovyetler h ükumeti, hür Çinin sis:ıtı vücude getirilmekte olan Bul ; ne gitti, biraz son- Bu anda halkın heyecanı son raddeyi 
ır. n ılcrledikleri anlaşılmakta - mevcudiyet ve inkişafının dünya barı- gar dağı madeninin her sene vere-

1 

ra da 1stanbolin KraUçenin ıon re - bulmuştu. Alkış sesleri her yen çınlatı-
i Çin rn ~1 için ıazım olduğu kanaatindedir. Çin ceği bir milyon liralık altın ve gü • giymiş olarak tek- simlerinden biri yordu. 
~r göte, ~~balarından verilen haber· -Sovyet ademi tecavüz paktının imza-; miiş cevheri, harice sevkedilmive- 1 rar göründü. Çok neş'eli idi. Sarayda diiğün, sabaha kadar devam 
k .. h~h "lJhu t kadar Çin tayyaresi dün sı, Sovyetler Birliğinin barışın. muha-ı rek paramızın karşılığını teşkil ~et- Biraz konuştuktan sonra Ezher Üni • etti. Kral büti.ın hnnedan azasına mükel-
"ti ı a"ya 1 b" d rnek üzere Merkez Bankasıııa te\'dı' ı f b' ·yaf t v rdı· \T ta t •ahşid :. re meydanına ve as- fazası için o an arzusuna yem ır e- vcrsitesi rektörü Şeyh Maragiyi yanına e ır zı e e · e m gece yarısı ::k .8 Japo ad UZerine bir baskın yapa· Jildir.» . v ,_c_d_i_lc_c_e_k_ti_r_. ----------= .alarak hususi dairesine geçb. Merasinı- yeni kraliçeyi tahtına götürdü. 
l'dır. n tayyaresini tahrib etmiş - Büyük elçi gazetecılere yaptıgı be- Bu. gar Nazırları de şahidlik edecek olan zevatı da davet Mısır Kralı radyo ile teşekkür e tti. 
Ceneı- yanatta, Uzakdoğu barışı için esas?ı .. etti. Şeyh Maragi evvela biraz kur'an ti- Kahire 24 (Hususi) - Kral Faruk 

~ li.tnko al Hanfuchu idam edildi unsur olan Çin - Sovyet dostluğunu arasında J•htJ• la"" f Iavet ettikten sonra kral Faruğa dönerl'.'k bu a1-şam radyo vasıtasile bir hitabede 
l'leı·aı ; 24 (A.A.) - Divanıharb k uvvetlendirmek için çok çalışacağını mutad sualleri sordu. Müsbel cevab alın- bulunarak, düğünü münasebetile ge • 

~hu aleyhindeki bütün söylemiştir. en kızının vekftletini yapan Zülfikar Pa- rek !ebaaları, gerekse ecnebiler tara • 
A..ı· ç ... Başta Harbiye nazırı olduğu şanın elini tuttu. Ve damadla kayınpe - fından yapılan tebrik ve temennilere 

l.st ı etinkaya Bomba tecrübesi halde birçok nazırlar derin ellerini ipek bir örtü altında bir _ teşek_k_ür_et_m_iş_ıı_·r_. ____ _ 

h lcştirdi. B kAI H 1 
l
. J\nk an ula geliyor yapılırken kabineden Ç'ekildiler Kral Faruk, bunu müteakib arabça ve aşve d et . USUSİ Ka em 
1 J\ı· ara 24 (Ii Sofya. 24 (A.A.) - Harbiye Nazırı farsça yazılmış olan akidnameleri imza- Müdürünün bir oğlu oldu 

111. .ı Çetink ususi) - Nafia Vek i- "ld .. ..k k General Ivan L ukov ile Dahiliye Na - ladı. Böylelikle nikah merasimi de bit - Bışvekalet Hususi Kalem Müdüril 
~ı::ı~ek aya, bugünlerde İstanbu - Bir general O u, yu se zırı İ. Krasnoski'nin istifaları üzerine miş oluyordu. K ral bundan sonra salona Bay Ilaki Söz'ün bir oğlu dünyaya gel-
k<!t} llanıe h~~.~lektrik şirketinin ni • rütbeli tir kaç zabit bu 'Xıbah Bulgar kabinesinde bir de - geçerek tebrikleri kabul f'tti. Bir taraftan miş ve A:vdil ismini almıştır. 

etini . Urnlerine uy.mayan hare- 1 b ~erbeUcr ve tatlılar dağıtılıyor, bir ta - Bay Baki Sözle refikasını tebrı'k e • Yerınd 1 d ğişiklik y<ıpı mış ve u iki nazırın ye- -
~ rine I e\'ne garnızonu umandanı Ge· J li. 1 

- e tedkik edecektir. yara an 1 ,1 · k r:ıftan da herkese hediyeler verili'-·ordu. der V"' mini mini Aydile mes'ud bı"r ha· 

ıt e R Helsigfors 25 (A.AJ - Helsiıı~I şehrinin J1Cral Daskalof ile eski kabinede Mu - Kral ayrıca Prens Mehmed Aliye altın yat ve uzun bir ömür dileriz 

t() 1~ t ei chstagt ;:~~~ı:ı~~ 1~~~~:~:var~:aa:1n~~~e~n r~st~c:ı~ arif nazırı olan doktor N lcolaev geti - ıı- . 
p ant d zab!Uer, kiıçük bır bomba topu üzerinde 1 rilmi~tir. S:ı: ahtan Saba ha: 

"ı;,..l..o, ndl-<. 2 ~ 1 ya çağır 1 tecriıbPlerde bulunuı'ken bir intiliık vukua Sı1fya üniversitesi rektörli profc - 1 
•ı ... , •q .., ( gelml.şUr. Plyade umumi müfettişi general ı ~ör .M;:ınev. Maarif Nazırlığına tavin e · Antika modası lis· t\tzdeki Hususi) - Hitler, ö - Haklnheıno ölm~ş. topçu. umumi müfettişi dilmiştir. Öğrcnildiğmc göre, g~lecek 
tn·1ıı1 top•a ~azar günü Reic:hstag m cc- miralay svanstronm ile dığer i k i topçu za· I 6 d 1 k • . . 

l.şti:- • n ıya çağırmağa karar ver • biti ve bir mühendis oldukça n!ıır surette mart:n sın a yapı aca umumı ıntı-
~i\z' varalanmı~tır. habat rlolayı~ile kabinede değ!~iklik ol 

llıevk .. ı Partisi . muştur. İntihabat 22/ 10/ 1937 tl"rihli 
der .. ~ltıe geçti~ın Almanyada iktidar ou·· n gece iki kanunda yazılı yeni sistem dairesinde 
~tı k·<ıJ:>larırn en sonra yalnız sekiz yapılacaktır. 
Ya.l>ı 1 <lYdan~ş ~lan Reichstag meclisi, zelzele oldu K=ıdınlar, rey verecekler, fakat in-

ltıaınıştır erı tek bir içtima dahi tihab edilmiyeceklerdir. 

b .:-----____ Dün gece saat 2,10 da İstanbulda şid - Sofya 2 4 ( A.A.) - İyi haber alan 
0 uyükadada ı·kı· cietlice, fakat kısa bir zeh'ele olmuştur. ıneııabiden bildirildiğine göre, k abi -

Bu zelzeleyi 3 dakika sonra bir ikinci nenin kısmi değiştirilmesinden ha -
ev d zelzele takib etmiş, fakat bu daha hafif berdar olan ticaret nazın Baroff da is-

do~~ll gece saat Yan 1 geçmiştir. .ifaı.rnı venniştir. Bugiin öğleden SQn· 
ltıı tı~ Sokagındal,5? de Büyükadada Ay- Zelzeleden korkanlar, sokaklara, bah- ra bir iki nazırın, ezcümle adliye na -
Otıl • "Yangı bır evden yangın çık _ çelere fırlıyanlar çok olmuştur. Bazı zırı Onianofun da istifa etmesi bek -

aşı) n hen"' k" k ·b· h r·r k lenınektedir. lllış b anııyan 
50 

uz .ımc aid olduğu verlcrde sıvalar dökülme· gı ı a ı a-
lteın U ev tanı nuınar3!ı evden çık - ~alarla atlatılan bu zelzele hakkında b ıı
Yatıdale aid 52 aınen Yanındak: tahsildaf sün saat 9 da rasathaneden mnh'.imat ·s
eın1 ıktan son nu~aralı ev de kısmen tediğimiz zaman sismograf dairesi me
ledi~ llıangaıd:a sondüı·ülmüştür. Yan- murlarının henüz gelmediğı, binacnalc~·h 

· 'l'ahkikat n çıktığı tahnıin edilmek· zelzele hakkında malumat mcvcud olma-
Yat>ıltnaktadır. dığı cevabı \•erilmiştir. 

Eski , ısı r Hidivi şehrimiz~e 
Eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi paş;:ı 

'iehrimizc g1.:.miştir. Abb:ı.:ı HıJmi paşa

nın Cumlıurreisimiz tarafıneıan kabul e
dilecel?i haber verilmektedir. 

Hatırımda kaldığına göre Amasy.ada, belediye büyük bir cadde açaıken 
birdenbirP paydos borusu çalınmış. Jsriler kazmalarını, kalfalar takımlarını 
bırakmışlar. Ne oldu, ne var diye m C'rak edenlere şu cevab \•erilmiş: 

- Mühim bir mesel(' ' 'ar. Yol iiz,.r ne bir camiin abdesthanesi tesadi.H etti. 
Bu abdesthanenin tarihi bir kıymeti var. Bunun içın cmuhafazaı asarı alıka • 
komisyonuna danışmadan el sürülemez. 

Bu cevabı alanların hayrelmi cehaletlerine verenler de olmuştur belki. 

Çünkü şu günlerde o kadar antika meraklısı peyda oldu ki yerden bir kaldı· 
rım taşı sökmek için insan terı>ddüd ediyor. Acaba cMuhafazai a~arı atika• 

komisyonu ne der? Taşın mımari, tarihi, bedii kıymeti \'ar mıdır, yok mu • 
dur diye endişeye düşüyor. İtiraf etmek lazım ki yol üzerind'" bir abdest
hane. hatta mimari k:y·.,,eti de olsa·, tarihi kıymeti de olsa , hatta dıı\•arları 
som altın, ayak taşları sırça ı-· ~1 ıınta olsa gene ab<iesthaned ir. Bu abdestha
neye tarihin hangi meşhur dcvletlisı ı;. .. -ref vermiş olursa olsun, g..-ne 3bocst-

hnnedir. Meşhedinin camdan nargiles ni İskenderi Kebirin iht ikanı alet! diye 
satın alan kuş beyinli Amerikan mil vnnerlcrini bile bir abdesthanenin tarihi 

1 

kıymeti olacağına inandırmak müşk ~ıldür. 

Ne çare ki bizde son zamanlarda pe>yda olan antikacılık mt-rakı hakıki kıy-

ı 
metlerle gülünç ve kof iddiaları ayırd edemiyecek kadar ıl<>ri gitl!. Biraz tı•m-
kinlı olsak! Bıirluuı Cahid 
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h il. d .... Havuzlar tamir U nkapa ı cinayeti davası Süt işinin a ne ogru edilecek fh d 
lktısad v ekaletinde bu işe mahsus teşkilat kurulacak, s on s a a a ' 

l" A k h · d b lanacak Yeniden beş senelik bir . ofll1 
~ii ~ işinin ıslahına evve a n ara şe n n e aş . hazırlanacak Suçlu <İnayeti inkiir ediyor, fakat müddeı?ıııeıJi 

Halka hilesiz süt içirmek için İktısad Süt fabrikası hakkında İstanbul ve :z- proje delilleri kafi gördüg"' Ünden ceza veril rr esini ıst 
Vekaletinde iç ticaret umum müdüri.i mir belediyeleri kafi mikdarda tedki at Havuzlarda yapılacak tadilat ve ila - -ru ]tıı Ç 
Mümtaun riyasetinde biı· komisyon ku - yaptırmış bulunmaktadır. Fabrika kuru- veler için beş senede ikmal edilmek üzere Ağırcezada tahtı muhakemeye alınan istemiş, bilahare Yemişe dcg 
rulmuştur. Komisyon vılayetlcrin noktaı lacak diğer yerler de ourc>laıda evvelce b ir inşaat projesi hazırlanmış, tasdik e- kahveci Abdullnhın muhakemesi, dün tır. ~ ı: 
nazarlarını sormuş, ayrıca dış rnemle - yapılmış olan hazırlıklardan istifade e- dilmek üzere İktısad Vek:ıletine gönde - yapılan celse ile son safhaya varmıştır. Abdullah mahkemede cürn;i!flll 
ketlerde viicude getirilmiş süt işleri hak- dilecektir. rilmiştir. Suçlu kah\·eci Abdullah, bıçakla ortağı etmiş ve: dt 
kında da yerlerinden malumat istemiştir. İstanbulda yapılacak süt fabrikası ıçin Projeye göre iki havuz tamir edilecC>k, Veliyi öldürmekten, Velinin kansı Emi- _ Ben ne veı;yi öldürdUnı, n~ıtl 

Süt için İktısad Vekaletine bağlı ve dört yüz bin lira harcanacaktır. Şehır yeniden iki kuru kızak yapılacak, gemi- nPyi de öldürmcğe tam teşebbüsten mu- rısını yaraladım. Vak'adan habr 
memleketin her tarafına şamil olmak ü- dışında kurulacak fnbrikanın iki takim - lerin ahşab inşaatı için tesisat vücude ge- hnkeme olunmaktadır. demiştir. rd 
zere bir teşkilat vücude getirilecektir. }- anesi olacak, şehrin bütiin sütleri bu - tirilecek, saç yapmak için fabrika kuru- Bir gece aralarında bir hesab mese - Dünkü celsede mütaleasını seç 
Teşkilatın merkezi Ankarada İktısad Ve- radan geçirilip takim edilecektir. Süt - lncak, havuzlarda beş bin tonluk gemi - lesinden ı;ıkan münakaşa netic('S;nde, Ab- müddeiumumi muavini Sadun, sll 
k aletinde bulunacaktır. çülerin halen elinde bulunan hayvanlar icrin inşası temin edilecektir. Bu işler dullah bıçag·ını rekerek, arkadaşını göğ- l rrııstır 

~ bu müdafaasını va•rid bu ma ) sı Komisyonun bu teşkilatı Sut bankası ve teşkılat belediyeye geçecek, fabrika- için beş milyon lira istenmiştir. sündf'n yaralamıştır. Bundan sonra iki 
1 

görr'!le 
1 lunun Yemişte elini kan ı · ıı" altında vücudc getirmesi çok muhteme - nın emrine verilecek değildir. Herkes sü- İktısad Vekaleti proJ·cyi eksik bulmuş- ortak yere yuvarlanmışlar ve boğuşma o- d rr'!l " 

şüphelenerek kendisini dtır u 
1 dir. Bu husustaki tedkikler tamamlandık- tünü gene eskisi gibi hayvanından sağa- tıır. Beş sene zarfında yapılacak inşaat rada devam etmiştir. Abdullah müteak.i - n0 

- ven bekçi Bekirin ve bilahare r- t tan sonra teşk lat evvela Anknrada kii- cak. p<>rakende süt satıcıları bugün ol- için av. rılan snha kifayetsiz aörülmüş, ı ben bıçağını Velinin kalbi lıiznsına, kar- · d ·:ıe ıı 
~ 1 elinden kaçması, kendini enı çük mikyasta kurulmuş ohcaktır. Teş - duğu gibi çalışacak, fakat takim edilme- yetmiş senedenberi tamir görmiyen bir rına, tekrar göğsüne daldırıp çıkarmış- ıc 

ld ·d d · ·· ı · · d b 1 t teslim oldug~u zaman cebincen çı kilı.t süt işlerini bir c en ı are e ece - mış sut erın pıyasa a yer u.masına mey- lki ve üç numaralı havuzların daha esas- ır. 
ğinden bu şekle en elverişli şehir Anka- dan verilmiyecektir. lı şekilde tamir edilmesi ica~ edeceğı ka- Bu hal karşısında polise haber vermek çak kını, ölmeden evvel Vcliriı~.~~ 

1 k ·· t ·1 kt a· D 1 t ·rı . . k d. · d t t - k h idlerin ifadeleri suru salıit go: ra o ara gos erı me e ır. eve çı - İstanbul şehrinde günde otuz beş bin naatine varılmıştır. Bu münasebl'tle ha- H;ın en ını ışarı a an or «gının arısı :ı 
]iği Ankaranın süt işinde çok fayda te - kilo süt harcanmakta, bu mikdarın yal- vuzlarda yapılacak be<; senclık ın~:ıııt Emmenin arkasından koşan katil: rleliller olduğunu söylemiş ve sıı:ı 
min edecektir. nız beş bin kilosu civar kazalardan ge- için hazırlanan proje, D~ı:izl>ank umum •- Ko:an ~üş.t~, sen d: lcaı:a:ola ifa- Türk ceza kanununun 448 ve 62 n ., ~ 

Ankarada viicude g ... irilecek teşkilat, tirilmckte, diğeri tamamen şehir hudud- müdürlüğü tarafından yeniden haurla _ de vermege mı gıdıyorsun ... ~ dt:'jerek, bı- delerıne göre tecziyesini ;sterrıi~ı · 
tatbikattan edinilecek tecrübelerle tak - ları içinde elde edilmektedir. Şehrin va- nacaktır. çağile ona da hücum ed~rt"k, öldürmek va müdafaaya kalmıştır. 

:~~ h~:ı;;~~nı~·:n;i::~~\:;ı~!~:~~~ ;~! ~:~:·~f.,~.~~ kaymak sarfiyat. beı ha~::::;;;:ı ":;'a"k7k:~~~'~.:ı~::'.'.ş.zi;··: Katı rcı o ijlu hem ~daki;o~ ;--Vc;ıid; 'ha'; cinayeti davasıııı 
r e olunacaktır. Bu mikdarın üç yüz, dört yüz kitosıı ci- liıkadarlardan izahat ı:ı.Jını~tır. Projenin fahkik 0 1 müdafaası yap ı '. dl 

Müsaid şehirlerde çiftlikler •,•ücude gc- var şehirlerden getirilm~ktedir. Üç bin yrniden hazırlanması için yakmda faa - Katırcıoğlu hanı yangını tnhkikatına Beraber yaşadığı İrfanı Valide }illi'~ ' 

t irilecek, İstanbul, İzmir gibi yerlerde kilo manda sütü cıkarılmakla. bmıd:m iiyı te geçilecektir. ;ıı üddeiumumilik ve zabıta tarafından bıçakla öldüren Emine N~tlimeıti~ ı ' 
ise süt fabrikaları kurulacaktır. Bu su - üc yüz kilo. ynğ is-tihsal olunmaktadır. oiin de ehemmiyetle devam edilmiı;itir. hakemesine Ağırcezada dPvam edıltıl 
retle hükumet·halkı hilesiz süte kavuş -1 İstanbulun yağa olan ihtiyacını diğer vi- B.:ı }kan Antantı Müddeiumumi muavini neşad Saka, t' · 

turmuş olacaktır. 1 layetler temin etmektedir. .Sultannhmed ı inci sulh ecza hiikımi Re- I ır; .. k.. 
1 

d .. d f y&p:ır. , 

B orsa ace n l .tl';r;----H; ~-t etli bir kadın Konseyine hazırlık ;;~k~~~ih;~~:.~1::~~·.:;::ı::.~:ı:;,·1~ü ·~ :~".:~il~. ~: '~o~ı~~"· ,:~~~~' •'"~ ,, 
-- Y __ Önümüzdekı şubat ayının 17 sindP An- rekkeb bir heyet dün )angın mahalline . . hJ1led 

H ·· k " • b karada toplanacnk olan Balkan Antantı giderek, ikinci bir keşif dchn yapılmış - - Şahıdlerden Hamıde. Me br u um etten yenı azı 12 parça emlakini H.ava nin hk d a kI ·f dele' 
koıı;;cvi hazırlıkları tekemmül etmiştir. tır. Heyet geç vakte kadar Katırcıoğlu ma eme e ver i eri ı a oe • 

temenııilerde bulunacaklar Kurumuna teberrü etti Yu~oslavyanın Ankarct elcisi B. Ace- hanında kalmış ve çok esas!ı t~dkik ve birine zıttır. irfanı vuran NediJ1le • 

İstanbuldaki borsa acentaları dün a- Pendikde bahçı\'an İdrisin karısı moviç, konsey toplantısına iŞtirak ede -r' tahk ' ~l~rde bulunmuştur. _ .. . ğiJdir. Hadise gecesi İrfan k~P·~·ı 1~' ccntalar birliğinde bir toplantı yapmış - Serifc sahibi olduğu 12 parça bina ve cek olan Yugoslav baş ve dış bakanı B. Eiıl.ı~ıbre raporu~u bugun muddeıu - nıış, Nedime açınca İrfan yere ) ıJc 
11 lardır. • raz~.fi Hava K urumuna tcberrü et _ Stoyadinovlc;;e refakat etmek üzere Bel- mumılığe ve_recl'ktır. Yan.~ının .. çıkt~ğı tır. Bayıldığını zannederek. frfanırı~ 

h k . . Moncerlye aıd çuval ve ~rıkota ı ımalat- d" . kt ı.ıJil l'l Bu toplantıda borsanın Ankara va nakli miştir. Bavan Şerif enin gö terci iği bu grada are et etmıştır. h •. . . . · ne su oken Ncdıme suyun ma " 
_ • • w •• • .. • "' • •• • • .. • j ancsının 9000 !ıraya sıgortalı oldug·u .. d . ö re" kararı uzerıne Ankaraya gıderek huku - ,·uksek hamıvet numunesı buvuk bır Bı·r kaç gün evvel şehrimizden Anka _ 

1 1 
t tun en çay rengınde aktığını g re 

1
. . w • w • • an aşı mış ır. v rse 

met erkanile temaslarda bulunan borsa ~akd!l·le karsılanmıştır. Pendık ı!k o - ıava gıtmiş olan Yunan elcic;i B. Rafacl 

1 

Amele! d.. h t . , kl rulduguou anlamış, sonra da po 1 c$ 
1 1 ı bej '· d 1 d b. k ~ • ' er un anı emız,eme e meş _ ·ı...-.. • • dn ı, ııı centaları birliği reisi Fuad ve unıumi I :u ta e erı e ara arın a ır teşe - de yakında tc>krar şehrimize donerı>k, Yu- uul olmt .

1 
·d ~r vermıştır. Morg raporuna .t.~ 

k ··ı .. d . k h H K "' ış aı ır. bli' kıitib Nedim Akçer , acentalara Ankara u vucu e getırere er ay ava u- 1 nan başvekili B. Mctaksasa rcfokat et -, Hanın 4 üncü ve 
5 

in . k tl k eden vekil, İrfanın dış•mda bir ,
1
eJ1 

1 ı 20 k • · t hh ·· d t cı a arı en az . v temasları hakkında izahat vermişlerdir. 1 
u.muna. uruş vermegı aa u e mek üzere Atinaya gidecektir. vığınları, yangından kurtarılam ıyan mal- !.:rafından vurulması ihtimali111• <f 

Birlik reisi ve umumi katibı acentalara, ını.~lerdır. Yeni Rumen kabinesınin tcş ·kkülün - ların dökiintülerile doludur. sürmüştür. Müvf'kkilini11 beraatir?~d& 
Ankarada Başvekil Celal Bayar, Maliy~ PO/İSie : den sonra Bükreşe gitmiş olan Ronıanya Catı katı tamamen bir harabe halinı hud da ceza kanununun 51 incı r1l dti' 
Vekili Fuad Ağrah tarafından çok iyi bir ejçisi B. Telemak da, Rumen hariciye na- c:.lmıştır. Dün handan eşya çıkarılmasına gözönünde tutularak, 59 uncu J11Bd 
§Ckilde kabul edildiklerinı, dileklerinin Dün Haliçde bir undal devrildi zırı B. Miçesko ile b irlikte Ankaraya ge- müsaade edilmemiştir. f!Öre tecziyesini taleb etmiştir.__/ 
yerine getirileceği hususunda kuvvetlı Kasımpaşa iskelesine ald 4427 sayılı san- lecektir. . _ 

.dl ld k . d'lik bo A dalın sahibi Mehmed iskeleden Mehmed, Ay 1,o,n laniıl ;..r.· . 
va er a 

1 ların ı, şım 1 rsanın n- se, ve Nesibe adında üç yolcu alarak Yemlce j • • I' ... A~Rf1l"ltll 1-fı:ierı: 
·~ nhı·sarlar vekibnın v karada Sümerbank umum müdürlüğünde gltmt>k üzere sahilden acılmoğa başlamış -

yerleşeceğini söylemişler ve Başvekil Ce- t•r. Bu esnada Kasımpa a iskelesine yanaş- Tedkik/eri Fakir çocuklara yardım toplantısı Yoklamaya davet !j 

l al Bayarın selamlarını bildirmişlerd ir. l'lıı.kta olan Ramazan kaptanın ldareslndel<i Fakir ~ocuk~ra yardım teşkilatı merkez Beyoğlu yabancı. ~. Ş. 334 doğuınl~ 1' 
C numaralı Haliç vapurunun dalgasına tu- Şehrimizde bulunan İnhısarlar Vekili i~are hey eti dun Cumhuriyet Halk-Partisi rın yoklamalarına başlanmıştır. ı:ıerol eL r 

Acentalar dün akşam tekrar bir t op - tulun sandal yalpa yapmağa başlayınca .vol . a·· . h' arlar idaresi-' v.lfı.~et Merkezinde Vail v~. B~ledlye Reisi ve !'.Beşiktaş kazaları mıntnkalarında JJt&ıı1 I 
lantı yapmışlardır. Bu toplantılar bugün <·ulardan Nesibenln korkarak ayağa kal~ -1 lı Rana Tarhan un ın ıs Partı Başkam Muhiddin Ustundağı~ riya - cıen taşra şubelerine mensup 334 doğut!l d 
ve yarın da devam edecek. hükümet nez- ması neticesi devrilmiş, hepsi de denize do - ne giderek meşgul olmuş. Balkan tütün sPUnde toplanmıştır. Toplantıda muessese - lannın yoklamaları yapılacağından ışbıl e r 

kiılmüşlerse de etrartan yetişenler tarafın - kongresi mesaisi üzerinde inhis2rlar u- l~rden istenecek para, Dolmabahçe sar~ ğumlu eratın nüfus cüzdanı ve ikaınet: ıJ' 
dinde yapılacak temenniler tesbit olu - dan kurtarılmı.,lardır. 1 .. .. .. . d ' ;r, 1r k ~ yında verllecek balo etrafında idare hey eti, dl Ye üç kıt'a f tog fll h ün öl"JeY 

ı k h k mum muduru Mıthattaıı ·beı· a a a'Jar- v 11 1 h t 1 1 dl o ra e ergııu _., / nacak ve birlik reisi Fuad ile umumi ka- ki sabı ah ırsız ya alandı 1 d . h t 
1 

t ' 11 ye za a verm ş er r. dar şubeye müracaat etmeleri~ 
Hırsızlık suçundan dolayı yedi~er sene .ar an ıza a a ~mş ır. Beyogv lu H al k evinde konferans -·· · ·---· ··- ·-· ·- • -

1
11 tıb Nedim Akçer yakında gene Ankaraya 

1 
Şehir TlvatrO 

hapse mahküm olup bir sene evvel cezala - Vekil, şehrimizde bir kaç gün ka ncak, Beyoğlu Halkevtndcn: Salı akşamı saat llllllJfJllllll ' dil 
giderek bu temennileri alakadar makam- rını tamnmlıyan meşhur sabıluı.lılardan Piç inhisarların satış işleri i!e gümrüklerde 

1
18.30 da Evimizin Tepebaşındakl merkez bl- Dnun kısın ın 

0 
d-

lara arzedeceklerdir. Mnhmudla Topal Has:ın Kazım hapisten çık • i idhalat karar:naml!sıniıı tatbiki sı- •ıasında Semih Mümtaz tarafından. AdA.bı '1111'' Bpu akEşaRın saGııt 
0
20.tJ3 ,(ı 

tıktan sonra da rnhat durmamışlar, tekrar ) en .. .. muaş2ret adlı bir konferans verılecektlr. J 
hırsızlığa başlamışlardır. Dıin yakalanan her rasında noksan alınını~ olan gumruk Herke" gelebilir. 1 'I 

Şark tütünleri konferansı ki hırsızın Taksimde bir dukkdndan para, ıesminden dolayı gümrül{ idaresi le tüc- 111 Dram 5 perde il 

du .. n de l•Ç'lt"ma et tı• Firuza~ada, Şlşllde. P:ırmııkknpıda, Ayasp::ı- car arasında çıkan ihtilaf: tedkik edecek- imha cc1ilcn gıda mad deleri tlfflllll j "azarı : Henrik jbSO 
C'.lda, Ic;tlkllıl caddesinde, Rumeli çarşısında, 24 saat zarfında muhtelif belediye .suç - ı " 

S k t .. 1 .. 1 . k ( d" b • ; :ıl'!aloğlunda, Harbiyede, Sıraselvflerde mııh tir. l:ırından dolavı 88 ceza zapb tutulmuş, 173 ıı .. ar u un erı Ol\ enınsı un sa an d dk.ki .J K ı · k ı b akşttı 
, •"ıır dükkdnlardnn da para ve eşya çal - Yolcu salonun a t e ı er ekmek, 491 kilo kaçak et, 79 kilo leblebi im- omec ı ısının< a l1 Hasan Sakanın riyasetinde tekrar top - ,/ 

hkJarı tc!:blt edilmiştir. Suçlular suçlarını 1- Ali Rana Tarhan Sirkecide ha edilmiştir. oyun yoktur ~~ !nnmış ve ruznamedeki meselelerin ted- ttraf etmişlerdir. Vekil _ 

k ikine devam etmiştır. Bir adam düt tü, kalça kemiği tadilen yapılan yoku salrmunu ve yeni /'f Görl1lrnemiş derecede muıızıttm ve fı>vknll\de operet 

Konferans bugün ağlebı ihtima! son çatladı ~undurmayı da gezmiştir. Gümrük baş - , F A K •ı R T A L E B E (Fransızca~ 
müdürü Mustafa Nuri, liman idaresi mü-t oplantısını yapacak ve ecnebi delege - Üı;ki.idnrda oturan eczacı Fuad gece evi- . . . ,. rı 

l b' k .. r d ı k tı · ide ken blr çukura dU müş kal k <!ürü Rauf Manvasi Vckılc ıznhat ver - ;\10zık, raks, H~k, M~ı>. Bestekar Mıllö<:ker ın en p ırlnk es 
de~ ır kl açdf?ln zarın :ı meme e erme ~ğf ça~Jıyarak nümune h:staı;esln~a ka~ : f ~işlerdir. Ali Rana Tarhan, yolcu sa - MAHli\A RÔCı\, CAHOLA HÔHN, JOJIANNES JIEESTEHS JD.t\. 

onece er ır. ,11rılmıştır. lonunu beğenmiştir. Salon yakında açı - J WOST, FRIT~. KA.\IPER~ 

1 
Bir t ramva yla bir otobüs çarpıştı lacaktır. \ Perşembe ak,amı T U R K sınemasında ,./ 

Satı l : k kitab ve Eşya Şoför Ccvdetln idaresindeki Aksaray - Yıl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·····-····················· •••••• .._... ..... 
E n tarunm~ Fransız ve İngiliz mu- dız otobüsii Emlnönünden ceçerken vatman 1 ~-••••••••••••••••••••••••·~~~·-•••••••••••••• .. ...,....-• 1 • • 1 • d k . . k Eabahaddinln kullandığı tramvaya çarpmış- o 

harrır ennın ese~ erı~ en, ~ s~rısı pe ~ır. Tramvayın ön camları kırılmı~. ot.obü - ı yarın s M E R 
iyi ci1dlenmiş, kaffesı yeru bır halde, sün de radyatörü ve çamurlukları hnsara 
pek çok kitablar. uğramıştır. akşam 

Yağlı boya resim, bronz ayaklı ve Serseriler toplanıyor 1 
elektrik için mücehhez lambalar, bronz İstanbul tç nde işsiz ve başıboş dolaşan 
k aryola, Arab usulünde sandalyeler, ve em kadar serseri yaknlanarak Emniyet mu-

. clürliığilııde toplanmıştır. Bunlar muaycne-
rlivan, pek iyi markalardan fotograf ve scvkolunacaklı:ır sı:ığlam olanlar hakkın-
makineleri, ve Alman markalı büyük I da seneri muamelesi yapılacak maluller de A E ş ' 
bir gramofon, pek kıymetli vazolar, es- C!üşkilnlcr evine gonderlleceklcrd1r. 

vah dolabları, Arab ve Çin üslUbunda Bir kadın evinde ölü bulundu • • • •• 
pek mükemmel bir baho, vesaire. Bu U.ngnda 8 numaralı evin alt katında o-

d k k tı .1 ..... ..; ve k c turan Zehra isminde ihtiyar bir kadın < ia- f 
1 1 

. t kd. 
1 

ekf r· eşya an pe ıyrne ı = • pe u uz- smda ölü olnrak bulunmuştur. Belediye dok ~yllk, mndhiş, Ye mnessir Fran&ız sllper ı m ııı a ıın eı cc 

ları vardır. ıtoru Rlfnt tarafından muayenesi yapılanı Fransız donanmaaımn bir kısmı bu filmin r e j isörü e m rine verilmiştir. 
Yeşilköy istasyonunda tütüncü Ba- Zebranın Nezfi dlmnğiden öldüğü anlaşıla- \•••••••.;.~---••••••••••••••••••••••••••••••••-~iaıll'...-yan FatJnadan sorulur. :ak defnine ruhsat verllml§Ur. '1111 

Sinem ası 

Gala müsameresi olarak 

VİCTOR FRA NCEN'in 



e-., likte köy lerin ve 
,!:~~ınarına başlanıyor 
u honıb ~kurnet konağında iki bomba bulundu 

una arın savaş zamanında nıerdivenin alhnda 
Utulup kalmış olduğu tahmin ediliyor 

Zafranboluda 
bir hadise 

Belediye reisi ve azalarının 
lüzumu muhakemelerine 

karar verildi 
Zafranbohı (Hususi) - Beledıye rei!ri 

ıle balarınm vilayetçe lüzumu muha -
kemelerine karar verilmiş ve bu husus
taki evrak vilayet adliye dairesine tevdi 
edilmiştir. Bu karann sebebi usul ve ka
nunlara muhalif olarak ceviz a~açlan -
nın kestir1lmiş olmasıdır, alakadarlar ka
rara itiraz etmişlerdir. 

Termede bir hayvan 
hırsızı yakalandı 

Terme (Hususi) - Soğukpınar kö
yünden Fatsalı Musa jandarmaya tes
lim olmuştur. Musa bir çok hayvan 
hırsız.1fdan yapmış, bu yüzden hakt
kındn tevkü müzekkeresi kesilmiş, Mu
sa da bunun üzerine kaçmıştır. Fakat 

{IJ Gemlikten bir görünüş jandarmanın takilx(tmdan ku.rtu'ıamı-
~ Ususi) - nl 1 1m kta al \•e ~ - Kasabanın harf· cephesindeki merdiven, yerine oda ya· yacagını a ayınca tes ıın ° a n 

~dilıni;t~fra Vekaleti tarafından pılmak için kaldırılmıştır. Merdiven başkn çare göremem.iştir. Musa, derhal 
Yap:J.nıas~· 'Yakında imar pla kaldırıldığı zaman altında biri Türk, di- isticvab. e~ibniş ve bütün suçlarını iti-
d~ ka a~ a başlanacak., bundan ı ğeri İngiliz mamulatı iki bomba bulun- raf etmiştı_r __ . ------

Q eitlir. nın iınarı için faaliyete muştur. Bunların istiklAI savaşı zama- Do ""gu Beyazıdda köylülere 
~ 1

kde 'hl.erk • nından kaldığı tahmin edilmektedir. 
?\ de harı~~l Vaziyette bulunan Gene ayni merdivenin altında üz.erin· tapu verildi 
~ı~tır. lJ a arının yapılmasına de gayet san'atkarane işlenmiş kabart- Doğu Beyazıd (Hususi) - Kazamızda 

l <ll edi}:U~bey köyünün ha- ma bir kız başı resmi bulunan bir taş tapu işleri çok muntazam bir haldedir. 
darı. ikrnaı ış.tır. Bütün köylerin bulunmuştur. Bu eserin hangi devre Tapu memuru }.füstafa Nuri Tuncel bu 

c~;U ıtrı.ar Pla:~ıldıkten sonra köy- aid olduğu tedkik edilmektedir. hususta çok çalışmaktadır. 
tin it-Bursa an Yapılacaktır. Şubatın 20 inci günü Gemlikte bir Kazanın Musun ve Korum köylerine 

· Ieı e ?ılatıa id:e 0.emHk-Orhaqgazi Halkevi açılacaktır. Şimdiden başlanan yerleştirilen Akiska muhacirlerinin 813 
'u.r seYliisefe rı:sı tarafından bey- hazır1ıklar ikmal edilmek üzeredir. E- aded tapu senedleri bir buçuk ay i~eri-
1~ ?ene ayn·r ışa::tıeri konul - vin gösterit koluna ayrılmış olan genç- sinde tamamlanmış ve vali Bürhan Te-
• ı. ışaretıe,.. ı. Yol uzerinde kilo - ler açılına töreninde bir müsamere ver· ker köylne' kadar giderek bu tapuları 
l\~d·· . •nı iht' 

fab ~ 1 tniştir ıva eden taş - rniye hazırlanmaktadırlar. bizzat muhacirlere tevzi etmiştir. 
1· tikasına k. Rasabadan sun'i i - ·-·--·--·--•••••••••••••••• •••••••••••••~. ••••••••• 

c,oı~~~~~e~ir. adar 
01

an şose de ta- T rakyada keten ve kendir ziraati 
· "dir kltrnet k w 

r · 'l'arnir onagı tamir edil-
Sj de Yapıı~s~ac;•nda binaya baz.ı 
r kad a tadır. Konağın sağ 

ın Yık--·--·-·-~··- u·-
~ Qarprn a~ı rken mangal 

. rrıe rıı as ı.e öldü 
~ l\ci Ususi) 
Örte be:eçlj - :Alaçatı nahiyesi 

..a • Nn eşi r; azasından Kara-
..ı konıur d 

1 
Yaşlarında Sakine 

1ı~ koınur0. dUrarak hamamlığa 
S kat etnıi ~: taınamile yaruna
~ kıtıenin J tek yıkanmıya gir· 
~ d. • Uıı .~aat.ıerce hamamlık-

" v goren h e _<~ içerid ev alkı kapıyı 
· a d. en ses çılonadığını 
Yeı-tıd~ ~Şerek kapıyı kırmak 

r ı latnan alnıışlardır. İçeriye 
00 ?nışıa ıavaııı kadının ö1ü-

,... 

1Yold~ 
ll tdıt ... kadın Uç çocuk Edimede is't'iMal edilen kendirler ifMnirken 

1 
ili (li OQUrdu Edirne (Hususi) - Trakyada ke - larak yeti§tirildiği için gayet" ince ve 
tına u.lllsi) ten ~iraati oldukça geniştir. Fakat bun piyasada büyük rağbet kazanan elyaf 
1< • r eııl'ld - Dörtyolda Ama- l<ırıtı yalnız tohumundan istifade edil· vermektedir. 
kıa: Uç 'locu: kahveci Hasanın mektedir. Kendir zirnati yeni başla - Böylece bu ziraat yeni olduğu için 

1tı ııı lıı:u d olrnuştur. mış ve çdk muvaffak olmuştur. Keten mikdarı azdır. Trakyanın her ratıb va-
llJ "e e erk k . 

d.,. Rerc-k e tır. Gerek ço- \'e kendir saplarından istıfade edil - disinde bu mahsul muvaffakiyetle ye-. se anne} · · t . erının sıhhati mekte olan elyafın aynen harice satıl- tişebilir. Ve bu ziraat köylünün kal -
t en,~~ ması veyahud çiftçilerin bunlardan kınmasına çok yardım eder. 
tı • ke ita suya kavu kendi çamaşır ve elbiselerini yapma • Bu sene istihsal edflen elyafdan İs-

·~r .. d C'&llı/lrlakarnı . ş_uyor lan için teşvik görmektedir. tanbul Anadohıhisannda yurdumuzun 
'~ıt 1f~ı 1 k e kaaab Radrının çalışma- Kendir ve keten tohumlarından yegM1€ fabrikası olan cHa1at fabrika • 
\'~:ı 01 C'le suyuaya 2 kilometre rrıe- yağ istihsal ve bu yağların boyacılıkda sı) tarafından, diğer vilayetlerden ge

~ rt 1hda ~~aktır. Yakında kasabpya 1stin1ali kabil olacak şekılde yetiştiril- len .kendirlere tercihen 30 - 35 kuruş 
hırıas1 ilsabada bi mesinin teminine çalışılıyor. 93-4-935 gibi iyi bir fiatla alınmıştır. 9.37 sene-

~aı:ıtır1Iaca~tbelediye, bir ae fıenelerinde henüz ekilmeye başlanan sind? ~ 1 O,O?O) dekar .ye~ ~kilıniş (5 8) 
ır. kendir, ratıb topraklarda ve susuz o • ton ıstıhsalat elde edilıniştır. 

Pazar Ola Hes•n Bey Diyor ki : 

... Harab bir evde bir e
şek mezbahası meydana çı
karılmıf. 

.. . Orada eşekleri kesi • 
yor, sucuk, pastırma yapı
yorlarm11-.. 

Hasan Bey - Doa ede
lim de, belediye eşeklerle 
nakliyatı menettiği gibi at
larla da nakliyatı menet -
mesin!_ 

Sny Ca S 

lzmir mektubları 

Bayraklı vapuru Şubat . 
Qrtalarında geliyor 

Ne su şirketi, ne de tramvay şirketi belediyenin 
istediklerini yapmıyorlar. Belediye 

şehirde modern otobüs bekleme yerleri yaptırıyor 

İzmir, (Hususi) - Izmir §ehrinin, ma-ı mire gelmesine intizar edilen vapurun 
halli bazı hususiyetleri var. Bu hususi- ancak şubat ortalarında geleceği haber 
yetlerden bazıları göz ok~yıcı, a.iırlık ''eriliyor. 
an'anclerdir. Belediyenin bir karan 

Halltevi salonlarında ve.rileıı yıllık 
kostümlü baloda bunun çok bat iz bir mi
salini müşahede etmek mümkündü. 1z
mirin ince zevkli, tanınmış bayanları, 

aylarca devam eden hazırlıklannı dol
gun bir bilançoyla ortaya döktüler. Ö
demişin Zeybek kızının arkasınd:tki el
bise, Balıkesirli dağlı kızın kostümü, Mi
las ~ Aydın kıyafetleri, üzümcü kızın 

telli duva~ altınlara bezenmiş köy el
biseleri baloda adeta bir milli kıyafet 

Belediye, su şirketini yukan mahalle
lere su vermeğe icbar ediyor. İzmirin., 
su bakımından talihsizliği meşhurdur. 

Suyu iyi olmadığı gibi servisler de mun
tazam değildir. Şirket, dilediği gün, dile
diği saatte suyu keser. 

Yukan mahallfit halkının susuzluk yü
zünden çektikleri işkence ıse anlatıla· 

maz. Tesisatın masraflı olacağı ilerı sü
rülerek, su şirketi yukarı mahallata su 
vermiyor. 

m~heri gibi zengin bir intıba bıraktı. . . . . . 
+._, h ft K ı balosu var Bu Su şırketıle beledıye arasındakı çE-kiŞ-.LKJ a a sonra ızı ay . , .. . 

birincisinin tamamen aksinedir. Orada, '?e son g~nlerde. tramvay şir~et•ne ~e 
d t valetler göreceg~ iz. Kızılay sırayet ettı. Beledıye, tramvay şırketının 

son mo a u 1 1 . .. 11·,.·ı "t 'b b kl balosu, Am:erikJ4n ve İngiliz zevkinin şe um. ?uze 1 l'. ı e mu enası e • eme 
bir parçasıdır. Bu baloyu ekseriyetle ec- yerlen ınsa etmes.ini istiyor. Şirket, çok 

b. b 1 h ı d kl · · b ka masraflı olan bu ışe yanaşmıyor. ne ı ayan ar azır a ı arı ıçın u -
darcık bir hususiyetin önüne g2çmek, 
adeta imkansızdır. 

Polis • Belediye ihtilafı 

Belediyenin Kordon hattında otobüs 
işletmeğe başlaması polislerin zarar ha
nesine kaydedilecek bir hadise o1du R"'
is Dr. Behçet Uzun Avrupada bulunduğu 
sırada, Şehir Meclisinin verdiği b•r lrn
rarla polis memurıa.,ndan yanm bilet 
ücreti istendi. 

Şimdi belediye, tramvav sirk€'tini ma
nen tazyik için, kendi otobüs yolcuları
na mahsus olmak üzere bekleme yerleri 
yaptırıyor. Bu bekleme yerleri cidden 
moderndir. Maksad, şirkC'ti dP aynı c-p. 

kilde bekleme yerleri yapmağa teşviktir. 

Yalı1aç' da b;r 
Hı ... sız yakalandı 

B ul h·1~f ı.· · • -·ı D h fe Yalvaçta sabıkalı Ba:vutoğlu Mustafa u, us ı a ına ~ır ~1> .... • • a a • 
l 1. 1 t ma hır!:ızlık yapark n yakalanarak :.Yalvaç 

nası, az maaş ı po ıs memur annı aşı . . 
tal d b. "ı.l e>- aslıye ceza mahkcm sınce 14 lira para vaSJ ann a muayyen r para· o Pm 1 .. 

ğe icbar ediyordu ki, bunun müşkülatı 1 <':zasın~ ve. ı~ı sc>ne dokuz ay hapse mah-
gün g bi aydındır. Dahll ye Vek" 1 tin n kum edılmıştır. 
ikazı üzerine belediye polis memurları- Vak'a şu suretle cereyan etmiştir: Tüc
na mahsus olmak üzere paso usulünü ih- cardan İnce M hmı:d oğullan Ramazan 
das ettL kardcışlerin man•fatura mağazasına kapı 

lzmirin bahtsız vapuru kil elini kırm k r fle ri n sabıkalı 
Muc;tafa evvclfı kasaları açmağa çalış-

Karşıyakalılar, cidden şan~sız insan
lar .. Karşıyaka ile İzmir yolculuğunu ya
nm saatte yapmağa .tam alışmışken, li
man işleri müdürlüğünün bir b;paı işi 

kendilerini ümide düşürdü. 

İzmir limanı için bir vapur satın almak 
icab etti. Bu vapurla yolculuk on heş da
kikaya ineceği gibi seferler sıklaşacak 
ve bu vapur daha iktısadi olduğundan 

ileride bilet ücretlerinden de tenzilat ya
pılması mümkün olacaktı. 

Londrada bir firma ile bir sene devam 
eden pazarlık, ağustosta neticelendi. Va
purun muayenesi, kızağa çekilmesi, pa
rasının ödenmesi gibi işler eylUl 'lyında 
nihayetlendi. 

Vapur ilk.teşrinde, İzmire gelmrk üze
re yola çıkarıldı. Maksad, kış fır~11alan 
bastırmadan vapuru İzmir limanında bu
lunduı maktı. Daha gclmC'den .Bj;.jy aklh 
adını alan vapurun, sahili takib n, Ce
belüttarıktan geçerken kazaya uğradığı 
işaa cdıldi. HabC>rin yanlış olduğu anla
~ılarak gönüller f er~hladı. 

Fakat akabinde, vapurun Bayorıne a
çıklarında kazaya uğradığı, kızağa çekil
mesi icab ettiği anlasıldı. Vapur tamir 
edilmiş, kızağa çekilmiş, bu defa rla kap
tanı hastalarunıştır. Kış bastırmadan İz-

mış ise de muvaffak olamamıştır. Bun

dan sonra yazıhane gözlc>rindP bulunan 
paraları V<' sarraf camekanındaki altın 

ve ciirnüş mesk1ikatı çalmıştır. İzini belli 

etmemek için dükkfında bulduğtı başka
sına aid rugan iskarpinleri ayağına giy
miş ve eşyaları da ayrıca topla'Tla~a baş
la mıştır. Bunlar rnikdarı 61 topu tecavüz 
eden kumaşlardır. 

Fakat sabah olduğu zaman Ramazan o
ğullarının tahtı tasarrufunda buluuan ve 
Ziraat Bankasıncn kirada olan dükkanda 
tamirat oolduğu cihetle ba~anncı Naşir 
ayak yoluna ~itrnPk için dükk.ından içe
ri ,girmistir. Fırsı7 Nasr tarafın:ian gö-

rüldüğü zannı ile> korkmuş ve Naşire es
}( nrn k k TPSC •' bı <r v s ) m mf'ı;mı, 

&k i t J ı d" ür c 1 nı · • r e rrış
iP'. T as•r kaç ı v bank ı;( der<'k ar
k ad ı M c;tafa ·a haber 'ermiştir. "fos
tafa d rnca j ... , '"T'la da'r ne k TJIUŞ 

ve dük 
0

'1 a )hı .ıya alı'"'a ak hırsız Mus
tafa yaka. ı tır. t: u 1 sırkatıe kul-
1.ın lmak Ü7ere .... ıdığı mu"ıt.::1if aıa.ı 
cariha "e d m r edevat t.ı '>•ı1unnıu tur. 
Hırsız Mustafa suçlarını itirnf etmiş; di
ğer sabıkalarını da anlatmış, vukarıda 
yazdığımıL veçhıle mahkıim edılmiştır. 



t= }-;a~iseler Karşısında 1 

OUVDUKLAROMOZ 
- Bayım, sizin adınız gözü camekanlı ı - En önden siz yürüyordunuz. cGözü 

değil mi? 

1 

camekanlı, dedi, adımını aç, yoksa ben se-
- Ne dediniz? nin gözünü açtırmayı bilirim.> 
- Müsaade edin bitireyim., valideniz - Ne dedi, ne dedi? 

bayan da cadı karı. - Müsaade edin, valideniz bayan arka-
- Neler söylüyorsunuz! nız sıra geliyordu. cCadı karı, dedi, bir 
- Henüz bitmedi, biraderiniz bay da ayağın çukurda.; öbür ay~ da ben 

lodosa tutulmuş palamut balığı. çarptım mı, mezarcı .Mahmudun yanın-
- Nf ... Ne. .. da soluğu alırsın!> 
- Sözümü kesmeyin daha var: Zev - - Böyle söyledi, ha! 

eeniz bayan da kendini beğenmiş sokak _ Henüz bitmedi, validenizin arkası 
şırfıntısı! sıra yürüyen biraderiniz için de clodosa 

- Bana bakın!.. tutulmuş palamut balığı, dedi, yanında 
- Daha bitırmcdim, yeni yetişmiş ke- olup bir yumruk sallasam poyraz csdi z:ı.n 

rim nız piliç! neder, öbür kaldırımı çabuk boylardın .. > 
- Susacak mısın herif! - Bak ... Bak ... Bak ... 
Bu ., .., on yasındaki mahdumunuz da 

piç kurusu! 
- Artık fazla geliyorsun, ben bu ka

dar hakarete tahammül edemem! 

- Söz\imü kesmeyin, daha var. Zev -
ceniz bayan her vakitki gibi yürüyor -
du. Yani bir kadın yürüyüşile ağır ağır 
ve ahcınktar ... cSokak şırfıntısı, dedi, kı

- Yok bana darılmayın, ben bu tarz-
rıtıp da bana görünmek istiyorsan nafile; 

da di.ısünmüyorurn; sadece duydukla -
biz kart tavuk yemiyoruz.> 

- Duyduklarınızı mı? - Vay ahlaksız vay! .. 
rımı söylüyorum.. 1 

- Evet, dün siz maaile çivili kaldı _ - Henüz bitirmedim, yeni yetişmiş 
n mdan geçiyordunuz. Orada durmuş, kerimeniz g<'Çiyordu. Baktı, içini çekti, 
bekliyen bir alay vesaiti nakliye vardı cpiliç mi, piliç, dedi, böyleleri bize k:ıs-
ya... met olmaz ki! .. > 

- Evet! - Allah, Allah ... Allah, Allah .•. 
- Ben de bunlardan birinin içindey- - Bu, son ... Mahdum en arkadan ge-

dim. Benim içinde bulunduğum. artık ne liyordu. cl;>iç kurusunu tekerleklerin al
olduğunu pek tasrih etmiyeyim, otomo- tına alınalı ki, dedi, aklı başına gelsin .. • 
bil, yahud otobüsse şoförü , tramvaysa - Artık bu fazla. 
vatmanı size bu isimleri verdi. Hatta da- - Evet dostum, fazla ama sakın m(l -
hası da var; yalnız isim vermekle kal - teessir olmayın.. sizin için söylenilenler 
madı, bazı namfinasip şeyler daha söy - , iki saat sonra da her halde benim için, 0-
ledi. l nun için, daha öteki için söylenmtştir. 

- Neler söyledi: ismet Hulwi 

C Bunları ·biliyor mu idiniz? =ı 
Dünyada nir sene zarfı;ıda 
30,000 zelzele olmaktadır 

Dünyada bir se
ne zarfında ne ka
dar zelzele olur 
bilir misJr.iz? Tam 
otuz bin. Ancak 
bunların biıyük 

bir kısmı insanlar 
tarafından his bi
le edilemiyecek 

kadar hafif olur. Diğer büyük bir kısmı 

da hiç hasar yapmaz. Zarar yapan zelze
lelerin mikdan ise ancak 50 di.r. 

* Urekkeble yazılan yazılar bir 
asır s1Jnra tamamen kayboluyor 
. Bug1.ın adi mü • 

rekkeblc yazılmı§ n // /(;. 
olan yazıların ya- . ~ \\ · / 

vaş yavaş soldu - ~ 
ğunu biliyorsu - ~ 
nuz. Bu yazıların 
ömrü bir asırdır. 

Yani bugün yazı -

lan bir yazı tam yüz sene sonra okuna
mıyacak raddeye gclecektır. 

Akşamları evine 
Geç giden erkek 
İstanbul~a Cihangirde oturan yeni 

evlenmiş bir erkek okuyucumun mek
tubunu tıülasa edeceğim: 

cBen, evleneli henüz dört ay oldu, 
son günlere gelinciye kadar karımla 
iyi geçindik. Fakat aramızda şimdi bir 
anlaşamamazlık başladı. Ben işirr.den 

çıktıktan sonra arkadaşlarımla Bey -
oğlunda biraz dolaşıyorum, bazan ya
rım saat, bir saat bir kahvede olum -
yoruz .. bazan da içkili bir yerde bir ıki 
tek içtiğimiz oluyor. Eve en geç saat 
dokuz buçukta gidiyorum. İşte Jl"av -
galarımızın sebebi ... Karım haksız de
ğil midir? Ben nihayet bir erkeğim, 
evlendiğim için hürriyetimden büyük 
fedakarlıklar yapmam benden itteni -
lir mi?> 

* 
Haksız olan okuyucumun karısı de-

ğil, okuyucumdur. Evli erkek kcrdi
ne bütün hayatı müddetince ayrılmı -
.yacağı arkada~nı seçmiş demektir. 

Orumcek ağııın her telr 40,000 
ince telden murekkebdir 

Örümcek ağı de
yip geçmeyınız. 

Bu yapışkan, in
cecik hatlar mik-
roskob aletinde 1 
tedkik edildiği 7.8-

man harikulade 
manzaralar gös -
terir. Harldi za -
tında sizin bir tel 

gibi gördüğünüz o ince tel, tam 40,000 in-
1 

cecik zamklı telden ibarettir. 

* Bir domino takımile kaç 
kombinezon vucude getirilir? 
28 taştan ibaret 

olan alelade bir 
domino serisi ile 
kaç mobinezon vü
cude getirilebi -
lir, tahmin eder -
siniz. Tam: 284 
milyar, 528 mil -

yon, 211 bin 840 kombinezon. 

Gezmeleri, eğlenmeleri daima bu ar
kadaşile birlikte olmalıdır. Okuyucum 
bir kere de karısının vaziyetini dü -
şünmelidir. Kadın evinde onu bekli -
yordur. Kocasının bir an evvel gel -
rnesini ister, kocasının gecikmesine hak 
lı olarak üzülür. Ve tabii bu üzüntü . 
nün neticesi eve işinden çıktığından 

bir kaç saat sonra gelen kocasın:ı. ser~ 
zeniş eder. Erkek için, evlendiği za . 
man eski arkadaşlardan eski yaşayış 
tarzından ayrılmak ve evine ~ç kal
mamak b"r mecburiyettir. 

Erkek okuyucum, eve geldiği zaman 
karısını evde bulmazsa, kansı o, eve 
geldikten bir kaç saat sonra Ç?kar ge- I 
lirse memnun olacak mıdır? Hayır!.

1 değil mi? 

Bunun için evli erkek evine erken 
gitmelidir. Ve sokak sokak gez.meyi 
itiyad haline getirmekten kaçınmalı -
dır. Fakat kadın da bunu bir kavga 
sebebi yapmamalı, kocasını dışarıda 
gezmek istemiyecek kadar kendisine 
ve evine bağlamanın vollarını .ıraştır-
mahdır. TEYZE 

SON ... POSTA 

Pariste açılan 
Garib bir sergi 

Pa.rü Sokakl4n 

N~Cue 

Taburc11e Otunnıuf Kız 

Parl.ete Silrrealiat heykeltraşlar bir ser
gi açnuılardır. Bu sergide fevkalade gn-

rib csan'at eserleri> teşhir edilmi~r. İŞ
te size bunlardan dördünil takdim edi -
yoruz: 

Yukarıdan aşağıya doğru birinci re -
sim, yani bıyıklı, başının etrafına teller 

sarılmış acayip Venüsün ifade ettiğ! ma
na nedir biliyor musunuz? Hayır, hayır. 

tahmin edemezsiniz. Bu he?'kel Paris so
kaklarını temsil ediyor. 

Altındaki heykelin ismi ·Aşk Şarkısı>, 
daha altındakinin cNefis Cesed:ıı, en alt
takinin de cTabureye Oturmuş Kız> dır. 

Geçenki yazımda kendırciliğunizin, , 
belli başlı gelir kaynaklarımızdan biri 
olmak vadinde bulunduğunu anlatmış 

ve wn yıllar zarfında bu işe karşı gös
terilen sevindirici alakayı belirt~itim. 
Bu yüzden, kendir ziraatinin bilhassa 
Bursa çevresinde rağbet bulduğunu, ba
na da bu sebeblc bir §eyler yazmak düş
tüğünü söylemiştim. 

Gerçekten, kendir ziraatine yeniden 
atılacaklar için peşinen bilinecek §eyler 
epeycedir. Onlan bu satırlarımla derle
yip toplıyabillrseın okuyucular kadar 
ben de ferahlıyacağım: 

Kendir, yeryuzune Orta Asya dan ~ f 
yayılmış. Büyük göçler esnasında oralar- Kc.ndiTden ya.pııa.n uTgcınlaf' 
dan ayrılan Türkler, bu neb:ıtın ziraatini mü.§teri bek1erJce1t J 
de birlikte taşımışlardır, fakat rastgele b'~ 
yerle banşanuyacak derecede gönüllü tırmalara esas olamazsa da bit f 
olan kendir, yalnız boşaldığı sahalara mamıza ve hele gündelik . 
yerleşmiş, yalnız buralarda iktısadi ba - kafi fikir verecek değerderlil'' 
kımdan inld .... ı edebiı-ı..+;,_ ıi-~ ~~ Bu cesiveli tedkik edince 111e 

Bildiğiniz gibi bir nebatın herhangi ğustosa kadar süren kendir tıe 
bir memlekette yetişip büyümesi, o mem- t r{ıtLI beş aylık vasati lıarare ı ~r~ 
lekette tutunabileceğini göstermez. Ekilip ğış derecesini ayrı ayrı (jO # 
biçilen nebaUann yeşerip büyümeleri nunda varacağınız netice: J{a 
değil, ekildikleri yerin gehr ölçüsüne 1 ııırıı 

!iminin yukanki anlatı ~n rıt 
göre kanılır. Bir kazanç getirmeleri la- kendir yetiştirebileceğidt.r. _.ısıı 
zımdır. Bunun için, yeni bJJ· ziraatte dai- budur: Yılda üç milyon ıcıl~ 16. 

ma en verimli olacak prtlar tedkik edi- k K t h valisı -v 
1
. E"' . . . .. . çı aran as amonu a ..,.. ~ 
ır. 6 cr, e zıraatın gemş.ıetıımes? ıste- k •. . "mli Jdut.tı 1 

. enaınn en verı o !> tt1 

nilen yerde, bu şarUara uygunluk dere- p 1 b " kü köti1 şa• · ı· arta k "b" . . . h 1 d azar arına ugun deıı 
cesı ye ıp ca gı ı ıse, ışı ız an ır- d b"l b 1 ketler • . .. a ı e ya aııcı mcm e 
mak doğrudur, yok degılse, beyhude u- . . . .. . tird;ğ: 
midlere düiJilemek gerektir. geldığını roylemek yetı~ . ~~~ 

Zir t 1 · .. .. d ilk d- - .. 1 k litesi..'1i değerlendirmek ıçı:ıı 1.111 aa ç nın gozun e uşunu ece 
1 

h 'V" _ ~~ un ilt ı 

ik1i dir A ba b "kl" k dir naena ey ~s!Mmonun _,, ~ 
şey c m> . ca u ı · ım en b 1 t tnıv 
· t· ı · ı· "di , 0 d nı aŞka yer ere ~sas u 

zıraa ıne e venş ı mı r. n an 1<>nra 
1 1 t k asil d"ğ 1 . lir ta ı o maz. 

opra • •ve mr e ı er erı ge : A (' • • • • • kelldi 
Kendir, mutedil sıcak iklimlerden hoş- Mesela Bur~a :tlımın~ ır•J 

lanır, tesbit edllen fenni esaslara göre kımmdan K?stamonu ~l~ fi}cır \ 
dört ay süren yetişme devresinde 2300- kalkışmclt bıze esaslı bı: ı; 

ğ. 'b" b k .,,ra t 2400 derece bir sıcaklığa ihtiyacı bulun- ce ı gı ı u mu ·ayese - .: e1' 
· likl · · d t dolcn'l maktadır. Bu yekuna göre günlük hara- mce e~ını c er ıyn A-fl' 

ret ortalaması da ekim günlerinde 10 dan şayanı dikkat olucacnktır.mııır 
başlıyarak, nihayete doğru 23-25 derece- koyduğum Buısamn raka 

ed. 1 k ı· h"Il1 rı ye kadar çıkmak lfizım geliyor. Ayni ay- ınce van aca ne ıce ... nd' 
lar içinde düşen yağışın da hiç olmazsa teki gibidir. Yani Bursa da }<C fi~ 
150-200 milimetreyi bulmaın, hem de bu için elverişli bir rnıntakadır:.~ 
nıikdann, k~ndirin büyüm ine göre uy- tamonuyu ideal sayarsak go ' 
gun aralıklarla düşmesi istenir, yoksa, tacak iarkle .fi 1an birçok ders rs 
tam yağmur beklenilen. zamanda damla- mamız kabildir: Bir defa !3ll ııı 
sı düşmeyip te, hiç beklenmediği bir sı- caklığın Kastaınonudan fazla :ı 
rada şarşar dökülmesinin - yekfınu dol- rada kendirin daha çabuk ve. 
dursa da - ziraatte bir kıymeti olmıyaca- yeceğini gösterir. Ekim mevsıtı; 
ğı aşikardır. Yağış gibi havanın rutubeti sanda hararet vasrıtlsinin l{ il 
de kendir ziraatinde ehemmiyetle göze- dan daha önce 10 dereceyi :ışr\ır 
tilir. Dört ay içinde ortalama 60 dan aşa- burada 15-20 gün daha önce g 
ğı düşen rütubetli havalar, kendirin bii- ceğini anlabr. Bittabi bu fatl< bf" 
hassa elyafı içiıı iyi .sayılmaz. daha erken tavlanmasını, bil ~ııtl 

Türkiyede en verimli kendir bölgesi ha erken işlenmesini de rnüf1l ıı~ 
olan Kastnmonunun iklim şartlan bu e- Irakat gene bu fark, yani sıc:ıl>ııdrı 
sasa çok uygun olduğu için okuyucuları- üstun bir derecede alınası ı;e rı! 
ma bır. f'ki ek ü b b"" .. y k ı k bı"r t• ı r venn z~re u yerin (Me- uyumege amçı ar en ı 

teorologique) iklimi rakamlarmt bir ced- çok su çekmek, çok su uçurrf.9 to 
vel halinde ıtşağıya koydum: bırakır, bu hal bir granı Jtı.ır: (!' 

yetiştirmek için iktiza eden 5 rı 1ı 
'7.~~w ~ ~ ~ ~ ~ V> ~ 911 :g rı: nı arttınr, Kastamonuda bilf3 

,.ç 
- - ~~-

~ ı:ıqrqnH kuru mnrldeyi 300 gram su 1 j 
°' ~~ ~~ to:S :ô;:g ~'<!" sı.ı - nn11A _ ıo kendir, Bursada bu mikd r 1,ır. 

ıgun ·,ns ..... tı11 •" -o o _, '° dar madde irkmeğe ııııkan bı.tt·ıı' 
!lH•A .., ,.. ,.. ""' ,.... C'I e<ı C'I ~ ~ !ll " 

da kendirin dnha kısa boY ııı 
C'I ... 
ıo -

------------
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ııC 
çabuk tohuma kalkmasını J1l 

Bütün bunlar birbirleriııf' Jc~~ 
lük veya aşağılığı ifade eırr.e~l'ltit. 
ekimde, sulamada, topralc 

1

1
al'c 

dikkat edilerek noktaları ca011eı e 
Demek oluyor ki iklimi }ıustl uerı' 
yerin kendine göre zirnat usll :ı;ıtO 
zenlendirir. Bu düzenler ya .ıı tı>' 
belerin veya uzun tedkiklerıl'l t ./" 

·rıııı 
dür. Bunlara dayanmıyan ıı.,,;,# ı 
ne •körükörüne gidiş> dfd1

b 

den farklı olmaz. ıı· 
'")' 

[Bir misal olarak şu'.lU ~cçtl'> 
Kastamonulu bir tanrrırrıan .1& 11 

fltZlfl r L 
Bursalı yeni kendirciye:• d 111it 
hafta, on giin kala ekersin• ~it• ~ 
b ··~··a·· t t F k ı ltPf1 '' u ogu u u muş. a a urı'1 

nip yerleşemeden sıcnkltır b.~ıırıd3 
lanın çok yeri kavrulmuş. 5 sıaP 

i ;. e ~ ~ bu yerden lif yerine yakncak }llı 
z ~, ~ ~ ~ Halbuki Kastamonuda ~n~al< Jııfl 

on gün kala ekime rrıüsıııd 0 J 
Gerçi bu cedvel dört yıl gibi kısa bir Bursnda l 5-20 gün önct' b,_c:l··~) 

zaman göstermesi itibarile büyük aras-1 (Devamı 13 ü11CÜ savfa 



~ SON rOSTA 

~ Yakm tarih'mizden şerefli bir yaprak _ 1 Tı~~~hi~::hd~ka:n~·:;ene 
Çar ord r•ııe ç Kapı önünde bekleyen kadınlardan altmı§lık bir 

ihtiyar mütemadiyen söyleniyor: "Ben Ermeniyim, 

T k a d 1. n 1 
yaşım otuz. 200,000 lira drahomam var!. 

U.. ı Röportajı yapanı F aralı Küçiilı 
<Tercilm.e w lktJ.bu hakkı mahfuzdur) 

G" 93-
ll /iza,. d b .. "k b • i l ld d l [ b '"' •t Doktor ko~tan çıktı. I f eh 'd ger en uyu zr aş ı'a ır ı, opa acagz e izzet bağınyor: 1 

l ler i .. • b b M k . ./ k d - Hastalar, haydi balkcma. Ruski, n uzerıne asa asa os OJ uman anına Salamon, gardiyan Ali siz de yataklan 

h .. tl • h ~.f• başını parçaladı cüze!tin. Nerede ise cbeya gelir .. hay· 
( 1..... ucum e ı ve erı1 ın ru ırn ... di dışan. 

!: ~ızıye l b 1 "h · h 1 I Hastalar kerhan tav'an emre itaat ~0 :U"''1ı _ a yası kahramanlarından sağ kalan Erzurum u ı tıyar atıra arım an atı:·or ) edivorıar. Tabii ben de beraber ••• 

~· H~ muhabirinıi.ı t1ıızı· ı f Ilın, biz ölüme razıyız, sizinle beraber Koridorda Halil İbrahim: 
~l'unı , şehid olacağız. Bizi düşmana teslim eôip _ Haydi Faruk. Doktora ... 
~ ki rn:: Ed~e iki hudud şehri· bizi ırzımızdan, namusumuzdan etnıeyiu! Bİıi:m koğuşını karşısındaki kapalı 

tr trı1e dtr Ve ;:dı~etilalara maruz ~al- Düşman tabyaya ginniş 
1 
d~ı~an kapıyı açıyor. Başka bir koğuşa 

kaıı ltetın h rzuruın ve Edırne Artık sabah oluyordu. Bize ateş etrr.e- gırıyoruz. 
%Q~ arb tarihinde en büyük ğe başladılar. Ta,byadaki yii! tlerimizin ' Burası bizimkinden bir numara daha 
t ı.r. ara sahne olmuş beldeleri- şchid edil~iğini ve tabyayı düşmanın iş- iü!;:s, dah~ temız bir yer. Hastalar da 
~r~tın • . gal ettiğini bilmiyorduk. Hepımiz hayret ı d?.ha derlı toplu... Sırtların~ h~sf 
~ ltaı:ıısu §ıtna1ınde daha doğrusu içinde idik. bu kurşunları düşman bızc pıJamalur var. Saçları da kesik degıl.. 
ı..., duiell be Ardahan kapısının ortala- nereden atıyordu diye... 1 Hn'ıl İbrahim önde, ben arkada ko-
'(·dı lr " • · B imki .. bih b. d t. ŞiJna .,erde Yiiksekçe bir dal O sırada kaptan paşa bir yağlı paçavra guşu geçıyoruz. ız ne muşa ır Tımarh4nc merka binan 
~tdllrır-.aJc l~en gelecek Çar ordularını attırdı da ortalık aydınlandı. Tam önü- 1 koridora geliyoruz .• Duvar kenarların- . . . 

l'ıılıı~ıa lçın eskiden b t b müzde düşman vardı Kalevi zaptetm eti. 1 da uzun sıralar, sag tarafında da kapı- Başını iki tarafa sallıya sallıya içeri 
:aı t r Ve b uraya a ya . " . " .. - d b' k . . . 

O cta h d Utası birr k ka lı O sırada kadınların vaveylfısını gor- lar var. Son kapının onun e ır te ıs· ı gınyor. 
~-c ~ e ef ı~ ı:0 n çarpış- D d d G .. ·· ıtü .. d Halil İbrahim :-"% olllluş. 1 te y meliydin: kemle. oktor bu o a a... uru yu uyan 

~İl'. Ç;ırp1§lnalarda~ b .. aşa~ ?abka dat- _ Erler size ayıb be ... Moskofa b'zl Doktoru beklıyen benimle beraber 6 meydana çıkarak soruyor: 
" ırıne ıştırn e k' · ,. ·· k k ·k· · k .J.. ı N b eaıı·d gene öfkeli fa;~ b nasıl teslim edeceksiniz? diye bağmyor- un. " ıı er e : ı. ısı auın : ··. . . - e o.' ay ı . ··. 

fıda ha ab,ı ıoo a . . lar saçlarım, başlarını yoluyorlardı. . B.ura~a .da hızım taraf gıbı bı~ te~ı~~ - Nedım .be~ telef~n etı~._ Gn el-
' ~allık Ya Y ŞUıdndır. Şımdı çar- Artık .. -· 1 ı.ktır gıdıvor. Korıdorda da bır suru biseli hasta aılesıne teslım edıliyormuş.. 

~tan di oğlun pıyor. Oğlunu kaybet- .hu~~ ede~cgız . . ha~t.a bakıcı var. .. Bizimkirti bilmez misin? Telefon falan 
~ 'Yetiının un esketegi (kansı) ile R~sl~r. kalt'mn ıçı~de idiler, bız şehıd Mübarek çenem durmaz, soruyorum: dinlemem, diye önce bir parladı. Son· 

tb._ ll'ıektebde e de 0 bakıyormuş, ya,·· vcrdığirruz halde ?agı!mıyorduk. O sıra- - Doktorun yanında hasta var mı? ıa alın götürün ama tahriri emir geti-
~:ıaktan fay~ Olılan okutacak. cArtık iizı.nJle ka/ı7'tımanlanndan Y4JaT baba da kaptan paşa bır boru çaldı.~dı. Aıka- - Yok... rin, dedi. İbrahimciğim sen bunu gö -
~ iti llrt1k es a var:a diyor. Fakat ney- lar bakmışlar olacak gibi delil, bizi al- sından da ~u kumand.ayı. verdı. . . . - Muayene için ne bekliyor? tür. 

daJti ada-kist gibi kazanamıyor. 106 - Hepinız harbe gır.mış erlersınız, bır - Ne bileyim ben... - Benim işim var, sen götür. 
&etı •• , ne k dılar içeriye... kı ,, ah b k ' 
~ 'ihtı adar dinç olursa ol- snıınız S."lb cen a, ır ısnunız so ce- 81 ra bek 1 iyen kadınlardan 'Mri ih- - Nasıl götürürüm? Saat 10 oluyor, 
~ tı r Yardır Ya b Ilıcada mevzi tutacağa naha ayrılınız · d. - · iht' 1 k ı - - 1. 
''l' ~ ıtrty0r · Şar abanın da ba- (•), _ ··· . tıyar. f!erı genç.. ıyar o an a saçı, ııerede ise bey koguşları gezmege gc ır .. 
·; &ozıel'i ' .eski Yilkleri kaldıramı- Biz doğru gittik kaptan paşaya Biz oyle yaptık, ben sol cenahta dım. l'içek bo7 u;;u, koca 'Qurunlu, ferah fe- ben telefondan ayrılamam .. 

Ot, eskısı gibi karanlığı dele- cBizi ne edersen et!. dedi~. Kadınların da bir kısmı bizimle, bir kıs- rah ı.llmışlık bir kadın .. mübarekte bir 1 _ Ben telefona adam korwn. Götür 
~l'?na Asker Erzurumdan çekilıyor. llıc~ ı mı sağ cenahla oldular. Knptan paşa dıı <·ene var ki medet Allah, durmadan söy- çabuk gel.. 
eı• Yesı. ğ ·d· d d ·d· . l · h t t Ud hı sırtındaki kü' . da ( .. ) mevzi tutma a gı ıyor u. aramız a ı ı. ç.ızmc en çamura . a m1ş, 1enıyor: _ Kimi koyacaksın? 
~ıı~ • t tcsadh fesı. Ama ~ · t I t b · l n E · · t 200 t ~ı"trnı une biz b k _ Kaptan paşa dedi ki: uzcrı yır ı nuş ı, oyuna. - en ~rmenıyım, yaşım o uz. _Faruk, bu işi becerir_ 

"'adJr..· l 2'.a.""~ u satırları a A d . b b l ' - b. 1· d h N . . b . 
~h ·ıı•tıas g~·-.ın 'Erzurumun değer1i ve _ İstiyen Ilıcaya gitsin, istiyen de şe- - Allah llah! e!.ın a a ar, ,ıucum m ıra ra omam :ar. ı : ıçm. em _Faruk da kim? 
~ rarı-ı .. _ ç Valisi Haşun' t bu hirde kalsın memleketi müdafaa etsin. eden aslanlar... Bugun kazanacaksınız, Hamparsunla evlendırmek ı~temıyor - B . go·'stererek· 
·~· -'<lll Ue şcan ' . ' . . 30 .ki - eııı . ~ asll'ıa .. Ve o gUnkü k h • k Z t b" kısım askerlerimiz Aziziye dıyordu. 1ar? Ben Ermenıyım, yaşım • ı yuz İ t 

~i\.'l}I' ile dı~tak eden iki k da rNamnn.ı 1 t aben dır d- karc:ılamak irin bek- Biz de kuışun yağmuruna rağ:nen ka- bin lira drahomam var. Hamporsunla - ş e. · · _ . 
e ın a ın, ene ve a yasın a uşmanı y· r 1 1 .T .. B · · - Yahu onun daha muşabedesı altn-

ba~ı eş~ı oldu . . . . tab asının bi- leye doğru tırmanıyorduk. Gözümüz hiç rv enmezsem o urum. en razıyım. 
,., attı ve onlara bıre.r lıyorlar, ben de Azizıye y b. .. .. d Yanında duran güzel genç minyon madı 
'-tıl:l'ıh • • • d ğı ır şey gormuyor u. · • ·· 

t~ 0ıı~·\ltiyet b nsınde Topdağında uraca m. - Allah Allah! sesleri her ağızdan bir- hasta bakıcı bile tahammül edemiyor: - Biliyorum ama .. öyle şeyler bec&-
lor11tıl 1.ıtıde 'Yao:ı:Yrarnında malül gazile- _ Beg dedim a ... Tüfek yok, kurşur~n den çıkıyor ayni safta bizimle omuz o- - Sus! Sana söylüyorum.. haydi sus, rir .. 
lrı.. il.tiJe " r baba N N b tu b ı ruh barut bu ' d. N · ' ı..'rdi. ?'i resnıi . • ene ve ame arıyoruh, aru u amıyo • - muza dövüşen kadınlar da boyuna: ıyor. - e ış yaparmış. 
uaı~ eııe de geçıde iştirak f'tmiş- luyoruh, kurşun arıyoruh... • _ - . . Kocakarı susa.r mı? - Kendisi köfteciyim diyor ama ya-
~ tutu ~anıe d 11 . d b - Moskofu puskürtme~enız hakkımı- D k k k h •-ıa d b' .. 
l ıı tidi,, Yorıardı. Yaşe eb ebrın .. e 1 ·~er Yaşar baba yaşından hiç lteklenmiye- zı helal etmeyiz, diyorlardı. o. ~drabçıbaacaO aswı. r ~led.1..1:1s~ lan .. 
~t~e .. :ordu . .,.,_, .... ar a a on enn- C'ek kadar heyecanlannuştı, belli ki o de Rı:ışı a .. nun ne soy ıgını Arnan yarabbi, dalaverem meydana 
'" '' b· "'llbu d Beg o ne ana baba günü idi o... Dö - h ? ' 1lıler r lllkı .. tı nun önünden geçer- gu··nıeri gözünün önünde canlan ırıyor- tekrara acet var m1.. çıl<tı. İçime tuhaf bir korku girdi Ya-ç ı. , f ı. ~ r ko t vüştük, kalenin kapısına kadar geldik. 

11liııd a~at be.ıl· . P. u. Onlar tebessüm du. İçini çekti: - Büti.in herkes zavallının damadı. bnncı bn'ardiyan gri elbiseli hastanın ya-e t ı ıdi ki Kapı kapalı idi, hücum ettik, ark:ı vcr-
~ları ~~ıu ed . , el çırpıntısı _ Allah millete, devlete zeval verme- dik, işte Allahtan olacak kuvvetimiz faz- Gri elbiseli hasta hala nerede oldu- nma sokuldu: 
~allıtıı taııaısıl en. mınnettarlık hisleri, sin, dedi Bir o günleri düşünüyorum, bir la idi. Kapının kol demirini eğrilttik ve ğumm farkında değil, soruyor: - Haydi bakaymı.. 
~ 1;:: f inı:ı~ ed.iyord V ·r 1 · · - Ben neredey·im ! 
b 'il~ h"<ll\lar ni . u. azı e erını de bugünlerde bakıyorum. Aliah Atatür- kırdık. ArtJk kale açılmıştı. - Nereye? Ne oluyor, ben nerede • 
aı:. lr ı.. çın taltife 'Uğrasınlar' Doktorun odasının kapısı açıldı. Nef-
&tıl'l.l ~ g~ • ke uzun ömürler versin. FBJ~at içeriye girdiğimiz zaman göz- yim? 
~ dUı:~a 0l1nemişler ki: Vatanın 1 . ·t dd son .. a g-- b" _d_ ti e!b:seli gardiyan Yusuf çıktL Baka- · y·· .. . d' ered oldugun· u g;;._ 
"1•~ ' n...ı '"''' n h · d n gelen L. •• ıstı ra an • ç- lerı·rnı·z dehsetten u.vu u... uru şım ı n e ...-"~ v•ı ııt an · çın e uv. • yım piyango kime çarpıyor. - • 

:r-14 da '·a · Çerıni dayadığı za- ne devama başladı: b. · 'l f ı · ru·· rsün. o 2'.a. " z.tfey k Vay anam vay, ızım zava• ı 11" <>r c- Ikramiye Raşid babaya isabet etti: 
llıan " · e oşmuşlar, kim _ Elimı."de kapsullu Mancister tüfek- 1 k hal l · Onlar gı·ttiler. Demek bizim gn· elbi-"Yni işi yapacaktı. ~ rimiz kahbece vuru ara ne e ge mış- - Ah damadım mı beni çağırıyor! 

\>11 * leri kurşun yerin taş koyı,.ıyoruz.. O sıra- lerdi? Kimisinin süngü arkasındnn g!r- Görı .. yim, şunu ... Ne vakittenberi gö - beliyi ailesi bunda bırakmıyacak. 
)'~ l' bab da şehirde dellA.l dolaştı: miş, önünden çıkmıştı. Kimisinin balta rüşcmemiştik .. diye içeri girdi. H3lil İbrahim bana yaklaştı: 
..ı, ~tıı~or~ 0 

günleri hatırladıkça he- Düşman Aziziye tabyasımn önünde ile kafatası patlatılmıştı. Hepsi de arka- Bir zil sesi, telefon. Kısa boylu bir - Hey, Faruk .. neye bana seyyar 
11lı. "'Ula 1., •1• sından vurulmuştu. ' gardiyan telefona koşuyor. köfteciyim dedin! 

10t 'il b _ Allahını, memleketini seven, sı a-
h • aşında Bı·z artık olan oldu dedik. Şimdi sıra - Alo. Ba~üstüne ... Emredersiniz e- y e 0··vıı·yecektim' ı,._Q...r.. n anlatayım begüm hım alıp gitsin! Düşman Aziziye tabya- '( - a n s • · 
~ •t ~ intikam almakta idi. fendim .. evrakları gönderdiniz mi?. _ Sen vaktile matbaalarda çalii • 

P~r~! içtYor sının önünde toplandı. bo b. Cahid beye söy1erim. , h.·""ını ,,ı;, .. llı. O kıtlama yanı -.. t a·· .. .. Kaptnn paşa yuna ı'7.e kuvvet veri- mışsın .. 
j'ij <llıı l> "s .. ına at k r Artık hava iyice kararmış ı. oz gozu yordu, Rus paşası da elinde kamçı ctra- Gardiyan doktorun odasına giriyor. _ Çalışmadım.. 
tıı 1e lle llsinler 0 ara anlatıyor: görmüyordu. Aziziye tabyasında kalenin fa bir sürü emirler yağdırıyordu. _ Biraz som·a suratı bir karış çıkıyor. Ar· 

ilı·ı. l'te1
• a.. vasında Toparlak ko-. · d k ı · ı ellerinde tüfek .düş - Seni tanıyan var. 

}. .. , 'I. •asınd Rus ıçın e as er erım z - Bizim aramızda aslan gibi bir kadm kadan doktor Cahid de kapJdan gözü -
~ı~dq a larla harbe tu- man hücumunu bekliyorlardı. vardı, ismine Topal Gülizar derdik. küyor. Odada hiddetli: 

idiler rca o"ı d .. :ı; 
gl't.: • h~ ·•ar bizd O sırada biz bilmiyoruz. sonra an oı:,- Rus kumnndanı öldürülüyor - Telefonla olmaz .. tahriri .. olacak.. 

-Kim? 

Sesleniyor: 

-\1~. Ota~· en çok kalabalık rendik. Köse Mehmed köyünden !\füdür- sb;e kaç defa söyledim. Sıhhiye Vekili 
I'\. ~ler il Varnıad h ta E o da mütemadiyen hücum ediyordu. b · "l'ar1. · an alkı da kırıp geden, Tasmasordan, Tuvanç n ·~me- bile ı;ifahen bir şey söylese yapamam... Uzun boylu, zayi!, kumral saçlı, in-

~ı. '4<I d h 1 40 t merdı\'en Nihayet Rus kumandanının sesi A . . h . ı· d.kk tl bak 

- İz.zet bey, İzzet bey. 

~ "'llt <ıl Şetli b· .giler hcpbir olmuş ar, ane l aötiır astayı, fakat tahrıri emir is- sı gc ıyor, ı a e ıyorum .. 
L t ltıittl'tıal tn· ... tılr harbe tutuştuk. Biz tedarik etmişler, ve kalenin arka iara- duyuldu. Biz rusça bilmiyonız, tediğimi söv le .. anlıyor musun? - ArkaS1 var -
~ ~~ ·•eect d 1 . - ne d~~~i a~~~k am~ o ~~~=~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«ı v a - Yayı kadını gösterdi, o sırada yerde 
,_ .. dı." .rOıle>tlp e övüşürken on- fından içeri girerek bilim asker crı sun- -,,-

t • ~oı Sltıı b ,. _ ırn ateşi yapıyor- gülemişler. h·dı · ·· · d t 1 
t l'l., lt{'ll\iı- • gornıeli d. B yatan ölü ve şe ı enn uzerın en opa 
d ·hıı.~. "' hepsi . Y. ın... ey .. ka- Kadınlar Topdnğımn eteğinde bacağile yürüyen Gülizar yerden büyük 1 
~~tu ~ tutun b1rbırine karışmış- toplanıyorlar bir taşı kaldırdı, onu, o ağır taşı gayretle 

kta11 ~ekılıneğ onıadık ve Erzuruma omuzladı ve doğru kumandanın kafasına 
Scqt :.-al'~oşatıır:a ~naşlnd~.k· .. Yağmur bar- Kadınlarımız Aziziye tabyasının etek- çaldı. 
d11 """ Glllurun a doküJüyordu. Üç ]erinde Topdağında toplanmışlardı. As-
Cr.1 ·'11tild~ altınd kere yardım için yanlarına kovalarla su Vanlı Fati, Kara Güli, Ayşe burada 

dııt. IJ.k_ Er~uruO: ve çamurun için- almışlar, koltuklıırına ekmekler sıkıştır- erk klcr gibı dövüştüler, Ruslar da, Er-
, l\ap un Kars kapısına mı~lardı, bir çoklarında da baltalar, bı- meniler de kaçıyorlardı. 
't'tql l~ b ... 1 d 
ı.. "'lln çaklar vardı. Gün ağarmağa baş a ığı zaman orta-
"t'tı hitde b a kerı .. r·miz · · Bı·z orava vardıg· ımızda hepsi namah- lıkta bı'zim şchidlerimizle onların ölüle· ~i~ :.-oktu ı Unda k. ~e~ırmış- J 

ı~11 h · O n ırnsenm ha- remi kaldırmıslar, saçları, başları açıl- 1;ndcn b::ışka kimse kalmamıştı. A:r.iziye 
'l:r ti' ıaınank 
~ }. trn nı . ı kumandanlar bl- mış, bize yalvanyorlardı: tabvasımn ilerisinde mezarlıklar açtık. 
·• 

1 l 11.ı rnu- · be d .. ·· · it ed. d k tt r u nnsıb görmemiş- - Babalaı, hndi gidip bera r ovuşe- Bizim şehidlerı, a ışar, Y ışer ve o u-
t) ı ' t r, telaşn veririz dıve zar kir<'çliyer<'k çukurlara koyduk. 

ıı lld • 
r> l tı (•) Yasar baba kuınandanmı Kaptan paşa Allah o günleri kimseye vermesin be-

t n fMen ı bi d 
t d Yı 'lldı t.o- Yığıldı Kars kapısı- ıliye biliyor, asıl bminl hatır anuyor, 7 e güm, fakat bir daha verirde bu ya~ımda 

;ı \1 "'a k onun tahkh esine sadık kalıyoruz. h V t ·ıı 
• a~~Ur rs apısına. bı·r ta- . Trab lh ı· de bile dövüşme~e azırım. a anım, mı !'· s .. , (••) llıMl F.nunımun ı:on c e ın b 

Yağıyordu, kumandan- sıcak sularile meşhur güıel bir nahiyesidir. tim sağ olsun. Mustafa Fuad 

Okuyucularımızın 
Sorgularına 
Cevablarımız 
Ayvalıkta Çarşıda M. Tezcana: 

- MevzuubahsetUğlnl%. eşhns üzerinde
ki konanUerlnlzln ne derecede doğru ol
duğunu kestiremeyiz. Ancak iddialarınız 

bu kadar kat'1 1.se bir isUda lle ve musblt 
dclfı.11 ne bulunduğunuz yerin en buyuk 
resmt makamına müracaat edlp şikayet
lerinizi blldirebUlrslıılL 

J 

Ankarada C. Ö.ye: 
- Eserinizi cvveHi Killtür Bakanlığına, 

sonra da Hıılkevlne gönderiniz. Tcdklkin
dcn sonra mu~bet veya menfl blr oevnb 
alacağınızı ümld ederiz. 

* Ucytıın.arı Beşören köyü muhtarı ilam· 
di Atak'a: 
- Kanun vaziyeti madem ki bu şekil -

de tasrih etmiştir bunun önune eçıne~e 

lmkfm yoktur. Ancak blr su!te t h1 • n• lh
tlm.ıll olabilir ki, bunu da nvıık 1 r<i ı ı 

blrı llc goru erek ve vazıyeti ız.ıh ederek 
anlıya bilir:;lniz. 



• 

1 Sayfa 

1 K A D O N 
Makiyajla yoz çizgileri 

nasıl değiştirilir? 
' Bunun iki ıekli 

var: 
a. Yüz çizgilerini, 

ya, klasik güzel de -
nilcn muntazam ve 
kusursuz güzele im-
kiın derecesinde yak ~ 

}aştırmak. 

b. Yahud onların 

hususiyetlerim te -
barüz ettirerek ori -
jinal bir güzel yarat
mak. 

İşte size her iki 
türlü güzelleşme U -
%erinde iki örnek. 
her biri ayrı bir tipe 
aid. 

(1) numaralı sıra bu iki tipin ta bil ha
lidir. 

(2) nci sıra ayni yüzlerin orijinal tarz-
--······-··········-· .. ········· .... ·-···-·------· ... 

Manto modelleri 

• 
\ ..A' 
lJT~ ___ _. 

Sağda: Yakayı ve etekleri çerçeveliyen 
tnli bir kürk band bu kalın yünlü tay
yörü hem şıklaştırmış, hem mevsi"Tle da
ha uygun hale koymuştur. 

Ortada: Ön eteii, dik yakası, kol afız
ları astrakandan §ık bir truakar. 

Solda: Arkası plili, düz etekli, iri ceblı 
bir sokak elbisesi. Kalın mantolardan 
l: oşlanmıyan genç kız veya kadınlara iyi 
kış günlerinde kullanabil~kleri en pra
tik bir takım. 

---

da güzelleşmeıini gösterıyor. 
(3) üncüler gene ayni yüzlerin klasik 

güzele en yaklaştırılmıı şekilleridir. 

İki boyanıt teklinin farkı nerede? 
A. Güzel bir yüzdür. Yalnız klasik gü

zele nazaran fr la kısa ve çok yuvarlak. 
Alın biraz dar. Yanaklar fazla yer almış, 
çizgileri silik ıösteriyor. 

Bu tipte 'bir kadın atzını küçük bo -
yar, kaşlarını düz alırsa yüzünün geniş
Jiği, kısalığı daha fazla gö7.e çarpar. Ori-
jinal bir hal alır. (A-2) 

Ayni kadın ağzını, ıözlcrini boya ile 
uzatır, gözile kaşının arasını açarsa ya
J)aklarınm tombullulu azalır. Kulakla -
rını açar, saçlarını ensesinin iki yanla -
rından gösterirse yüzü beytlleşir. Klasik 
güzellikde yüzü bu fekildedir. (A-3) 

* B. Birincinin tama.mile zıddı: Dar, u-
zun bir yüz, burun uzun. Kaı1a göziin 
arasını açar, a~zı, ve gözleri irileştirir, 

saçları uzatırsanız bu yüzün hususiyet -
leri büsbütün göze çarpar. Orijinal o -
lur. (B-2) 

Bilakis gözleri pek zayıf boyar, k.aşlan 
düz alır, ağza ufacık kalb şekli verir, saç
ları kısa keser, buna bir de kAkül ilave 
ederseniz yüz yuvarlaklaşır, burnun u -
zunluğu kaybolur. Kl~sik güzele yakla-
şır. (B-3) 

Yüz boyası artık bir aan'at haline gel -
miştir. Bir zamanlar olduğu gibi lAalet -
~ayin boyalan alıp yüzü ve dudakları ge
lişi güzel boyamak bir &Üs olmaktan çık
mıştır. 

Her kadın da kendi yüzüne yakış~cak 
boyanma tarzını öğrenmelidir. 

Çocuk elbiseleri 
...... 

..J l) 
.; .;J .. 

f"\ -/ 

'l < 

• 
Yukarıda: Yünlü pantalon -

bluz. Ortada (solda) - Omuz

lan, önü büzgülü rob. Ortada 

(sağda) - geni~ roba, klo~ etek, 
beyaz kırma. 

Aşağıda (sağda) yakası kol -

ları kırmalı kloş rob. Aşağıda 
(solda )askılı pantalon - ıömi -
zie. 

Hepsi 5-10 yaşlarındaki ço -
cuklar içindir. 

"\ • 

SO N POSTA -tkmci~ 

----------------------------~:::::,......--ı 
Resimle dünya hidiseleri 

4t!t 
Japon imparatoru, askerl 'ft bahri 1!mtra ile J&ptıfı toplantıda. Japon imparatorluk konferansı S4ı senedent>erl ı.ıı 

Glarak toplanmıştır. •u toplantı aon 70 sene içinde yapılan toplantılann tıçüncU.stldtır. 

Yukarıda ıon Peşte konferansı münasebtWe 'ferllen ıala müsamerelerinden birinde soldan itibaren Avusturya Bagveldll 
#'' 

scıı 

hnlgg, Macar Maarif Nazırı Homan ve İtaly .. Haric!Je Nazın ıtont Oiano'yu dana ederlerken ıörüyorsunuz. 

Genç MlBU' Kralı Faru~uD evlenmesi bti 
tiln Mısırda tevkalAde mer:.slmle kutlulan 
mıştır. Soldaki resimde P.;cmç Mısır ordusu -
nun bu münasebetle )'Apılan büyük geçld 
resmini, yukarıda de genç Kralla Kraliçe • 
nin lzdlvaçlan mf.nasebeUle yapılan ka • 
b:ırtma madalyor.ıarını görüyorsunuz. ... 

İspanyada Teruel'de sapasağlam kalan 
blrlclk bina: San Balvador'un Mudejal 
kules:t. 

45 yaşını k.utlulayan maruf Alman Na
z.ırı Oöerlng'in gençlik resml. 1918 de 
Richt Hofen fılosunun kumaııdanı iten. 

f 
t 

rt' 
karıd"J,1 o\'I\ 

SOvyet Mecl!si toplandı. Yu J{llgll (iL 
simde Demlryollnrı Komiseri ..ı0ıotü ıt' ., ,,.... .,~ı 

(solda ı Ml~oy:ın vt !• ıcoıı" 

mecıisln ilk lt.;llmaındnn 

ıarken göı·üyorsunuz. 
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~hhi bahisler: 

l<alorif er .sıhh" bir tesh · n 

Son Posta'nın tarihi tefrikası: 4 

ÜÇ 1 T BOZ 
'Vasıtası değ· 

8
iltii11 diğer teshin vasıtalarına müreccah olan 

13
. kalorifere yapılan hücum haksızdır 

midir? 
Yuan: Ziya Şakir 

Şehirde korkunç bir vaveyla koptu 
khn ~tsabah gazetesinde Lokman He-
başlığ1 :unda .kaıorit~rı~ apaı:ıman Her tarafta: .. Baskın. baskın!,, feryadları yükseliyordu. Ufuktaki pembe bulutlar 

B ında bır yazı ıntışar ettı. · d · b" h ·· • d .. dh• b• b 1 ""k ı· d Ô b k 
1~ urada insanlann muhitin her tür- arasın a, genış ır at uzenn e mu ış ır toz u utu yu se ıyor u. z e 
r:t!:ratına karşı hiç değişmiyen hara- kumandanlarından biri dişlerini sıkarak: Tim urun atlıları! " diye homurdandı 
"anaa: v~ insanJann sıcak kanlı hay- . Bu müzakerelere sebeb, biraz da hal-
ıki rn • :rnadud bulunduğu hakkında- Kın arzusu idi. Halk, senelerdenberi 
tezna~~uın bilgilerden sonra sözü mü - sür~n harblerden bıkıp usanmıştı. 
tul"ına ıyen ayni de:recei hararette o • Tinıurlenk günden güne büyüyor, ö-
~ kn111. ~ahzurlarına intikal ettire - nüne durmak imkanı olmıyan bir kuv-
doğru alonferli apartunanlara daha vet kesbediyardu. Onun için bütün 
\'Uk ~ kalorifer usulü teshinine az Hazemliler, bütün Özbekler: 
Yada hucu~ yapılıyor. Şüphesiz dün • - Mümkün değil.. artık biz Timurla 
dan den ıtıukemmel tar:z budur ve bun- ba.~a çıkamayız. Onunla harbden ve 
den·ı aı_ıa güzeli mevzuubahs olamaz nıucadeleden vazgeçelim. Kendisine, 
~ey~·ebıleeek hiç bir şey yoktur. Her rul.~ te~lif edelim, diyorlardı. 
la en evveı bu da nisbidir. Bu itibar- . . . . Uç g~n devam eden müzakere, belli 
" ben bugu··n di. teshin 11 • Kalorıferle te$hın edılen bu· apartıman. 1 başlı bır netice vermemişti 
ve v ger usu erme T" • . . . 

asıtalarına nisbetle hıfzıssıhha i • odası . -- ımur]enge, hangı şartlar dahı.-
~:n en iyi telakki edil k . t ~ 1 riferlc teshin in ancak derecesini it -

1 
im.de sulh teklif edeceğiz?. 

b~ne Yapılan bu h:u:~r ~~v:;ı~ ham etınekliğiıniz. Iazımdır. Işt~ ~u suale, tamamiJe cevab verile-
laınıyorunı. ı Bir çok evlerde ve apartımanlarda m~!l'ıştı. 
'.reshin va t ı ld b 1 kalori! eriniz kaç dereceye kadar daire- Uç gün müzakereden sonra; nihayet 

Yar k sı a an manga an aş ı -' ' ertesı gü . h · b.. ··k · · d . a ŞÖınin bal b 1 nizi teshin ediyor? diye sorduğum za- n şe rın en uyu camısın e 
llıhavet ~ so ar, gaz so a an ve . • halkın huzurunda büyük bir ictima a-
ltıQı ~. kalorifere dayanan bir teka • man daıma aldıgım cevab şudur: 22-23 pılm·ı<- t k .. . . Y , 

sılsi] . . • .,1 a arrur eimıştı. . 
l3 esiııı takib eder. derece. Halbuki bu derece ihtiyacımız- * Derviş yerinden fırkldı: .vay, Mırı kime, kaba, dıyorıun?. 

rıaıarUnlann hangisi hıfzıssıhha noktai dan çok fazladır. Ve her suretle zarar- Bu karar verilip de, tam meclisin da- ki orduya, Özbek beylerinden ve üle- - Evet, Hanzadem. 
nir ~ lndan kaloriferle kıyas edilebilir? !ıdır. lğılaı!;Jğı zaman; birdenbire şehirde kor· rnadan mürekkeb olmak üzere beş ki- -Bu genç kız, çok güzelmiş. 
lik g~snul Yandığı muhite muzır ve müh Bizim normal olarak va-;avClbilece - kunç bir vaveyla bas"Östermişti Her şilik bir heyet göndermiye karar ver - - Bütün Harzem ülkesinde eşi, me 

,.zar "' · ., · ·"' · dı'k neşreder. Bir kısmı yan - g·imiz ve kendimizi a!ıştırmakJıO-ımız taraFıa: mişti. Bu heyet, kalenin açık bırakılan nendi yoktur Hanzadern. 
Ça Ve nı .. t o B k k .. .. k k d k ak T" takdird u emadiyen takib edildiği icab eden derece 18 üzerinde olmalı - - . ~s ın .. baııkın .. feryadları yük - uçu apı~ın an çı ar '. ım~~ or - - Ben, bu kızı görmek isterim. 

ha.... e ancak etrafı ısıtabılecek bir d B b Ik" k • kl d 19 ve seln 1 ı~tı. c!usuna gıttı. Kumandan Cihangırm ça- Susmak sırası şimdi de Mirkeye gel-
"'ret n . ır. u e ı pe sogu ar a y f S . . . d" H . · · d . ' bir ·k- eşnne muvaffak olur. Ufak . . . . u-.u ofu ıle kumandanlar pence- oırma gır ı. eyetın reısı sor u. mış· ti. Fakat onun düşüncesi de uzun 
ı.urıaı 'V k . yırmıye kadar çıkabılır. Fakat bu aza- l k , .. · .. . K 1 h Ik h . · · d no~t . • . re . e ayıdsızlık ıle odanın de- ~ . . k re ere o~muşlardı. Fakat gorduklerı - a e a ı, eJ ecan ıçın e... :s nim1emişti. Timurlengin bu zekı beo 

ceı ha . . mı olmalıdır. Haıbukı daıma çok sıca ~ k d'". ? B"l rm . . .. • ' belit" raretı birdenbire dört beş ve man7 c.ra arşısında donmuşlardı. 1 musunuz, uşman mısınız.. . ı e ı · cenklı ve cur'etkar casusu, cevab ver-
da ı <ie daha ziyade düşer. Bir kısmı olan ve çok ısıtılan apar_tın:anl~r mak - Guı~el'i, gurup ediyordu. Ufuktaki Ona 6Öre muarn.,ele edelim. . di: 
rıın gE:ne Ufak bir ihmal ile bir yangı • ~u~ oıu:or .. ~u yanlış zıhnıyetı :sokme· ~~em~e bulutlar arasında, geniş bir hat j Cilıa~gir~ ~evab verdi: .. - Hay, bay .. görebilirsin. 
ka ~Uhuruna sebeb olur türlü türlü lıdır. Yırmı uç derecede saatlerce o - uzerınde, korkunç bir toz bulutun yük- - Şımdılık; ne dost, ne duşma~:·· _ N 1, 

la.ara bais olur. ' turan, yatan ve kalka~ bir insan dı: ~eliyordu. Sadece Ta.nrı misafiri. .. Husumet gos- ası::: . .. .. . . 
•- Şu hald h" şarıya çıkar çıkmaz şiıphec;iz sarsılabı-j Kuınandanlardan biri dişlerini sı _ teraıezsenız, bizden doS'tca muamele - Verdıgınız musaade uzerıne, kale 
~ıar e mevcud olan tes ın vası- k k ' ·· ·· ·· ·· K ı · · k k k 1 dan b·r· açık Halk se be~tçe tifertın en mükemmeli cidden kalo _ lir. Fakat burada kaloı ifcri değil ken· ara homurdandı: goruı s~~uz... a ey~, ghırıp ?ı .

1
?1a kya

1
- 1 ahpı arı~. kı 1 y. k ~ t. . . 

. erdir. dimiz.i tenkid etmeliyiz... - Timurun atlıları... ~ak Jegıl. Yalnız, sıla la gırı ıp çı ı - ı ~e r~ gırıp çı ıyor. arın, ıya e ınızı 
ı }tıraf ederim k' la da ka- Sonra muhterem Lokman hekim ka- Bir diğeri de, ayni şekilde mukabele mıy3cak.. hiç kimse malını ka'eden çı· 1 tebdil edersiniz. Bir derviş elbise~i gi-
Olıfer}i nıuhitl ~ '°n zaman ·:Sa la 

1 
'f 

1
. t 

1 
d h t d"d" etti . ı kamııyacak .. misafir sıfatile askerle • ı versiniz. Beraberce şehre gideriz. On-

btın S<>ğııga~ er. e yaşay_a~ 1 nk • ~rı ~hr 1 a1padr. 1ımd.~~ ~r .~ 1 
.. aval ecBı ı - , - F.vet.. onlar ... Bir hat üzerinde, r.mden kaleye girenler olursa, bunla- dan sonra, yapılacak işi, bana bırakır-

eden· . ve tesıratı harıcıyeye arşı nın ı ma e ı ıgını soy uyor ar. una 1 b" k r 1 rın <J r kıllarına dokunulmıyacak Bir f • 
tıak ırnızin reaksi on kuvvetinin te - ne mani var? Kaloriferli apartıman - !'e ~ı ı a ıp ge ıyor ar. 1 " . . · · · 5ınız. 

lls ettiği iddia ~lmektedir. 1arda istenildiği kadar hava tecdid et· Bır başka kumandan, boğuk bir ses- tek nskenme, ~~rmak uc~ ıle dokunu- - Kabil olur mu? 
Diy

0 1 
. ... . le sordu: Jursa. kalev~ hucum ederı.m. _ Olur 

de r ar ki insanlar adeta ütü için- mek ımkanı var. Fakat bunu ıstemek D k l N • B k., ti , · 
Yaşar . d"" .. k 

1
• - urma o maz. e yapacagız? - aş a şar arınız. 

\oe b gıbi bir halde bulunuyorlar ve uşunme azım.. c·· ' tk" b" ""k .ld" . . Şimdilik bu kadar * liradan . . . k .. K 1 . ure ar ır ses yu se ı: - . 
Şedaidi h . ~ıkar çıkmaz en ufak ~ır Benım kanaatım ~udur ı. a o:ıf:r _ Durmıyalım .. halkı, toplıyahm.. H2yet, sevinç içinde avdet etti. 
Yorıar. aricıyeye mukavemet edemı - en 1:1odern en temız ve. en sıhhı bır ıJ..arşı koyahm. Yusuf Sofu, büyük bir merak ve he· 

lia . teshın vasıtasıdır. Mutedıl, tatlı ve ı - Yusuf Sofu, derin derin içini çekti: yecan içinde idi. Heyetin getirdiği ce-
huıun lbUki kalorifersiz evlerde sıcak lık bir havada normal olarak ve bu - _ Hayır ... Akıbeti felaketle netice- vabı, büyük bir dikkatle dinledi. 
l~r koa~ salonun haricindeki diğer yer lunduğumuz muhitin havası da ifsad }cnmcsi muhakkak olan böyle btr ha- - Şu halde vaktimiz var. Müzakere
ları ~doriar, mutfak ve yatak oda • olunmıyarak muntazaman çalışılabile- rekette bulunmıyalım. Gelen kuvveti mize devam edelim. Herhalde düşman
~aya s~guk olduğundan 0 muhitte ya • cek yegane muhit kaloriferli yerlerdir. görüyorsunu;ı:. Ovayı bir baştan öbür bk içın gelmiş olan bu orduyu, dost o
§ıy0~ ar daha evde az çok soğuğa alı- Sobaların zaman zaman yükselerek bi· başa kadar kaplamış. Bu kuvvete da - !arak yerlerine gönderelim. 
hırct·a ~ Ve nıukaveınet reaksiyonu on- zi rehavete sevkeden sıcaklığını ve o- , yanmamıza imkan yok... Zaten sulh Dtdi. 

Zah~ha fazla oluyor... nu takib eden ~itgide .. soğu~n k~yfi - yapmak istemiyor mu idik? Şimdi. der- * 
b-u rn ıren çok kuvvetli gibi görünen yeti hıfzıssıhha ıle asla kabılı telıf de- hal kale kapılarını kaparız. Elimizde KORKUNÇ BİR DÜELLO 

'Buantıkı biraz tahlil edelim: ğildir. Kaloriferlerin taammümünü te mevcud olan askerlerle müdafaa terti- , ~ Ci~a.ngiri~ . ordugah4 deım bir sü-
~ekı rada :rnevzuubahs olan teshinin menni edelim ve bunun propaganda - batı alırız. Gelenlere de bir hafta bizi Kun ıçınde ıdı. 

~-v_e Vasıtası değil, 1Sınma tarzıdır. sını yapalım. Onun küçük mahzurları- müz1kerede serbest bırakmaları için 
1 

Tim ur ordus~un yasası muci~~ce, 
len ,~zun ÇOk yanl!§ olarak kabul edi· nı bertaraf etmek her zaman müm - haber yolla~ı~. Bu müddef zarfında da h~r tar~f~ d~v:ıye~:r çıkanlmış; nobet-
~atbik edilegelınekte olan kalo- kündür. müzııkeremızı bitiririz. Sulh t.çin Tir ~ıl~r dızılmışt.ı. ~1ger ordu efradı da 

- ınur!eıiğe haber göndeririz. 1stırahata çekılmıştı. 

d d 
•• . d k• h b Özbek bey]('ri, ve ülf'ma zümresi, Noo~ci hatlarından, C'ihangire bir a yo unyasın a } ar derha1 Yusuf Sofudan tarafa çıktılar; habu ge!dı : 

- Evet.. evet... Bundan başka çare - Mirke, sizi görmek istiyor. 

Karar, ertesi gün tatbik edildi. 

Cihangir, içine kuvvetli bir zırh giy
di. Enli yüzlü düz kılıcının kayışını, 

koltuğunun altından omuzuna asarak. 
üstüne bol ve uzun bi:r derviş cüb~esi 
giydi. Başına, geniş bir sarık sard1. E
line. bir keşkül aldı. O tarihte Orta 
Asvada kaynaşan (kalenderi) derviş

jerine benzedi. 

Mirke; daima, orta halli bir koyun 
tücco.n kıyafetinde gezerdi. Onun için 
Mirke ile Cihangir, kale kapısından 

~eçerlerken, hiç kimsenin nazarı dık· 
katini celbetmemişlerdi. 

Mirke, ağır ağır önden gidiyordu. 
Cihangir, bir kaç adım arkadan, onu 

takib ediyQrdu. 
Böylece saraya yaklaşmışlardı. 

- Arkası var -yok. Cihangir, zaten onu bekliyordu. Hat-
Jt adgo ı·ıe p oınaganda yaınan devletler Diye bağırdılar. t~; o z~marıa. kadar gelmediği için, ade- ___ , __ ....._ _____ _ 

r r r , * ta endışe edıyordu. Şeytan adasından 
,, tıaıya _ i han, l dilleri kullanıyorlar? Şehirde, baş. döndürücü bir hareket Cihaç· nıi\ bu h

1
a_beri getiren zabite: Ki:lçan kürek 

ca' ~ n~ızce, Arabca, Almanca, Sırp- başknııştı. Silaha sarılan halk ile bii- - a u ' ge sın. hk .. l 
• %ı ?laııcace, b. Isı>anyolca, Porteklzc.e, Macar- k ] b Cevabını verdi. Bir kaç dakika son· Ma um arı \' qunı tün cskerler, ·a e eden1erine koşu • ~ 

C\ tıg031a~ ca,. Hind lisanları, Isperanto. yorlardı. Kale kapılarını kapıyorlar; ra; Mirk Cihangiı in çadırına girdi. 
.\ • >.taca .... _ - lııgiUzıee, Fransızca, Rum- Ve büyük 1Ianzadenin huzurunda yer-
~ ·- 'I'Urt i arkalarına taşlar yığıyorlardı. 

•uııca. ' ce, Almancn, tnlyanca, !ere kadar eğildi. 
ıı, ~tıaya _ İngtUz Burçlardan burçlara borular çalını· Cihangir, büyük bir soğukkanlılıkla 
~ır a~ 

1 
ce, Almanca, Holanda dl- yor. Bayraklar sallanıyor. Müdafaa ·ordu· 

acıa da tı' t.alyanca, isPanyolca, arada tertibatı alınıyordu. :s • 
Pt-a veçce ve Macarca. - Burayı:\ ne zaman avdet edebil -

)arı ?ısa - t Sapanlara takılarak uzaklara fırla - d" M" k ? ca, İSJl ngUlzce, Portekizce iıaı- ın, ır e ... 
>. JaDon anyoıca, Almanca, Arabc~. tılmnk.. kale bedenlerinin kenarına _ Ancak iki gün evvel. 
lırıaııca Y!._ - İspanyolca İngilizce Çince ~ yaklaşan, hendekleri aşanların üzerle· - Şehir ne halde? .. 

• •·cang ' ' ' k · t.ıı, ~erıka ~· rine yuvarlama ıçin büyüklü küçüklü - Berbnd.. perişan. 
'+~t>arıy01;; ~talynnca, Fransızca, Alman- taşlar toplanıyordu. - Ne düşünüyorlar?. 

ca, ~any11 _. 
1
;rtek1zce. Fedakar Özbek kadınlnrı, bütün bu - Sulh teklif etmek istiyorlar. 

,., tllaııca b... gIJizce, ito.ıyanca, Fransız- taşları sırtlarına yüklenerek kale be - - Şartları? 
... ek ' ~urtekizce · 

~allca,0s_ıo,.a1cy11 _ İn • Tt.salre. denlerine taşıyorlar. Burçların ortala· - Henüz belli değil. 
v l'.sı>an101 gillzu, Fransızca, Al- rına, gedikleri aralarına öbek öbek yı- Genç kumandan sust A • • 

ca, t:tı1tan - i~a. ğıyorlardı g . . d B , . u. . gır a~ır 
.a. atınc~. !yanca, J"ran.sızc:ı., Alman. ezı~ıyo_r u... . u g:zın~esı?. ~~un sur-

Resimde gördüğünüz 7 adam, Fra.,.sıı 

Guinesindeki Şeytan adasından kaçan 
yedi mahkfundur. Kayıkla 18 günde ve 
tam 1200 kilometre katederek İ~panya li-

l'Jı.. ·'!rn:ı.n,, Tiınunın atlıları gelmişti. Ok menzi- med1. Bırdenbıre Mırkenın onunde du· 
ıı.a dil " 11 - i "inden hariçte atlar d ~..... · 1 k k manlarından birine gelmişler. 96 sant aq 

1 
lerı. ngfllzce, Bolanda d1l1 ve Af- .ı ' ın an .uımış er .. rara onuşmasına devam etti: 

~~tıda _ in kalenin çevresinde, sık fasılalarla ~a- _ Mirke!.. ve biilaç kalan zavallılara yiyecek. içe • 
'tü ~tan _ 1 gtfüce, Almanca. rargahlar tesis ederek yerleşmişlerdi. - Emret, Hanzadem. cck ve elbiseler verilmiş ve serbest bı -

rkJ.1e Ue ı nK1Jtzce. Yusuf Sofu, husumete kendi taraf m- - Yusuf Sofunun biraderi Ak So- ı o kılmışlardır. Şimdi de Panama kana -
nııntere - Yaımz Arabca. Bir radyo : .. t 1syonu d bebi t ·ım 

.., t an se ve ven emesi i"in, ka~- funıın bı"r k•zı varmış. J d h " , -~- • ınn oğru areket etmişlerdir. 
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BANKA~I 
1938 

Küçük Ca.ri Hesaplar 
1

k'rami'-ie planı== 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

Saçların·ızı Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇ -=:KSiRi 

KOMOJEN 
Saçların kOklerinl kuvvetlendiriı'. 

DOkUlmesiııi keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bllyllme kabili· 

yeUnl artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu lAut, kullıını~ı 
ko.ay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU- lSTANBUL 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın

lığı ve göğüs nezlelerinoon sizi kurta

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

• 
" ' ,,, 

Sizi aofiuk algınhğından, nezleden, gripten, bat 
dit •Arllerından koruyacak en iyi lllç budur. 

)ııı- İsmine dikkat buyurulması 

l Hendek icra Memurluğundan: 
~-U•••••••••••-.. Hendekde Kavas oğlu Aliye 233 Uran 

nusarlflnin itasına borçlu Ilüseyln§e1h kö -
yilnden Efendi oğlu Sadıkın gayri menkulü
n.in paraya çevrilmesine karar verllınlıjı ol -

Terkibinde 

ALTIN KREMi 
bulunan 

ve 48 aaat hevalendarllmıt 

~====~:::~......:.~====,u~ 

duğundan medyunun Tarbya hududt1 da -
bilinde Garben: Osman, Şlmalen Osman 
ve Şalc:lr ve Yusuf, Şarkan: Hasan, Cenu • 
ben: Yol Ue mahdud yirmi yedi dönümden 
ibaret arazı yirmi dört aehlm itibarile se • 
klz hissesi borçluya ald olup ve dört yüz li
ra kıymetinde olan mezkfır sekiz hisse bu 
kerre birinci açık artırma Ue 15111938 Cu ~ 
martesl gününden itibaren 15j2/938 Salı gü
nü saat 15 de Hendek icra dairesinde açık 
artırma Ue paraya çevrileceği ve haddi lA. -
yıkını bulmadığı takdirde ikinci açık artır

ma Ue 213/ 938 Çarşamba günü af!ll saatte 
Hendek 1crn dairesinde açılı:: artırma Ue pa
r:ıya çevrileceğinden ayni haklara irtifak 
hnklanna vesair haklara malik olanlar yir
mi ı:nr. zarfında evrakı müsbltelerlni ibraz 
etmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç 
bırakılacakları. tallb olanlar yüzde yedi bu
çuk -depo akçesi veya banka mektubu ibraz 
etmel:?ri ve daha fazla malOmat almak is -
teyenler Hendek icra dairesinin 938/ 579 No. 
1ıı dosyasına müracaat etmeleri illin olu • 
:ıur. 15/ 1/ 938 

VENÜS PUDRASI Alman ve İn
giliz kimyagerleri tarafmdan en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan bir 
cild dünyanın en taravetli güzelliğini 

ifade eder. Hiç bir pudra VENÜS 
pudrası kadar cildi mat tutup cnzi-

Adalar S'Ulh Mahkemesinden: beli gösteremez. Sarışın, kumral, es- Bir seneden fazla hapis cezasına mah -
mer her tene uygun renkleri vardır. küm olan Büyökada Salhane sokak ı No. 
İsmine dikkat ve taklidlerlndcn 

1 
rada oturan Mustafa oğlu Müjdada ayni 

sakınınız. yerde Kevser Muhtar Alusun medeni kanu -

nur. (1003) 

ERTUCRUL SADi TEK 
___________ ,, 'l' 1 YAT R OSU 

Bu gece: 
(BAKIRKÔY·Mlltiyadi) 

Yarın gece 

1 
nun 360, 363 ve 371 1ncl maddelerine tevfi
kan vasi tayinine karar verildiği il~n olu -

Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİ 1: S. Ragıp EMEÇ 
S BLER . A. Ekrem UŞAKLIG[L 

( 0SK0DAR • HALE) 
sineriı alarınıla 

ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTi 
Vodvil 3 Perde: 

İstanbul Borsası kapanış 

fiatları 24- 1-1'938 

ÇEKLER 

Lond.ra 
Jfn·Yd 
PaN 
MlllDo 
Br11bll 
Atına 

C•nnN 
Bofıa 
Anuterdam 
Prat 
vı:raoa 
Mac.:rtd 
Berllil 
va~Oft 
Budapeftıl 

Bukr .. 
Belgrad 
Yok.ohama 
Moskon 
8tokhoım 

Açılış Kapaoıf 
628. 7 6 629. 

O, 791>180 O, 1!!_ 
IS,84ö ~'"""" 
ı~. 1014 t6.o96 
4,7042 4,70 

8', 9184 96,~ 
3,44 ,,..,, .. 

63,6182 6'.:: 
l,426J ı, r,d 
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HAYATIMIN 

En Büyük 

HEYECAN! 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bit ~ 
ra kullanmak mecburiyetinde ıtal 1" 
Pudra, cildıme parça parça y•P ~ 
yor ve yüzüm cmakiyajlı, bir :;.,,, 

gösteriyordu. Bu pudradan taaı ~ 

sarfınazar ettim ve havalandırı 1" 
ve krema köpüğü ile kanştırılflllŞ cJtf 
ni ve tamamen görünmez bir pLl ... 

··reJll"' 
lrullanmağa başladım. Beni go . dl' 
pşalıyordu. Çünkü ben arLık ayıll 
ğildim. 

bil' 
Pudra aleminde kcşfedılmiş en ulii 

yük sırdır. Bu yeni pudranın forfll ·r· 
ve istimal hakkı büyük mali !cdsıcıı 

ı.•· lıklaı la hemen Tokalon müesSCSt::;ı 1',.. 

rafından satın alınmıştır. Şirndı ·'1'0 
tll 

. d8 
lon pudrası namile ve hergun ··ra· 

gu•'zel ao 
taz~. daha nermin, daha 

nün üz. 
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MERAKLILAR 
(!nizah Y alovanın tekiııiülünde 

bir merhale: Otel Termal 
1 - Antika Meraklısı (Baş tarafı 1 inci sayfada) l su otclın içine girmiştir. Kaynaktan çılo-

ternasyonal bir isim verilmi~tir: Otel Ter- tığı gibi, fen için şimdilik sihirlı bir me
mal. Mühim su yerlerindekı büyük en- &ele teşkil eden radyo aktiviteslni kay • 
ternasyonal lüks otelleri hariç, hemen her betmeksizin, hususi tertibatla banyo dai
yerde bu nevi oteller, sade temiz, relerine sevkediliyor ve orada gerek bnıı

»ede ,.,_ nse antikaya 
··~tlk. 
'atı samı.ıştır ve 

YUzden de b" 
lntıkılaŞiru ıraz 
k t ştır. Fa-a o . 
oldu· ' antıkalaşmı~ 
d ~nun farkı d 
eğ1 d n a 

k ır. Sadece hcr-
esın kendini antika 

llıc-rak} 
'Oıdı ısı ol.ırak ta • 

gını zanned . 
S 1 er. 
o :akta '""· .. k.e go.. ,, ... rur n 

lll kaldırım ta 
larındad ş - @ 
dik. . ır. Taşlara 
kar~~U dikkatli ba- . 
&ıhı h" azan tukezliyen bir sütcü beygirı 
taŞtn ırden Yere kapanır ve kedi i!ibi iki 
hn arasını tırnaklarile kazır, ve huldu
Çek u, ınaı bulmuş mığrıbı gibi oradan 
de er çıkarır. Ne mi bulmuştur? O, yPI-

gord"ğ·· 
katına u u Parlak cismi Cenevizlerden 
duğu bı.r Para zannetmiştir. Fakat bul
zev şey biraz evvel oradan geçen zer
?nıh~tçı eşeğinin nalından düşmüş bir 

ır. 

c- * Ozleri 1 dır d • Ya nız yerde değil, duvarlal'da-
a .. Çünkü 

tı bir an . onun için her binanın ay-
kık d tıkalık kıymeti vardır. Hele yı-
Oraıar~varlara, yıkık bacalara bayılır. 
liatt• ~ uzun uzun tedkikler yapar. 

a bır • da}ti t gun bir yıkık binanın arsasın-
hir ~raklan karıştırırken eline kınk 
lrıily0n b geçnıi§; bu kırık kase onu, bir 

l{ıı._ ulınu; kadar- sevindirmiştir. 
~nı.n -0., l)·· .. UZerlnde iki harf vardır: cZ. 

~er~şu~üştür: cZ. O.> acab~ hangi 
,zllruın n ilk harfi olabilir? Bulmuştur: 
l'rıeşh Otanıen~. İkinci Dinastenin en 

Ur f' ~ltllandı ~ ır a~nu .. demek bir fir'avunun 
hk, ona gı kaseyi eline geçirmiştir. Ar-
lıınablliran .dara bahtiyar bir insan bu
koşar. 0 :ı? Kase elinde sevinçle evine 
teltıt'z. E adar sevinmiştir ki etrafını gö

dek! oteı:rafını görmüş olsa biraz öle
~Yi anı ın levhasını okuyacak ve her 
da ,Zar ıyacaktır. Çünkü otelin levhasın-
~ k.a""e.r oteli yazılıdır ve onun buldu-
r· ~nın Ü • 
ır•a\1\uı zerındeki Z. O. harfleri 

Zarer oteı~~tuın Otamen, isminin değil, 
bulaşık ı 1S?lıinin ilk harfleridir. Otelin 
k Çısı b" .. 
.erı kırını ı.r gun evvel kaseyi yıkar-

tlrip 
0 

ş, ve patron görmesin diye ge
arsny a atmıştır. 

ı; Antika ın * 
1 lta:tı Yaln eraklısı; antika olan yeri, an
ern(! b ız göz -
hoıun akıp değil, 
hal'l'ıs • havassı 
}' l'Sıle 
<ta'ctıa . anlar., 

)erd Yın b' 
L e d 11 
~t: urur; kok. 

....... ~ 
~atı '- Uraaa :a· 

l1 "'Ok ı -
bc:r Usu var! 

t"~Ç> b.. ellerne ö 
er· 

l'ıur: ıye doku. 

ı.._'- l.aınisr h · . 
"'1.1\I hı ıssım 

S ç aldat t_,_ akına rnaz, muhakkak Bizanstır. 
~"'a ' solun b it \ıcf(' ı;tk a akınır, bir sucunun 
erı ~ini g··a:.ttığı arabasının atılmı§ te
....... 1 t orur: 

t\rıd ş e görd" an bili . uın, Bizans imparatorla-
nın arabasının tekerleği .. 

.\nw.. * allt "'a ın 
c~ltalarla ~raklısının evi, çeşid çeşid 
le ' 'l'irnurı oludur. Orada Sezarm k1lı-
8öl~anı.n trı~~g~? ~astonunu, hazreti Sü
l"tttı tn kundağ runu, Neronun tahtını, 1-

li'~:§idin h ı~ı, Musanın beşiğini, Ha
g~en on~r asını görürsünüz. 
s ebııeC(!l'.· . n evinde gördüğünüz ve 
etarın t>lllız h · 

b;u.d koltuIDıtıer şey antikadır. O, sizi 
lad :IDnda b a oturtur, size Sezarın 

ı.,, • ~onıa USUl ·1 • ~ §arabd ı e k:endı hnzır-
h nı.nıtuı an ikraın eder 
O\ıtab Bıltıld ğ . 

t....._ az t .. ~. ı ını anladığı zamaıı •yel ı.. __ . Qı ile · 
ltı)l ~elendi . ~ze ıniladdan on asır 
dı&. Çalar 'Ve h ğuıı iddia ettiği bir şar-

gı hı soyler L"kr . 
ıı_ttt ~tçlsi El •. u es dıye çağır-
tır._ kendi d eniye raksettirir .ve 
~'"'lll gij e co 

Yazan: İsmet Hulusi 

imparator, kral, halıfe eşyası da takır

darlar .. bundan hoşlanır: 
- Antikalar eğleniyor! 
Der, oturunca uzun uzadıya anlatır: 

- Eski eserler benim hayatunı verir-

ler, ben bu asırda yaşamış mıyım? Evet 
değil mi, ama etrafıma biriktirdiğim an
tikalarla miladdan evvel ve sonra da ya
şamış gibi oluyorum. 

Elini bir tarafa uzatır, kirli bir bez 
parçası alır; bu nedir, bilmezsiniz değil 
mi? Bu Mari Antuvanetin giyotine gö-

? 
• 

türüldüğü gün arkasına giydiği elbisesin
den bir parçadır. Nasıl elline geçirdiği

mi merak edersiniz.. onu da anlatayım, 

bir gece rüyamda gördüm. gi~otin kurul
muştu. Mari Antuvanet giyotine doğru 
götürülüyordu. Arkasında kuyruklu bir 

elbise vardı. Sonra birdenbire elbisenin 
kuyruğu yok oldu. Bir ses kulağımda 
çınladı: cElbisenin kuyruğu senin ka
pının önünde olacak!~ O anda uyandım, 

hemen kapıya koştum. İşte bunu kapı
nın önünde buldum. 

Koklar: 
- Mari Antuvanetin kokusu.. 

Size de koklatır: 

- Nasıl? 

Bir bulaşık kokusu hissedersiniz.. ve 

hakikaten bulaşık kokar, çünkü Mari 

Antuvanetin entarisinin kuyruğu, hıı

mctçinln pencereye astığı ve rüzgarın 

pencereden düşürdüğü bulaşık bezinden 

başka bir şey değildir. 

zan Sezar gibi bun- iddiasız inşa edilir. Bu otelde de öy- yolar ve gerek muhtelif su tcdnvılerı t r-
har, bazan Napolyon ledir. Küçük, temiz, balkonlu ve konfor- 'tibatmda kullanılıyor. Bunların hep i de 
gibi kurnaz, bazan lu odalar; sonra, alt katta, bılhassa fena fennin en yeni hesab'arına göre yapıl .. 
Demosten gibi natuk havalarda herkesi alabilecek ve geceleri mıştır. 
olurum. Siz kapıyı herkesi eğlendirebilecek geniş salonlar. Yalova suları, şimdiye kadar 7.ann rlil
çaldığınız zaman e -1 Termal isminin veriliş! de tabiidir; diği gibi, kimyrvi &u!ard~n drğıldir Fi
limde Musanın asası çünkü bu otel, tabii sıcak su ile yapıia- zik sulardandır. Yani, su. ihtıva ettiği 

rdı. Musa ibi ,cak tedavi müessesesidir. Bunun için ba- kimyevi unsurlardan dolayı dc·ğil, h:ıız 
vd~ - - d ~ e. , şında bir tıbbi heyet bulunuyor ve bu olduğu fizik hassalardan ve bilhassa yük-
uşunuyor um, as•-ı . 

ba 
b- .. k b" kud~ 1 heyete doktor Nihad Reşad rıyaset edı- sek to.bıi sıcaklığı ıle radyo aktıvitc kuv-

na uyu ır İd · l · d l k · · · · · · d d 1 f l d S ·· · d . . . yor. are ış en e mem e etınıızın ıyı vetın en o ayı şı a ı ır. u uzcrın , ye-
r~t vermış~ı, ıste~y: , otelcilerinden olmakla maruf İzmirli ' ni ye11i yapılan ilmi tedk!kler neticesir d "'• 

(((lılı f dıın ° dakıkada asa Naim Mulaliç'e tevdi edilmiştir. bu vasıfları itibarile dünya.mn b: ı ·i 
ı 1 ıl sayesinde bütün bir Otel, görünüşe nazaran, mevsim otel- derecede şifalı ~ulan arasında bul.m -

kavmi kurtarırdım. !erinden olacaktır. Tedavi mevsimi açı- duğu görülmüştür. 
Asayı görmek istemezsiniz. Çünkü o- lacak, kışın lropanacakhr. Otel, me\·sim başlarken açılacaktır. He 

nun antikalarını artık merak etmiyorsu- Bu otel sayesinde Yalova kaplıcal - :1ÜZ ücretler kal'i olarak tayin edilme • 
nuzdur. Musanın asası dediği de •ğer bir rından hastaların istifade işi yeni bit' mic:.tir. Tam pansiyonun, adam başına 
dervişin teberi değilse muhakkak bir ok- devreye girmiş oluyor. Yani, iptidai şe- beş lira olarak tesbit edilmesi düşünülü-
lavadır. kilden çıkıp fenni ve modem bir şeı.Ie yor. Fal :ıt bu mikdar kat'i değildir. Biru * giriyor. Bugüne kadar orada mcvcud o - daha aşağı olması da mümkündür. 

Antika meraklısı evinize gelir .. kapıyı 
açarsınız.. içeri girmez, kapı önime at
mış olduğunuz eski bir keçe parça§lna 
dikkatli dikkatli b~kar. Siz de bakarsı-
nız, ve keçe parçasının kirli olmasından 
mahcubiyet duyarsınız.. 

- Affedersiniz, hizmetçi temizlemeyi 
unutmuş .. 

- Temizlenmez bayım, temizlenmez 

efendim, bunlan klrlerile muhafaza et
meli .. çok kıymetli bir parça .. hiç bir an

tikacıya gösterdiniz mi? 

- Hayır! 
- Hayır mı .. niçin göstermiyorsunu?. .. 

gerçi ben halıya meraklı değilim ama .. 
antika balı ve keçe meraklısı olanlar bu
na en aşağı on bin lira verirler. 

Antika meraklısını iyi tanuruyorsanız, 

ertesi gün keçe parçasını ambalaj ynpar, 

bir halıcıya götürür, ve gülünç olursu
nuz, eğer iyi tanıyorsanız mesele yoktur. 

Çünkü güler, geçersiniz Ye on bin liralık 

keçe parçasını bir iki gün sonra süprün

tü tenekesine atmaktan çekinmezsiniz. 

* Antika meraklısı misafird:r. Onu mi
safirleri aldığınız kübik salonunuza alır
sınız.. o, bir an kübik eşyanıza şöyle bjr 

göz gezdirir, dudak büker: 
- Yeni aldım. dersiniz, iyi bir takım. 
Tekrar dudak büker. 

Kapı kapanmasın diye, kapının arka
sına bir taş koymuşsunuzdur. Taş -;okak

tan alınmış Ianlettayin bir taştır. 
Antika meraklısı, birdenbire yere ka

panır, kapıyı tu -
tan taşı alır: 

- Yazık buraya 
koymuşsunuz? 

- Bir taş. 
- Bir taş mı, 

/ evet görünüşte öy 
~ ~ Jc, fakat, antikıt 
~: -.. kıvmeti çok bü • 
~ - "k ~ ~/ yu bir taş.. helo 

....--...... ...._ şu mrnevişlcro 
bakın .. bu taş, bu

tellerde Yalovanın o kuvvetli şifa kuv - * 
veti taşıyan sularından hak.kile istıfade Kaplıca 24 (A.A.) - Yalovada açılan 
edilemiyordu. Çünkü kayr.aktan çıkan yeni otelin adı sadece cOtel Termal ot
su, ya banyo sahasına kc:dar gelirken duğu halde bazı gazeteler bunun sonuna 
kuvvetinden kaybediyor, yahud da in - bir de Yalova kelimesi ilave ederek cO
sanlar bu sudan istifade etmek için b;r tel Termal Yalova> yazıyorlarsa da bv 
hayli zahmetlere katlanıyorlardı. Şimdi yanlıştır. Otelin adı cOtcl Termal> dir. 

Hükumetin kat'i ka arı: lstanbulda . 
dört gıda maddes· ucuz ve iyi olacak 

(Ba.ş tarafı 1 inci sa11fada) 1 tahsile, oldukça ehemmiyetli bir kazan' 
yiçden on kurJ.IŞ aşağıya satılacaktır. temin olu_nabilrniştir. . . 

M f 'h h""k·.,,- t, b" 1 k t me Bu vadıde elbette kı tsta.nbuldakı be-aama ı u wue rr mem e e - _ . . 
selesi addettiği bu bahis üzerinde rasyo- lediyc teşkilatıpa da muhım vazıfeler te-

nel bir şekilde yürüyebilmek için İsviç-ı rettü~ etmekt~dir .. Hük.?metin bu ha • 
reden bir mütehassıs getirmeye karar l"<'ketıle bcledıyenın mustakbel paha -

vermiştir. Bu mütehassıs. muhtelif ha- lı1ıkla mücadel~ . si~~st;;ti ~~aslı bir. su • 
yat endekslerini ele alacak, bu hususta rette ahenklcştırildığı takdtr?e· netıcr -

vücude getirilecek esasları tatbik için bir 
ikinci mütehassıs cclbolunacak ve böy
lece ilmi bir şekilde bu dört maddenın 
dördünün de temiz Ye ucuz bır surette 

halk tarafından istihlaki imkanları te -
min 'olunacaktır. Çünkü hükfunet, etin, 

daha dört kuruş ucuzlatılabileceğine ka
nidir. Ve bu, şimdilik bir karara bağ -
lanmnmış ise, sebebi, yapılması mukarrer 
olan tedkikatın neticesine intizar edil -
mesindendir. Etin ucuzlatılabilmesi için, 
bundan başka ayrıca Karadenizde b:r et 

sanayii merkezinin kurulması da tahak
kuk ettirilecek kararlar cümlesindendir. 
Çünkü bugün Karadeni'Zden 1stanbula 
yapılan hayvan nakliyatı gayri jnsan1 

şartlar altında vuku bulduğu gibi, bu 
§artların bir neticesi olarak da beher hay. 

van, nakil esnasında (3-4) kilo zayi et -
mektedir. 

Halbuki Karadenizde tesıs edilecek 
hayvan kesim istasyonundan kesilmiş biı 
halde nakledilecek etler, bu Zpyiatın da 
önünü almış olacaktır. 

nin matllıb makiadı temin etme.ı11e"ine 
jrrıkan yoktur. 

r-
Ekmek için 
Verilen kararlar 

(BG.§tarafı 1 inci sayf .ıda) 
le alınış olan Ziraat Banka:sı, oyna
dığı nazım rolün bir netİC\.S~ olarak, 
fiatların fazla oynamasına mani ol
maktadır. Maamafih hükumet bu 
tedbiri kafi bulmamaktadır. Bu se
bebledir ki İstanbulda mevcud bü • 
tün un değirmenlerini (beledileş -
tiımek - münisipalize) meselesi ü
zet'inde tedkikler yapılmaktadır. E
sasen bu değirmenlerin bir kı mı 
tabii ömürlerini yaşamış bulun • 
maktadırlar. Diğerlerinin mühim 
bir kısmı Anadoluya nal·Iedilecek 
ve icab ederse, İstanbulda, bir iki 
tane ekmek fabrikası vücude ge -
tir!lecektir. Müteakiben ekmek iki 
nevie ayrılacaktır. Biri fakir hal -
kın ekmeği, diğeri orta sınıf halkın 
ekmeği. Lüks ekmek tamC>mcn ser
bec;t olacak ve bu ekmek herhangi 
bir mürakabe ile mukayyed tutul • 
mıyacaktır. 

Bir çekmece açar, çekmeceden üstü Mısırdan 
rada bulunmaz .. 

gelmiş olacak. 

Etin ucuzlatılmasını temin eden ted -
birler arasında, şark vilfıyl'tlerinde vü. 
cude getirilen hayvan biı'liklerinden de 
büyük istifade temin edileceğı umulmak
tadır. Daha şimdiden, bu sayede, müs -
tehlik fazla bir ağırlık hissetmeden müs· 

Bu suretle hükumet, gerek narh 
davasının, gerek fiat spekülasyon -
larının ortadan kalkacağını um -
mr.ktadır. resimli, işlcmiyen bir teneke saat çı

karır: 

- Saatin ilk icadında yapılmıştır. Ye-

ni elime geçti. Bu zamana kadar kimle

rin kullanmış olduklannı birer birer 

tesbit cdeceğim .. pek eski sayılmazsa da 
gene en aşağı dört asırlıktır. 

Siz, bakarsınız ve derhal tanırsınız; 

çünkü bu saatin bir eşi de sizin eviniz

de vardır. lİem siz onu kolayca ele ge
çirmişsinizdir. Çocuğunuzun ikide bir: 

- Baba, bana saatini ver! 
Diye başınıza musallat olmaması için 

bir oyuncakçıdan beş kuruşa almışsınız

dır .. yani sizin çocuğunuzun evde oyna
dığı saatin eşi olan saat te bir oyuncak 

saattir. 
O, devam eder: 
- İşte azizim, ben bu antikaları scy

Taşın kırık yerine bakar. 

- Anladım. 

- Neyi anladınız? 

- Taşın nereden kopmuş 

Sfenksin taşından kopmuş .. 

- Zannetmem! 

olduğunu, 

- Ne diyorsunuz, bu eğer böyl~ d\?-

ğilse kafamın kesilmesine razı olurum. 

- İsterseniz siz alın! 

- İhya ettiniz bayım.. bu gece bana 
dünyanın hazinelerini ba:ışıamış oldw-

nuz .. oh ne mes'udum. 

* 

... -·-·······--·············-···························· 
Başvekil dün Ya/ovada 
Gazetecilere bir öğle 
Ziyafeti verdi 

Yalovada bulunma~ta olan Başba -
1 

kan Celal Bayar dün Istanbul matbuat l 
erkanını Yak:ıvada kabul ederek Ter -
mal'<la kendilerine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya il 
da ziyafette hazır bulunmuştur. Baş -

1 bakan gerek yemek esnasında ve gerek 
yemekten sonra bir iki saat süren ko-j 
nuşmalarda gazetecilerle memleket ah 
vali hakkında hasbıhalde bulunmuş ve 
muhtelif meseleler üzerinde kendileri-
,nin vaki olan suallerine ayrı ayrı ce -

Daha uzatmıyayım, evinizden çıkar- vab vererek bu hususta gazetecileri 

ken ceblerl dolmuştur. O kendi aklınca tenvir etmiştir. 
birçok antika götürmüftür. Sizce d~ e- Başbakan ayni zamanda Şubat ıb -

tidalamıda küşad edilecek olan Bur~a 
Merinos ve Gemlik sun'i ipek fabrika-

Yalnız burada ehemmiyet veri
lerı nokta tevzi meselec;idir. İbti -
y3ç duyulacak buğday, kafi mik -
darda temin olunduktan sonra, bu 
b::ıhisde, endişeyi mucib hiç bir 
nokta göze çarpmamaktadır. 

Ve böylece, ara sıra meydana 
çıkan ve gıda maddeleri üzerinde 
şu veya bu zevatın nüfuz yaptık -
farı iddiaları da. artık yersiz bir 
mt--\"7.U haline gelecektir. 

Maamafih hükumet bu bahisde 
çok teenni He hareket etmek kara -
rındadrr. Zira, tululamıyacak ma • 
hiyette bir takım taahhüdleri orta
ya atarak sonra muvaffak olunama
mı~ vaziyete gelinmesini isteme • 
mPktedir. 

1-?d ?rı ayaklan şar, raksa başlar. O 
~. ~aaı. 1: Yere vururken raf

rın 'Ustlerindeki fir'avun, 

viniz lüzumsuz süprüntülerden tem.izlen
rettikçc kendimi o asırları yaşıyorum 

zannederim ve bu benim huylarıma dn mi§tir. 
tesir eder, bazan Süleyman gibi adil, ba-

lannın açılış merasiminde hazır bu -
lamet Hul(a.i lun."l'Ulja ~azetecileri davet etmiştir. 

Hayat ucuzluğunu temin eder • 
ken beledivenin vari<latmdan eksi· 
len mikdar için şimdiden konul -
muş olan para bir milyon lira tut -
maktadır. 
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- Biletsiz bir genç kadın var, kaptan.. , 
- Getir, görelim. 
Kaptan Hetherlcy'in kaşlan çatıldı. 

Bir kanın, ona göre daima bir uğursuz
luk alametiydi. Çünkü: Şimdiye kadar 
tanıştığı bütün kadınlar başına hep bir 
felaket getirmişlerdi. Son defa büyük 
bir (transatlantik) in süvariliğinden hak
sız yere kovulmasına sebeb olan da gene 

·bir kadın değil miydi? 

Önüne getirilen, biletsiz yolcu, ince 
bir genç kızdı. Yüzü limon sarısı, saçları 
darma dağınık. Zavallıyı deniz tutmuş
tu. Genç kaptan istemediği halde ona a
cıdı, kamarasına indirdi. Bir kahve ıs

marladı. Biraz dinlenmesini söyledi. 
Krndi: kaptan köprüsüne çıktı. İçini bir 
endışe yiyordu. Bir kadın, mutlak yakın 
hır felaketin habercisi demekti. Zaten 
teh!ikeli bir işe atılmıştı. İspanyaya si
lah kaçırıyordu. Bu, gerçi çok karlı bir 
işdı. Hetherley'in çarpışan taraflardan 
bıç birine sempatisi yoktu. Götürdüğü 

şeylerın yığınlarla insanı ıÖldüreceğini durdu. Sonra bir sessizlik oldu. Daha 
ar ... ır diışünmüyor de>ğildi. Fakat ken- sonra da havadisler başladı: 
di kend ni: cBcn yapmasam bu ışi na51] cPolis, Maynard cinayeti izi üstünde
::>lsa ba kası yapacak?» diye avutuyordu. dir. Katilin Joan Frayle adında bir kız 
Bu, daha ilk seferiydi. Vapuru gizlice olduğu anlaşılmıştır. Son olarak rıhtım
yüklemE'.'k için en fırtınalı ve sisli zamanı da görülmüştü. Vapurla memleketten u
beklemişlerdi. Gece yola çıkmışlardı. Gi-ı zaklaşmak istemesi çok muhtemeldir.> 
deceği limanı daha kendi de bilmiyordu. Joan Frayle'in tarifi tıpkısı tıpkısına 
Mc>rkezden telsızle haber verilinciyc ka- kaçak yolcuya benziyordu. 
dar açık denizlerde dolaşacaktı. Şimdiye - Şimdi anlaşıldL Demek casus değil, 
kadar iş yolunda gitmişti. Yalnız bır ke- canisiniz? 
r ecik bir kruvazörden şübhclenrniş, ö- - O, kaba bir erkekti. Kadın ruhun
nilnden kolayca sıvışmanın yolunu bul- dan anlamadı. Ölmeyi hak etmişti. Kötü 
muştu. Bu kadın olmasa yüreği hiç böy- bir adamdı. Hem onu ben öldürmedim .. 
le endişede olmıyacaktı. Acaba kimdi, ben öldürmedim. Bir arkadaşım öldürdü. 
kimin nesiydi? Hali, kıyafeti alelade bi- Evliydi. Kocası kendini çılgınca seviyor
letsiz yolculara benzemiyordu. Kendini du. Çocuğu da vardı. Bu adama nasılsa 
fakir göste:rip acındırmakta herhalde bır aşk mektublan yazmıştı. Kocası görme
maksadı vardı. Yoksa ... Evet yoksa bu ' sin diye geri istedi. Vermedi. Ben onu çok 
genç kız bir casus muydu? avutmak istedim. Dinlemedi. Dün bana 

Hethcrley'in yüreği oynadı. Hemen ka
marasına indi. Genç kız oradaki küçük 
sedire uzanmış yatıyordu. Rengi yerine 
gc>lmi'lti. GüzelJiği, eşsiz bir hal almıştı. 
Kaptan durdu, kaşlan çatık, sert bir ses
le darrıdan düşer gibi sordu: 

- Niçin kim olduğunuzu gizliyorsu
nuz? Siz bir casussunuz. 

Bilhassa böyle soruverdi. Onun dü
ftincesıne göre suçluların kabahati yüz
lerine vurulduğu zaman, şaşırıp ıtiraf e
derlerdi. 

- Casus mu, ne münasebet! .. 
- O halde bu gemide ne işiniz var? 
- Ben buraya istiyerek gelmedim. 

Geminizde ne var ki bu kadar korkuyor
ıunuz! 

Genç kız kıpkırmızı kesildiğini göster
metnek için yüzünü öbür tarafa çevir
mişti. Herhalde gizlediği bir şeyler var
dı. A.ıt:.r,'1dan söz alamadığı için kaptan 

sir.ırl<>ndi. Can sıkıntısını gidermek ıçin 
eli ic;tcmeden radyosunun düğmesine 
gıtti. Kamarayı önce şen bir caz cesı doJ-

geldi. O adamı öldürdüğünü söyledi. Dü
şündüm, b~ kimsesiz bir kızım. Ölsem 
acıyan olmaz. Halbuki onun ölümü bır 
yuvayi yıkar. Hem bana en dar zaman
larımda yardım etm~, evine alını~tı. O
nu ne yapıp yapıp kurtarmalıydım. Git
tim, ölünün odasında kendime aid izler 
bıraktım. Sonra son bir umudla kaçıp 
buraya gizlendim. Hem siz onu nasıl a
yıblarsınız. O, bir kişiyi öldürdü. Siz bin
lerle insanı öldilrecek şeyin kaçakçısısı
nız.> 

Sözleri çok acıydı. Hıçkıra hıçkıra a~
lıyordu. G<?nç kaptana göre kadınlar dai
ma yalan söylerdi ama ya bu seferki do~
ru ise.. gene içi istemeden acıdı. Kıza 

yatması için yol üstündeki tek kamarayı 
verdi. Bir iki sözle teselliye çalıştı: 

- Kapınızı iyi kiJidleyin. Bu tayfaya 
güven olmaz, dedi. 

Kilidlendiğini duyuncaya kadar bek
ledi, ondooı sonra kamarrsına çelcildi. 
Geminin bütün ışıklarını söndürtmüştü. 
Karanlıkta daha emniyette idiler. Çok 
geçmeden uykuya daldı. 

u Son Posta,, nın edebi romanı: 46 
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İngilizceden ceviren: 

K. Neyyir 
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Yeni Türk - lsveç ticare! 
muahedesi mer'iyete girdı 

Türkiye - İsveç arasında imzalanan Ye dikkat nazarlarının celbedllme.!bll --" • 
Vekiller lley'etı tarafından tudik edilerek tir. .~ 

mer'iycte geçen yeni ticaret ve kllring an - İzmir fuarında teşhir edilecek -=--
lafIJlası nUıka.darlara tebliğ edllmlştlr. 1 bir kısmı fuar kapandıktan 8Qlll'I& 

Yenı anlaşmaya göre idhallt bakımın - sergisine gönderilecektir. L•I 
dan vnzlyet değişmiş ve İsveç. mer'iyette 20 b" I k k kö U U idll" 
bulunan o. İ. R.kararname3i hükümlerinden m on o m r 
istifade eden memleketler arasına gin:zı4 -
tir. 

Her madde için ayrılmıt olan Platon ta
m~men istimal edildikten aonra aynca o 
maddeden hususi takas yollle ve mikdar ne 
mukayyed olmaksızın idhalAt yapılabile -
cektlr. 

edilecek e;tJ 
Kok kömürü ihtiyacını tarşıl.-~~ 

hı.rlcden 20 bln ton kok kömürü pıe ili 
müsaade edilmlştlr. Eski bir ka~1 ıııı • 
kok kömürünün beher tonundan ~-- tol 
çuk llrn. gümrük resmi alınıyordu. 20 tıbl 
için bu resim iki liraya indlrllml§tlr· Gümrük tarifesine giren yün iplik, yün 

mensucat, p:ımuk lplJğl ve pamuklu men -
sucat. ve Jüt mensucat, muknbınerınde ıs - Zahire borsasmda 
veçe Türkiye menşell yün ve pamuk ihracı ~•1 -
suretıle idhnl olunacaktır. Dün zahire borsasına 23 vagon PIJl\~ 

Yeni anlaşmanın hususi takaslara dair lkl vagon arp:ı gelmiştir. BuğdnY " ~1 
olan kı<mıı her lkl memlekette mer1 olan Iann bir kısmı satılmıştır. cuın• ıştil 
nizamlara tabi olacaktır. nazaran piyasa gevşekliğini kaY~ıııı 

İsveçdc ciri olan usullere göre, İneçle Fiiltlardn da bir iki para kadar .,_. 
herhangi bir takas muameı~ıne başlanmaz- olmuştur. 

dan evvel İsveçdeki Kllrlng Kontoret'dt'D Yunanı"stana domuz satıyorut 
müsaade alınması lfı.zım ceımektedir. İktı-

J oan uyuyamadL Makine gürültüsü sad Vek1Uetl Tic:ıret Odasma yeni blr emir ıı Qtf 
Uykusunu kaç:ırıyordu. Bı'r ara dıc:anda Çeşme <Husus1> - S::ı.kız ad~a-....MI "' göndererek bu mü aade IStlhsal edilmedik - ü ta~"" 
kaba knba sesler duydu. Bir ses: çc İsvecle hususi takas muameltsl yapılma- meye gelen Yunan t ccarlan ıo J' 

vurulmuş domuz almaktadırlar. KUOSU d1I . 
_ Ben işaret verir vermez hemen... sına 1mkfm olmadıltından 1dha1At ve Hıra - ruş gibi iyi bir !in tın satın aıınııcağınl tJI 

Anladın mı? diyordu. cntcılnrın bu hususta nazan dikkatlertnin yan ı~öyluler her t:ırnfda sürek uı.arı ter.,. 
celbedilrııeslni istemiştir. yanıı_.· 

- Ya uyanırsa ... ·Ya gündüzden şüb- S IA "k . . . 1. k d' ederek külliyetli mikdarda domuz .M . 

e cım sergısıne ıs. ıra e ıyoruz ç u kt dı ı v nııarı "" helend1yse... ve esmeye ge rme e r er. u oJ11" 
_ Uyanamaz. Şübhe filan ettiği de Beynelmilel SeH\nik sergl.sl komitesi, is - muzlann ekle sallh ve hastalıktan lrl tul 

tanbul Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat lnn için dlkkatll bir muayeneye t.ab1 _~..ıtf 
yok. Aklı hep kızda. Konturatomuzu bi- erlcrek. bu yıl selfmlk serrr.lstnln ıı Evlfüde mak üzere vllflyet baytarı İzmlrden çn-t6tt 
liyorsun ya .. onu ya ambara inip, gemiyi o.cılarak 2 Birlncltcşrlndc kapanacağını b.1- ye gelmi,tir. Vurulan domuzlar !JIO 
bize teslim etmiye mecbur edeceğiz. Ya dlrmlş ve bu sergi üzerinde alli.kadnrların Çeşme limanından Sakıza se'lkedll~ 
da balıklara yem yapacağız. Sen gemiyi ·tı~ 
istenilen limana götürüp paraları bızım demir çubukla kendini müdafaaya gu ış- tardınız. Bari bir gayret edin de iY1 
taraftan alacaksın. Harb gemisi pek ya- mişti. Karanlıkta kaba bir ses: nizi tamamlayın. 
kında. Onu korkutmak zor olmıyacak. - Gemiyi teslim el Ambara in. Yok- - Ne yapayım? ~ 

Sonra ayak sesleri uzaklaştı. Konuş- sa ... diye bağırıyordu. Kaptanın vakur, - Benimle evletıin. Çfuıkü: ~ rt 
malar duyulmaz oldu. J oan Frayle fük- soğukkanlı sesi cevab verdi : yorum. · "" 

- Asla... Joan Frayle gu"Jümsedi, genç td• !erine kadar titredi. Kaptanın gemisini 
teslim etmektense ölmek isliyeceği mu- Ve boğuşma başladı. Bereket asi tay- sokuldu ve fısıldadı: __ ,tOJ 

'ada da tabanca voktu. İc:e bıçakla, sopa cPeki .. çünkü ben de sizi sevi.YO'. "': ~~ hakkaktı. Çünkü: Düşmana teslim olmak ı J ıt •-"P 
b ile girişmişlerdi. Çoğu korkak insanlardı. Hetherley'in eli bu sefer sevfılCU'"" .. ta ölmek demekti. Koşup ona ha er ver- "'" 

mek istedi. Fakat uzun zamandır kulla- Para ile kandırılmışlardı. Daha ilk adım- radyosunun düğmesine gitti. Gene ı.a 
rulmıyan kapı bir türlü açılmıyordu. da kaçtılar. Fakat elebaşılarla boğuşa dis veriyordu: .tJ 
Lombar deliğinden başka de. çıkılacak boğuşa Hetherley'in artık kuvveti tüke- cMaynard cinayetinin içyiirll asıl .1 
yer yoktu. Başını uzattı. Dışarıda azgın niyordu. dı. Bu sabah imzasız bir mektubla Cl-·jil 
bir denizden başka şey görünmüyordu. Joan Frayle kamaradaki tabancayı ka- sokağında bir apartımana çağırı]a:ıı P"dJ' 
Binmeden önce gemiyi çok tcdkik et- pıp seslerin geldiği yana koşarken, ka- mc>murlan orada intihar eden bir ~ 
mişti. Büyiik bir soğukkanlılıkla lombar- pısınm önünde konuşan ayni kaba s~sin cesedi bulmuşlardır. Genç kadın bat~ 
dan dışarı çıktı. Cambaz gibi güverteye şöyle bağırdığını duydu: ğı mektubda cinayeti niçin ve nasıl ~°" 
tırmandı. Bir ayak sesi duydu. Önüne - Bağlayın teresi... Doğru deniz~... ğfni teferrüatile anlatmaktndır. ~ 
gelen kapıdan içeri daldı. Kapı kapanır Geç mi kalmıştı? Deli gıbi koşmaya Frayle'in masum olduğu muhaW etr 
kapanmaz kendi kendine açılan otoma- başladı ve tam Hetherley olduğu ye.re Hala bulunamadığı için hayatındatl 
tik elekt~ik ışığında, daldığı yerin kap- yıkılacakkez:ı yetişti. Ona tabancasını u- dişe edilmektedir.> dl' 
tanın kamarası olduğunu gördü, boştu. zattı. Ateş, kavganın yüzünu tamam.ile İlcisi de gülümsediler. BirbirleriJıt 
Yalnız yatağın üstünde genç kaptanın değiştirdi. Çok geçmeden tuzağı hazırlı- ha çok sokuldular. . e&f 
tabancası duruyordu. yanlar teslim oldu. Bitaraf uyfa işe baş- Hetherley - İsabet bır yanlışlık el? * lndı. Gemi, son hızile sise karışıp şübheli 1 fateğimi radyodan sonraya bırakJn.a ıeı-· 

Hetherley'i az evvel gnzcu uyandır- zırhlıdan uzaklaştı. Yoksa dünyada sözüme inanmu. el 
mı~. üstlerine do?tru gelen bir harb ge- * mıye razı olmazdın> dedi. ~-
misi gördüğünü söylemışti. Birlikte ace- Ertesi gün telsizle bildirilen linuınn Jonn gülerek cevab verdi: - UeJll , 
le kaptan köprüsüne koşmuşlar, orada a- giriyorlardı. Genç kaptan Joon Frayle'in maz, hE'm de kıvamete kadar yanardıJ11 
ni bir hücuma uğramışlardı, gözcü aldı- kulağına eğildi: I YARINKİ NiJSHAMIZDA: 

ğı yaradan yere serilmişti. Genç kaptan - Ben kadınlan hiçbir işe yaramaz~ Gül ile bUlbUI 
kamarasına kadnr koşup tabancasını a1a- kuklalar sanırdım. Siz bana yanıldığımı ı eıaı 
marruş, karanlıkta eline geçirebildiği bir 0ğrf'ttiniz. Geceleyin beni ölümden kur- Yazan: Perıde C 

:--======-=====::::===========;:;:==========°;::~-~-~--------------~----~ 
yata;,mdan işitmiş ve dışarı fırlamak, ıdi. On iki, on üç yaşında olduğu halde Dokuz yaşına geldiği zaman bil~ 
anasının yardımına koc-mak istediği 'aktinden evYel biıyümüş ve serpil • onu İstanbula götürünce, en çok :EıJll 
halde dadısı kapıyı kilitlıyerck bırak- miş 1ldui,ıu için büyüklerin meclisleri- neden ayrıldığı için ağlamış, çırp~ 
mamıştı. ııe bile dahil olurdu. Baba annesi onu Trabzondan uzaklaşmak ist~t.1• 

Ertesi gün Fuad annesini görmemiş- yanından ayırmak istemez, sokakta ve İşte f.m ilk çocuk sevgisinin ü~ 
ti art.ık. Akşama kadar dadısı onu: evde olup bıtenleri ondan öğrenirdi. de yn.ptığı tesir onu bir kaç sene .,şJt 

Muazzez Tahsin Berkand - M:safirliğe gitti, gelecek... Gibi Eminenin sesi güzel olduğu için bü- ka bUtün kızlardan uzakta tut;rnUŞ, ~ 
sözlerle avutmuş fakat o gece ve ondan yük hanımefendi ona ud meşkettirmiş- şi bir ürkeklikle hergün bucak bUC~ 

Esasen hislerine maddi bir cephe ve-1 annesinin buna tahammül edemiyerek soru·1ki günler annesi görünmemişti. ti. En:ine, kollarına büyük gelen koca- kaçmış, Eminenin koynunda uyu<W ,t· 
ten de bu duygular değıl miydi? tıilesinin yanına kaçtığını ve bir ay i- - Dadı, annem artık hiç gelıniye- man udu kucaklayıp şarlo söylemeğe gecelerin sıcak hatırasını muha:taı' 

Fuad altı yedi yaşında iken annesi çinde kederinden öldüğünü öğrenmişti. cek mi? başladı mı, ev halkı hep omm etrafını mişti. _tıii-
bir gün birdenbire evden yok olmuştu Bunu haber aldığı zaman Fuad büyük - Gelecek paşam ... Babası hasta i- alır, onun ncş'esile keyiflenir, onun çin Kendisini ,.anlıyacak bir yaşa r'-., 
ve o günden sonra da onun ismini ağza bir acı ve hayret duymuştu. Çocuğunu miş, onun yanına gitti. q.in öten sesile zevkederlerdi ği zaman da kadınlara karşı olaD d\' 
alınak büyük bir günah sayılmağa baş- o ka:.lar çok seven bu kadının onu hıra- - Beni de oraya götür dadı. . Evde herkes Eminenin 'hatırını sa • guc:;unda kırılmış bir sevgi acısına~ 
lamı~tı. Halbuki o annesini pek sever· kıp gidebilmesi için ne kadar zuliım ve - Olmaz yavrwn., orası uzak, sen gı- yar, hatta ondan biraz de çekinirdi. ziyen bir soğukluk, bir uıaklık ıcaııo1, 
di. Onun sarı lepiska saçlan, ince uzun iskcr.ce altında ezilmiş olması lazım- demezsin. Emineyi kırmak demek, doğrudan doğ- cnlara tamamile yakınlaşma~ ~d 
elleri senelerce gözünün önünden ay- dı! Çiınkü Fuad anasının kendisini çok, - B~n buralarda yalnız ne yapaca - ı·uya büyük hanımı kırmak, onun sözü- kirunışti. Yavaş yavaş bu ur.aklıgı <!' 
rılınamıştı. pek çok sevdiğini, bir tanecik oğlum, ğım ~imdi?. nü tutmamak demekti. Bunun için kü- sevgiye karşı Iakayd bıraıcmal9 

Annesi niçin gitmişti? Çocuk Fuad göıhebeğim, canım, ciğerim ... dıyerek - Yalnız değilsin ki ... Baban, büyük ~ük kızın evdeki yeri çok büyüktü. başlamıştı. o)<ttt' 
için bu çözülmez bir bi'mecc idi. O, onu röğsünün üsti.inde sıktığını pek iyi r.nnen, halan var. Fuad da annesini kaybetmekten ge - Yakışıklı ve gösterişli bir genÇ !>"' 
yıalnıı evdeki değişikli~ görüyor ve hatırl yordu. - H'ç birisini istemiyorum; annemi ıcn içli üzüntüsünü Eminenin neş'esi- ~ için tanıdığı kadınlar üzerindt ~· 
anlıyordu. Gtirültüler susmu~. kavga- Babasın n İstanbulda olduğu zaman- isterim ben ... Anne, anneciğim... le avutına~a başlamı.ştı. Daha ilk günü, men iyi bir tesir bırakması da -_ ... ırıt 
1ar, dövi.i~er kesilmişti. Babalı artılt lar ana o~ul için büvük bayram olur -ı - Sus oğlum ağlama! Baban duyar- (Öz yaşları arasmda onun yanına yak- büyük bir amil olınuştu. SeyjJVl~ee 
yumruklanm sıkarak annesine yürü- du. İkic:;i koyun kovun1 yatarlar, bir- sa seri döver. Gel bak Emine aşa~ ta5- iac;tığı vakit, fettan kız boynuna sanl- zannettiği kadınların ona m~~ • 
m ·\or .. ~a~an.: ~adı~ balmumu gibi t~:ı.~rirı:_ m~sa'la~. hikayeler anıatarakjlıkta C'en· bekliyor; sana güzel bir masal mış: . . etmemesi, kalbinde yeş:~c~ bS-J oO" 
sarı ellennı yuzune l{apıvarak hıçk1r- rulup ""lenır'erdı. Fakat o geldiğı va- söyliyecekmiş. - Pf. a'll benım. sana bm ana feda yan duyguyu hemen olduruyor. 
mıyordu. Evdeki hayat, baba ınm is- kit 1.er ı:('v dee s ·r, küçük çocuk dadı- (Jlsun! Şöyle yanıma gel; sana bir ma- soğutuyordu. ~ 
tanbulda geçirdiıii aylarda oldun-u gi- sının jırnına gönrl "ilir ve içerıki oda- Emine ... işte çocukluğunun ilk sev- ~al söyliye: im, diye başlıyarak, beş on O, çalışma ve didişme içind~1 ~ b~ sakiıı ve sec:sizdi. Şu farkla ki o va- ~ıa ka\ galclr, a~larnalar, iniltiler baş - ~:.ti... Arut~_,ini \kaybetCkte.n sonra dakika içinde küci' <!il avutmağa mu~af- hayatında s.evginin bu kadar . ~ 
kıt Fuadın yanında onu seven, onu sa- ıardı. Fuad ona yaklaşmış, bütün sıcak kal- fak olmultu. Zaten her zaman Emine- mnsını hakıki aşka karşı bir f'1'. 
ı·an anacığı vm-ken bu sefer somurtkan Bir rece, anasının gece gömleğile binin kanmıyan sevgisini bu siyah saç- nin kahkahalarının sföiri altında olan addederek kadın elile de bırpal8tt•1 
ve sert bir babanın tahakkümü altına sofa~a fır.:a.~ıp_: .. l·, esmer yüzlü, kara gözlü kıza ver - Fuad, o günden sonra büsbütün ona üzülmek, yoruı:n?.k isti!or~u. ~ 
girmi~ti Sonradan. babasının. bozuk 1 - Benı olduruvor bu sarhoş; can - misti. yakbşmış, onun gölgesi Jrlbi eteğinin r.şkların on un gozunde hiç bır eh ,_. 
lşleı ~in teselHsin i içkide aradığını ve l k ur taran yok mu? diye bağırdığını da Ô. dadısının kw ve av.in dlencesi ucunu bırakmamıştı. yeti kalıruyordu. - Arkall ..,. 
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macera romanı: ,1 

'İfşa eden idam olunur!-., 
Harb aanavı casuslart arasındaki mücadele 

Say fa • 

• • 

lzmirde askeri • 
merasını 

•• 
Uç alayımıza törenle sancak verildi 

İstikraz 
Şayiaları 

(Baştarafı 1 inci sayfadrı) 

bir heyetin yakında yapacağı iadei ziya· 
retten ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bunun haricinde söylenen ve yazılan 
~eylerin kiıfiesi yanlıştır ve memleketin 
bünyesinde, acil bir borçlanma zanıreti
ni doğurmuş her hangi bir yeni ihtiyaç 
hfısıl olmuş değildir. Bununla beraber 
J.iayded<'lim ki, faizini çıkarabilecek, mem 
ieketin iktısadi kabiliyetim yükseltebi
lecek harici sermayeye memleketin lta· 
pıları açıktır. Şu şartla ki gelebilecek ser
maye her vatandaşın vasati borçlanma 
kabiliyetini aşmamış olsun. 

Cemal Hüsnü Brüksel 
elçisi oldu 

Ankara 24 (Hususi) - Bay Cemal 
Ifüsnünün Brüksel elçiliğine tayini tc
karrür etmiştir. Yakında vazifesi ba
~ına hareket edecektir. 



SON POSTA · 
14 Sa~~~ra~=====-:m:::::ıı::ıııı: .... ==-==ıı:::::-=========-=======-=-======================:::::ıı:====~.,;;,~==~~~~--.... --===-:---==z=-=::::ıı:======:::ı::====:::::ı====-==========;=== 

Saragında 33 ~ı\dtı e· 
l . . ır 

: Harema ... asın Hatıralar 

f~~ SP O R J 
Otoriter hakemlere 

çok ihti} acımız vard~ 
Hakemler, tam manasile bilğili ve bitaraf 01~3 ııı 

Yazan : Ziya Şakir sahalarımızdan kavgalı maçlar da eksik 0 Jl1 
Abdu .. lhamidiv nerg iinkü hayatında, hiç deği :miyen adetlerinden biri de.' -~ - ,sonra~ 

k Zaman zaman bazı gazetelerin spor sü - Şimdi bunları yu;dıktan ~ kıymetli papağanlarını ve g üvercinlerini ziyaret etn1ek, onlara eli!e yem verme tı. tunlarında m~mıekett.en tavuııü aporun kal- ıım: arıu ti 
l b } l d c'.ırılması 16.zım geldiği hakkında yazılar çık- Mr.mleket.Le favulhi sporU 

1 
b!I Bu hayvanlar da k endisini derhal tanır a r, çırpınmıya . ş ar ar 1 maktadır. Bu yazıları şimdiye kadar taklb blr ki:nse yoktur. Herkes terıt ~a ~ 

1 b d cihetlerin ml'k ı .,,, .~tadyoma gider. or~arse ~ Abdu··ıhamı'd, (ticaret) ve (sanayi)e Bahcenin en cazip ve zc~in ciheti, ha-ı ettiğim zaman_ b, _ahçe_de çal_ışan ar.~ u ettim. Ldkin esasa temas e en ııln ı rını tekmelediğini g6 t"'tl 
• h- - ld 1 meskut ge,.ildlğlnl gordüm. Bilhassa bir ga- yre ... cok ehemmiyet verirdi. Hatta, gerek vuzbası idi. Üç yüz metre uzunluğunda yılanın daha aıa sag O ugunu soy e· zeted~ çıkan bir yazıda. favullü sporun kal- nlrlenır ve blr daha maç ce eJI, 1)1'. 

A k h A k ld ulan bu havuzun genişlig~i, muhtelif diler. Belki, bugün de yaşamaktadır. dırılması temenni edillrken acaba neden ta- Bundan dolayı tavullti, te~ıdıJ· bendeganına, ve gere ususı şe ı e spor kalkmalıdır ve kaldırılrıt ce~ 
c:örüştüğü zevata daima ticareti tavsi- yerlerde 40 metreden 15 metreye ka- * vullü oynayan oyuncuların oynatılmamalan kendl kendine 'kalkmnz, verUe 
Ye ~der; kendi şehzadelik hayatında dar tehalüf eden ivicaclı bir şekilden Her işde intizamı son derecede seven, temenni edlliyor da buna müsamaha eden - tamamlle kaldırılamaz. t 1'l 

· kk · B } b h b. · !er hakkında tek blr kelime yazılmıyor? Ben l şar ~ ·yaptıg· ı ic:lerden bahsederdi. Gerek sa· mi.ır.~ eptı. azı arı u avuzun ıçı- .. e bunu kendi nefsinde ve işlerinde de üınk"" teb Bunun kalkması için b r ef<' ~ · . · · · b · l . ' bu yazımla bunları m un mer e ay - leritl ray c;damlarından ve gerek nazırların- ;nını (Hamıd) kelımesıne enzetır er. tatbik eden hünkar bilhassa kılık ve dınlatmak istiyorum. :ıun için de hakiki hnt:em 
11 

ıt 
,1an bazılarının zı'raat ve ticaret işlerile Bu havuzun kenarı bir çiçek ve kıy- 1 ı · ' d k h · / iz hnkenıler bulmak lftzımdır. ye b 
... . _ . • . . . kıyafet mese e erme e pe e emmı - Çok yakında Taksim stadyomunda yapı- n:ımlle bttarar bilgili, otorıter tısil me~gul olduıJunu bıllrdi. Bunları metlı agaç meşherı halınde ıdı. Burada,! vet verirdi. Kendisi gayet sade, fakat lan iki maç .seyrettim. Bu maçlann lklslnl sini yirmi iki oyuncu uzerinde fC ıı 
me~ctmek şu tarafa dursun; bilakis Hinclstanm (Bambu)larmdan, Arabis- bir anda göze çarp;cak derecede zarif ll.c Bay Feridun Kılıç klare etti. Bunlardan ıen kimselerden ıntıhab edUlr. 

1 

şf 
teşvik gösterirdi. Mesela; mabeynci tanın en nefis palmiyelerinden, Jponya ~yin;;rdi. Ve han"'\ mevsimde olursa 1 birincisi Güneş - Galatasaray maçı idi. Bu ' kemler her ld:ı.re ettlklrri 11;;!re fi 
Rag.p paşa, bir taraftan ticaret yapar, nın en nadide krizantemlerine kadar olsun, daima kursunive ~:açan koyu 1 ınaçda hakem kendisinden beklenilen tam l 'e ayni intizam dahUlnde rrıes'J 
dl. f!e·.· taraftan da çı' ftlikler iş1etirdi. her nevi ag· aç ve çiçek yetiştirilirdi. Bu kl. k 1 t. :h d di E ehi otoriteyi temin edemedi. Ve bir takımın şu- bHmecburlye oyuncular da teJı: ~t t ~ 
~ ren .ı umaş arı ercı e er . en 1 l ,;. 

1 
şırııır d ~ 

Hatta 0 tarihte müslümanların rakı ve "ün bile Yıldız sarayında o eski to - . f' 1 . k b 1 ed - . k • _ t•runu kaybettirecek derecede verdi' ceza- vulsUz oyıın oynama,,a a ı ortJ 
t:> ' •• • _ mısa ır erı a u ecegı z_aman, 1~~- l:ı.rda semih davrandı. Ve bundan dolayı si- retle de favullü, tekmeli spor ıcs t ~arah yapmak ve satmak gibi işlerle h.~11.arda~, ç~k guzel krızantemler ye fet.ine daha fazla ehcmmıyet verdıgı nlrlenen bir t.arnf oyunculnrının psikoloji kar. Lfıkln böyle .. bl~ maçda b~cıı 

meşgul o:ması şiddetli bir taassupla tıştırılmektedır. gibi, onların karşılarında da hareket - usullle idare ederek bunlnrı yatıştırması la- ferincte başka turlu hareket edt 
kar;iılanmasına rağmen, (Umurca) ra- * l~rine son derecede itina ederdi. :.-ım gt"llrken buna rl:ı.yet etmedi ve oyun da maçlar: idare etmekte devarıt 

" ~ • Ze asına ve son erece e ıntı a a - T{ir 
kı ·ve şarapları avni ismi tac:ıyan çift - Abdülhamidin hergu" nkü hayatında kA d d · "k 1 k çığırından çıktı. ı !şln önü alınamaz. ıc Sr1 
likte imal edilirdi. O devirde, büyük hiç deg· ismıyen adetlerinden biri de . . . . _ . . . Bu maçda hakem ceza vermekde ve ta- Ben de pek muhterem ıı f . . · .. . '1 bılıydıne ernın oldugu ıç:n, -bılhassa vullü oynayanları sahadan çıkarmakta ve mu A~başkanı Aydın meb'usu ıtı:tl ınik· asta ticaret yapanlardan biri de, .uyınctlı papaganlarını ve guvercınle- ecnebilerle- her türlü bahislere ve en , ok tıtlz davrandığı halde Gilneş - Beşiktaş -renderesden rlca ederim: Merrı ı:e ıt 
bah;'ye nazırı (Bozcaadalı Hasan paşa) rini ziyaret etmek, onlara elile yem nazik mevzulara girişmekten çekin _ ı maçını idare ederken tamanılle değlşml-: bir nun t{'rakkl ve Leallsl için ıneırılCge. 
ıdi. Hasan paşa. yelken gemilerinden ,·errr.ekti. Bu hayvanlar, hünkarı ta - 'ınezdi. Gerek yerli ve gerek ecnebi ol • hakem olarak hareket etti. Galatasaray ma- siiz. tek~es\?: bir spor meyda~30,,,r1 
;ıdetiı küçük bir filoya malik o1duğu gi- nırlardı. Onu görür görmez, derhal çır-1 (! • h . f 1 nJ 1 bol bol k _ çında ufak bir harekette en ağır penaltı ce- evveH't yuksek vicdanlı, yük~e ~e ıı 
•1 'ı, bı'r r'talvan ı'le de orta~· olarak Ak- b l l d H'" kA ho ıLun, ususıye ı o a ara.. . o znsını vermekte tereddüd etmeyen hakem, kemler bulup i'}bsşına gettrc:Jn b'f.t 

" " P nmıya aş ar ar ı. un arın en ş- r.uşnıayı çok seven Abdulhamıd ken- ·· 1 ı idare edeceği maçlarda 
,.eniz limanlarına vapur işletirdi. landığı şeylerden bıri de, güvercin se- ~isini ziyarete gelen ecnebileri 'kabul ı ~ıııı macdaı t hı er lk:d takı~ın ,:a:tı~\:~~~a~rl- v~m~uk atan oyuncular bulunur: .P 

.. l . ı· d . ga . ·a· H t • b hl b 1 .. .. . ' c pena ı nra a ınna ı. e me • ı · b ıe.rı e '1' 1 S:ı•ıayı ış erme ge ınce; o evrın - rı ı ı. a ta; sa a arı, un ann oluş- ettiği zaman daima az söyler, neş'eli bünden işltıllrken tekme atan oyunculara ı .:crln şlkl'ıyetl üzerine) un teıt~ 
rip hususiyetlerinden olarak şunu arz~- il erile uyanmak için güvercinliği, kendi bulunur bilhassa kendisine çok ya kıs- karsı gayt>t müsamahakar davrandı. Bir I~_rla · t~c.,lye etsin. Ancak bu aÇ 
delirr .. ki· memlekette kaba ve ince bu· 

1 

dairesine pek yakın bir yerde idi. • ırdıiiı b'ı·r tebessümle dinlerdı· · j :ııaçria en ufak bir hareketi yapan oyuncu- ~un tr~meslı yumruksuzmın J 
' • • • b • mfimkün olacnğmı umarı · • tün san'atlar; Rumların ve ecnebılerın Hünkar, en başta at olmak üzere bü- Huzuruna kabul ettiği ecnebilerin. yu sahadan çıkarırken diğerinde hiç bir ha- Rıı§. 

elinde olduğu halde, Yıld~z ~rayın~~· tün hayvanları severdi. Her cinsten, 1 Kız,J sultan )ı -yakından görmiye gel- <0kct göst.,m•dl. ___ ~ ~ _ , _ , ·~i~ 

!::~:~m;:~ı:::.~:d ı:::~~bd;~amı~ ~:~~~-;:·· mk~rı:::1a(Ş~r7ıeç::::;;,~ı k~~ ~:k:1~1~~u:.~~i.~.~";.~!;:~~in~1;:;: Ankara muhte~ili lstanbula Güreş lederasyonu 1 
Yıldız _sa:ayına yerleşti~ten sonra .. ~a· ~~rece zeki ve has~a~ ~~pcği, ~n sevdi-

1 
iltifat ve nezaket gösterir; onların zih- geliyor reisi lstanbu'.da ı$l 1J 

rayın ıhtiyaclarını tehvın ~imek ıçın, gı h•yvanlardan .hırı •.dı. Gal1p ol~r~k niyetlerini çarçabuk değ'ştiriverirdi. İstanbul lakmunon Ankuaya J•Ptıiı ,... Gilr•• Federasyonu lkl~cl 7.ı".,';• 
Tophane ve tersane fabrıkalarından şunu da arzedelım kı; Abdulhamıdın Otuz dört seneve yakrn bir müddet sal- ynhati iade etmek üzere Ankara muhtelit! dün şehrimize gelmiş ve gur~ 

0 

w • . 
ustalar ve çıraklar ?eti~.miş; (ta~irha- beslediği hayvanlar, bunlardan ibaret 

1 
tanat sürdükt;n sonra, Beylerbeyi sa- şehrimizde iki maç yapacaktır. na ald muamelatı eski hey'ette Yor."I 

ne) namı altında hır muessese vucude deftildi. Bu hayvan kadrosuna, boz 1 avliıtn hücra bir köşesinde vefat eden Ankara mu~teııtt 5 ve 6 şubatta tk.J maç maCa başlamıştır. Güreş federıı~ııı~~ 
getirmişti. Bunun başına a emı pa- renkli, ve bir kulaçtan uzun koca bir Abdülhamid insanların zihniyet ve yapmak uzere. san u a e . · F d (c ·ı · - I t b ı g lecektir vır muamelesinden sonra prog ?. 
sa) isminde bir feriği müdür tayin et (vılaıı) da dahildi. Bu vılanın yuvası, ı hass"sı"retler'ı·nı· ı'dare etme,,ı· çok ı'v·ı· Ank~rada ıkhlkı_natç yal pal.nt Iııtbanlbulgemlmuı~ - cektlr. ..r.reş 4 

• •• rl d b -:. .. . : . . · .;ı • ~ v •eliti dun saba ı ren e s an u a .. - Ka.stamonuda yapılacak 5" 
1 miştl. Kısa hır muddet za ın a, A u huyuk havuzun şıma1 cıhetınde, ( Cı- fü~renmişti. Ve hiç süphe<;iz ki, bu rna- tlr. bölgesi yalnız serbest güreş fçiıt 1'~ 

tamirhanenin yanına bir de (imalat - Jıannüma köşkü)ne gidecek yolun ü- hareti savesinde d;. 0 uzun hayat ve İkinci maçda hiç bir ha~-ısı olmadığı, bl - Beyo "'glu Halkevİ turnUAı 
hane) yapıldı. zerinde idi. Or alarda, serbestçe gezer-! saltanıatını idame edPbilmişU. •lftkls raM1' taraf o:vuncularının çemberi 1 - tefi" 

Bu:-aya Avrupadan en son sistem di. Ve hiç kimseve ilişme7.di. lHinkarı ıçınde kaldığı bir sırada hakem tarafından Beyoğlu Halkevt tarafından r~ 
. . . d' T . ha . . ~ . . . s o N ''""ha harici bırakılan Fikretin Mk haksız o- basketbol turnuvaları 6 Şubat aı ~ .. mak neler get ırtıl ı. amır ncnın us· (•kser?Va onun yuvasına gıder. kendısı- .... d k 

1 
,, olmas .. ~ından dola- " ıv 

k ~ zjy A SAKI Jnrak oyun an çı arı mı., başlıyacaktır. Aldkadar klfipler
5
-nt talarından bazı.lan buraya alınara ne süt ve yiyecek verirdi. Şimdi ( Harb 1 R 1 vı bütün oyuncular aynl derecede mütees- sanı akşamına kadar Halıcevi !"" 

bunl~mn maiyetlerine Türklerden çı - akadcmic;i) olan Yıldız sarayını, üç se- 23/1/ 938 ~lrdlrler. k:ınlığına mtiracaat etmelidirler· 
rak verildi. İstanbul ve taşra sanayi ne kRdar evvel bir münasebetle 7iyaret Çemberlitaş Hakem ~ ursu açılıyor ---·--·-·~·-
mekteblerinden birinci ve ikinci der~- İ 
cede mezun olan talebeler, dOll!UO rna- r 
llşla bu müessesede istihdam edi~ir~i. Bir Doktorun 

Hünkar. bununla da kalmadı. Buyuk •• •• 
bir çini fabrikası yaptırdı. Bu fabrika - Gunluk 
yı yapan, sarayın hususi mimarı, Dran- ' Otlarından (*j 
.ko kalfa idi. Fransanın (Sev r) fahri - :-------------
kasından celbediJen, (Dat} isminde Asim 
bir Fransız bu fab~ikaya mü?~r tayi.n Haslalıgvına dair 
edilmişti. Bu fabrukanın tesısıne, bır 

tesadüf sebebiyet vermişti. O da, Ar
navutköy sırtlarında, çini imaline el
veri~li bir topra~ın keşfedilmesi idi. 
Abdülhamid, orada böyle bir toprağın 
bulunduğunu haber alır almaz, niimu
ncler getirtmiş; Avrupaya göndererek 
tahliller icra ettirmiş .. bu tahliller mu
,·afık netice verir vermez; oldukca mü
hirn bir para sarf ederek bu fabrikayı 
\•Ücuda getirmişti. 

Bu fabrikada, çini işlerinin envaı ya
pılırdı. Sevr fabrikası mamuiatmdan 
kat'iven farkı olmıyan sofra takımları, 
vazo!ar vesaire yapılmış: bir kısmı Yıl
dız sarayında kullanıldığı gibi, bir kıs
mı d:ı şuraya buraya dağılmıştır. Top
kapı sarayının zengin çin i müzesinde, 
bunlardan bir çok parçalar varclır. 
Yı .dızdaki demir işleri atölyesi de, 

ciddt>n şayanı dikkatti. Yıldız sarayı· 
nm demircllik san'atine temas eden 
ihtiy;ıcları, bu müessesede imal edilir
di. Atölyenin bilhassa döküm Ye gal
veno plac: i şubeleri, çok mükemmel i~· 

]er \•ilcuda getirirdi. 
Yıldızda mükemmel bir elektrik fab-

Bık sık tesadüf olunan astm hastalığı, 
hastalan hakikaten çok üzen ve ıztırap 

veren b!r rahatsızlıktır. Pek çok sebebe 
merbut olarak meydana gelir. Evvela 
burun ve civarındaki bir takım bozuk -
luklardan, burun yollarının e"rlllk ve 
tılronmasından meydana geldiği gibi 
vereme merbut olan blr astm tipi de var-
dır. 

Bazı müelllfier bütün astm vak'alarının 
arkasında sinsi sinsi nıevcud olan bir 
veremin mevcudiyetini kabul ederler. Bu 
gerçi blraz mübaU'ıgadır. Sonra doğru -
dan doğruya zahiren hiç bir sebeb bu
lunmıyarak da tezahür eden astm kriz
leri vardır. Astm hastalığının zuhurunda 
irsi sebrblerl de unutmamak liızımdır. 
Astmatik çocuklarda mullaka ana veya 
hud baba tarafından başka astmatlklel'ln 
mevcud olup olmadığını araştıımak la
zımdır. B:ızı asabi sebeblerdıon, korkular· 
dırn, ilii.çlardan dn birdenbire astm kriz
leri baıılıyn bilir. Yukarı da da söylediği -
mlz gibi sebeblerl çoktur. 
Havanın da teslrl vardır. Ratıb şehirler
de astm krizlerinin daha çok ve daha 
ık geM!ıtt muhakkaktır. Astın hastalığı 

nar\ de-..lldir. Ani bir tehllke yoha da 
akrlğerle'"dt' hu ule getl•·dlğl tall bozuk
luklar drl"''ISile lnt1fa hfırree ve kalb 
hıımm· .ı husule getlreb!llr. O zaman ta
bll bu J!lbl!erln vaziyeti daha ziyade 
,.hel'l'mtv t kesbeder. 

Bugün Ü program 
tSTANBUL 

! 5 İkinrikanun 1931 Sah 

İstanbul Futbol Ajanlığı tlmdiye kadar 
lisans almış hakemlerle, son yapılan imtl - Nöbetci 
handa muvaffak olan hakemleri nazari ve Eczaneler _.. / 
ameli bir surette yetiştirmek ve ont:ırı da - .. J ... 

.. i 1 ~·' ima idmanlı bir halde bulundurmak kasdi- Buıece nobetc o an 
ıc yeni bir kurs açmağa karar vermiştir. dll' : • .1 

Hakem kursu reisliğine Nüzhet Abbas se- İstanbul dhetlndekller: J.J''-~ 
Aksarayda: (Ziya Nuri>. ) çilmlştir. d r • J 

Nazari dersleri Nüzhet Abba.a Yerecek, a - <Esad), Beyazıdda: .~~ 0 • 'c -tı" 
Ötlcı neşriyatı : meli dersleri de mevcud antrenörlerden biri da: (Rıdvan>, Emlnonunde;

6
c: 1~ 

tatbik ettirecektir. Eyübde: CArit Beşir), Fene tıı'der.J 
l?..30: Pl:\kla Türk musikisi. 12.50: Hava- Şehremininde: (Nazım), ŞC. ~e;/ 

ldis. 13 05: Plil.kla Türk musikisi, 13.30: Muh- Afyonda kı r koşuları da: (Asaf), Karagümrüktl! ·tırJfı 
telif plllk neşriyatı. Küçülcpazarda: (Yorgi), :aa ı Afyonda mevsimin 1klncl br koşusu ya- / 

1 

Akş.'lm neşriyatı: pılmııstır. Çok karlı bir havada yapılan bu (İstepan). ,ı • .,ı 
18.30: Plaltla dans musikisi, 18,45: Emlnö- müsabaka 3000 metrelik bir yol üzerinde le- Beyoflu cihetindekiler: ııııstıd~ . 

nü .Halkevi neşriyat kolu namına Nusret Sa- 1 ra edılmlştlr. Mü.'!abaka çok heyecanlt ve İstlklAl caddeıoinde: (~ 1"~ 
f.l. 19: Nebll oğlu İsmail Hakkı refakat.ile zevkli olmu!lltur. Nt:ticede, Güçlü birinci, Ni - !atada: <Hüseyin HüsnU), <rf' 
Türk mu~ikisl ve halk şarkıları, 19,30: Kon- yazl tklncl, Esad üçüncü olmuştur. 1 <Llmonclyanl • PaQgaltıd~ udi· ~ 
ferans: Eminönü Halkevl sosyal yard.ım şu- 1 Afyonda resmi blr teşk11iı.t olmadıfından 

1 

yanl, Beşlktaşta: <Nail ~~~~ 
be~ı namına doktor K1'ı.zım Nuri Içgören bu müsabaka hususi teşebbüslerle yapılmak- Boğ'aziçl, Ka.dıkö:r " 0ı. Yj 
<Güneş ve S'l~hk). 19 55: Borsa haberleri. ~dır. Devlet demlryolları diğer şehirlerde Üsküdarda: <Öıner J{enasıtıtıııı ıJVJ 
!!O: Klasik Ti.irk musikisi: Okuyan Nuri Ha- olduıtn gibi Afyonda da bir Demlrspor klü- de: (Nuril, Kadıköyünde: < ııdt~· 

' Büyükadada: fHallı:), HeJbt !ll, keman Re~ad, kemençe Kemal Niyazi, bii açmağa karar vermiş ve Haziranda ku - ...... 
'nmbur Dürrü Turan, kanun Vecihe, nısfiye rulacak bu klüp için beş bin lira büdceye __ ........ 
S:ılahaddln candan, ut Sedat, 20,30: Hava ıronmustur. - - .•. ·-·-··-- L'Oua 
raporu, 20.33: Ömer Rııa tarafından arabc:ı 1 Birkaç müteşebbis Afyonda bir de bok, Doyçe Levante 1 1" 
söyleT, 20.45: Raife tarafından Türk mus'kl- klübü açılması f~ln lAzım oJan hareketlere 1 

.,t ve halk sarkılan, (Saat Ayarı), 21.15 Or- başlamışlardır. 
kestra, 22.15: Ajans haberleri, 22,30: Plakla A ,,. f • 
sololar, opera ve operet parçalan, 22.50: Son rsenaı li1 za erı 
haberler ve ertesi günün programı. 

* ANltARA 

ıs İkincikanun 1931 Sah 

Öf le neşriyatı: 

12.30: Muhtelif pldk neşriyatı . 12.50: 
Pllk: Türk musikisi ve halk şarkıları. 13 15: 
Dahili ve harici haberler. 17,30: İnkıl~p 
cıerslerl: Halkevinden naklen. 

Geçen harta lig maçlarında Wolver Hapm 
ton takımına 3 - l mağllıb olan Araenal bu I 
nafta ayni takımla .Kral Kupası. ma~ları I 
dolayıslle karşılaşmıştır. ı 

Arsenal llgde en tehlikeli rakibini bu o -
yunda 2 - ı mağllıb ederek Wolver Hapmton 

1 
t.-ık ı mıııı kuJ.?a harici bırakmışt\r. 

Bir Yugoslav takımı celiyor I 
Galatasaray klübü tarafından üç maç 1 

y:ıpmai: üzere davet edilen eYu~oslavya. 
Ak.tam neşriyatı : futbol takımı Şubatın ilk harta.sı Istanbula l 

G. m. b. t'f. 

HAMBURG _,•' 
~ ltvaııtl-llıNt 1 All• L.~ ,i' 
" ......... ,. .... ......,. lfl 
namburg, nrem, An"er:ıııııe' 

ve Karadeniz arasında stııuıt of".ı* 
avdet. muntazam oı:ye el PJ 

Adana vapuru 25 K . san..s,rıl~ p 
İlse L U Russ vapuru 27 K ~rMer/ 
İlse L. U. Russ vapuru 22 K·b3ıo el ı:ı 

Mac:edonia vapuru 3 _ş~cnce :;,ı 
Burgıız, \'arna, KOS ~ ed 
limanımızdan hareke rA(I 

rikası da mevcud idi. Sarayın iç kısım
lcırı, geceleri knı;nilen elektrikle tenvir 
edilirdi Hünkar karanlıktan hoşlanma
dığı için. biH•Js ,1 ( dairei hümayun) 
ile ch·arında yfizlcrce elektrik fenerleri 
yan;r, gerek bun!arın ve gerek havaga
zi feuerler"nin sönmemelerine çok 

11130: Muhtelif plik neşriyatı, 19: Türk gelecel...tlr. j 
c•) Btı notları k~~ip sakJaTını?', yıahud rıu~lki i ve halk şarkıları !Servet Adnan ve Yu~oslaT takımı ilk .m.~çı~ı 5 Şubatta, 

bir albüme yapı~tırıp kolelt-;iyon yapınnı. :ırkadaşlnrı), 19.30: Saat ayarı ve arabca, ikinci maçını 6 Şu~a~.ta, üçuncu maçını da 

npurıar ıye el rll 
Adana vapuru 27 K. ~~aıa el ts ~ 
Macedonia vapuru 6 şu f.Jl~ 
Yakında llamburg, BrCtıl• ı~IP 

chemmivet verilirdi. 
Abdilhamid. b·tip tükenm;yen iş -

:erirırlE>n \ akit·bu1dukea. {İç bah~e)de
ki a • · ç!ar ve ı;içeklerle iştiğal ederdi. 

nec;rlyat, 19.4.5: Türk: musikisi ve halk şarkı- l.ınyramın birinci rünu yapacaktır . • 

·::ırı rnay l\tuznuer ve arkadaşları>. 20.ıs: Först Viena takımı gelıyor 
Sıhhi konuşma: Dr. Nusret Karasu, 20 30: 
Plltkla dans nlll'sildsl, 21: AJaru haberleri, 

1 
• · ı 21,15: St.iıdyo salon orkestrası: 1 - Albenlz: 

Yeni neşrıyat Mallorea, 2 • I,elıar: Cloclo, 3 - Padercwsky 
Menuet, 4 - P. Tost!: Ridonami la Calma, 

Sağlam - On beı günde bir çıkan tıbbll 5 - Fuçi_k: Florentiner, 21,55: Yuınki Drf'>i-
mecmuadır. 9 uncu sayısı intişar etmişUt. ram Te IstlklAJ marfL 

Futbol Federa.ayonu Çeklerin Sparta ta
kımından maada Avusturyamn Forst Viena 
takımını da iki maç yapmak fi.zere davet ı 
e~miştir. Avusturya takımı biri lstanbulda, 
biri Ank.arada olnuık. ü.aere iki mac yapa -
c.ıktır. 

Roterdam ıımanıarı 11rııır rJ1". 
nnre:ırt edecek "a~ye el 

Delo.s vapuru 25 K sa; :Jııl1e 
İlse L U Russ vapuru 29 ı :at ·ıı ıı, ,, 

razıa tat~ilit !çıtı c.~r r f 
k lmvan h D ntnrl \ ()O"f( • ıf' ı:t'• 
ı.i . 'YE vapur A<""nı:ııııınıı 

44
769 

Telefon : +t76f -mm> 

h 
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tian ntncn bed ı· ·· ~ çlı ve A b e 1 8500 lıra 10 kuruş olan galvanize gaz borusu ve teferruatı 
~l.!tekkeb 17': uvatmanlı dökme boru Ambuvatmanlı vana, dirsek ve saireden 

ar bınası .. alem malzeme 3/Il/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
,acaktır. ıçınde 'toplanan Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alı-

Bu · 
1171 ışe gittnek · · . 
ehı· 937 'r. 3645 N ıstıye~erin kanunun tayin ettiği vesaik ye . resmi gazetenın 
1 

1Yet \'esik 0
• lu nushasında fotişar eden talimatname dairesinde alınmış 

..,arını tnuhte a~ı ve 637 lira 51 kuruşluk muvakkat teminatlariyle tekltf mektub-
'l'ıııelerj lavı larllarını eksiltme- günü saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
llu " . 21rndır. 

'1ı aıd Şart 01ar .. k d ~ nameler Haydarpaşada Satınalına Komisyonu tarafından para • 
agıtıhnaktadır. cl27> 

12193 l 8 tarih. MıllııtW 
oı ...... Sur'at ınden itıbaren 
t ıı 0 an alcı· tr nler nde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet al-
1~1Ye de kurnum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam ücret 
'l'l'd re sÜ ' 

S Yalıat r at trcnlenne mahsus munzam biletini almak §artile bu tren-
' t t cdE.b !ırlE'r. 

a ta r(nkr· 
tın· tb 't cdıkc nde mutt>bcr bileh olmıyan yolcular hakkında biletsiz muamele. 

1 t ının gındE.'n sayın yo:ı.cularm her halde trene binmeden evvel biletle-
2 etnuş olr l 

~oı ..... ~Ur'at t n~ arı kendı menfaatları iktizasındandır. 
L ~Cl.! 1arının s .. r,<'~lerınde mutrbn olmı ynn tenzilli bılC't hamili yataklı vagon 
-~lcrind0 s•yahat etmek i~in tediye edeccltleri munzam 
~= ıicrelinin yüzd 0 on ikı buçuğa ind rilmişidir. . .202.

1 '---- Istanbul Belediyesi İlanları 
ncı.._-............ 
~ er nı t 
ıs ~er rıdl F mu.,.abh na 2 lira 50 k1.1 t'UŞ b del tahmin olunan Cihangir yan-
li. Ilı trC' ?nt.r ~a a ma allesin':le K'l<i irılcr sokağında 13 üncü adada yüzsüz 
bıa 4va~ı.rn M .. 1 ar a satılmak uzcre açık artırmaya konulmustur. Şartnııme-
~b ız veya Udurlugtinde görü!cb"Jir. İstekliler 3 lira 37 kurusluk ilk teminat 

lld buı ın ktubıle beraber 3/2/938 Perşembe günü saat 14 de Daimi En· 
f unrnalıd.rlar. (B.) ( 347) 

c~tanbuı Gü ··k M h f B M .. d .. ı·· ... ·· d d. u !'tik ınu nıru u a aza aş u ur ugun en: 
ı.; b a ı llı hafa?.a t şk ı:.ıına Mardin merkezinde çalışmak üzere emekliler
dı alı cakt a E., \:e rutb .. sile formalı veya 165 lira ücretli sivil olarak bir bay-
oı l'>ie t ltatid r. k · b v arla dan 165 lira, sivil ücretli olarak alındığı tak-

llrdllj m t . . 
h~ ar1 Yerd nı g ne tamamen alırlar. stekli olanların dilekçelerı ve 
..._ aıa Geneı K kı a ık adreslt>ri ve sicil numarnlarile Ankarada Gümrük Mu-

~tan.ıgına müracaat lan. c434> 

~rn ____ ~~ ...... ..._ ___ .:_ _______________ a_ra __ --11 
l:sas ?i 
~ Depozitosu 
C 25 

0 
_ Yeri No. su Nev'i T.L. 

l\d c~:~.öy eskı P1.1rtakal, yeni Eski 45 Müşterek kuyuyu 160.-
'-\tı resı Yllkar~ kızı sokağı Yeni 61 Mtiştem.il Ev. 

I ~ taı· e a Yaıılı gay!"\menkul açık artırma suretile dört senede ve mü-
d~e: 31 ı.s:~tılaccıktır. B rınci taksit peşin, geri kahını % 91h faize t!bidir. 
~ akçeıerı.ı~a~~rt(lsi günü saat ondadır. İsteklıler bildirilen gün ve saatte 

\. :---.:_:ırlıkte şubemize ge lınelerl. (723) 

.,! ~~~a Vekaletinde : 
2eli~atı, ~!;;Ye konulan iş: Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslihatı 

liaı~ l';Jtsııı~ . bedeli cl,564,903> lira c86> kuruştur. 
~lı v~kaıeu ~· l6 şubat 1938 tarihine rastlıynn Çarşamba günü saat 15 de 
a ıarf ı.ı&ı..ı.l'l u1ar Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka -

~l't' İstekli; e Yapılacaktır. 
"-ur~~esi, feer: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 

i ll~den a.1:1bi· şartn;:ıme ve projeyi (50> lira mukabilinde Sular Umum Mü
\ta,~~....._ ~ilt a ılirler. 
~ J.<ıt tcınin~eye girebilmek için isteklilerin c60697> lira cl2> on ikikuruş mu
tı c ı.ıcı Cdıp verrn si ve c500> bin liralık Nafia Su İşleri veya mümasil inşaatı 
,. ~Una d~uvaffakiyet!c bitirdiğine ve bu kabıl işleri başarmakta knbiliye
~ ~ •ckıuer~ır Nafia Vekfiletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz et -
~tıaı.a:ar Suıa ın ~eklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli-

a olan r U.rnum Müdurlüğüne makbuz mukabilinde vermelen lazımdır. 
ge<:ıkzneler kabul edilmez. cll6ııı c240> 

• 

25 ince 
20 Kahn 

, ... 

15 kuruş.tur 
a•-· DIŞ TABİBi -. 1 ~----1---------..:!i:.!11!11-.. 
RATiP TÜRKOGLV Türk Hava Kurumu 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 
No. 26, Kat 1 de hergnn öğleden 
sonra ıaat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gazeteı11 -
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 

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

ABONE FiA TLARJ 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 ~00 

YUNANİSTAN ı340 1220 710 
ECNEBİ 

r;= 
2700 1400 bOO 

Abone bedeli peşir.dir: Adres 
değiştirmek 25 .ıturu§tur. 

1 
.Ay 
Kr. 

15\I 

270 
300 

Gelen eurak geri verilmez. 
llc:nlardaTt·mes'uliyet alınma%. 
Cevap için .mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. .. ., ......... 1 
Posta k-atusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••• 

UK 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 • Liradır ... 

Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.0'JO ve 10.0JO) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengm eden bu pıyangoya 

iştirik ediniz ... 

lstanbul Vakıflar Dırel tur.!iJJ i1anıarı 

Senıtl meşhur ve 
rnııhaılesi 

Cadde veya 
sokağı 

Muhammen O)'lı~ı 
No: su Cinsi lira Kuruş -Balat, Hızırçavuş Çorbacı çevmesi 

Kumknpı, Muhsine) lbruhiınpnşa 
hatun ) 

40 
30 

Ev 
DOkkQn 

Çarşı'dn POskOlcUlerde 4 ,, > 

13 
2 

1 
Mllddetl icnr: Teslimi tarı hinden 939 - Senesi Mayı sonuna ka .inr. 

00 
50 

60 

Çarşı'da Hacı Memiş 11-9 DOkkAn 1 00 
» )) > > 18 )) J> 1 00 

Mnddeli icar : Teslimi tarihinden 940 - Senes1 Mnyıs sonuna kadar. 

Yuknrıda yazılı mahaller kimya verilmek nzere açık artlırmaya çıkarıl· 

mıştır. lstekl ler 1 - Şubat - 938 - Salı gonn snat on beşe kactar Çemb rlitaş'da 
İstanbul Vakıflar Başml\dUrlUğUmle Vnkıf Akarlar knlemine gelm<'ll'ri. (383) . 

AFER • e ı 

şekeridir. 

-
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~ 

~4 J q O'/ sanld asnmı:rm bu en b0,a1ı: llrast ı tıetrrf tmc • itin r llzedlltflfl 
Dlr at>lde 9lbl gaalere tırmanm11 New Yortc•u• la8$11Ur •• ACA 8Ul10 f fld .. 

"'' IMl90n ,,,,_,..., SJOIC2Ur. 
au ma.saesala ,_.ıtdfl su ac ates ltarf r 

R. C. A. 
91.h8 ...... 

RC/l: radyo tatbikaftnm tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyük isim. 
Telsiz telgraf: bu sıhır/J vtJslfa ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can
/tJr kurtanlmışttr.' Kanun emrine konulan bu len ssyeslnde binlerce cani takiP 

edilip yakalanmışflr Ticaretin ihy11sı udrunda bu peri saniyede binlerce kikr 
metre kateder Mükemmel olduğu kadM da fiah uygun radyo alet/erik bin

lerce. milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyabndan istifade eder, e4Jenil 
ve o sayede yorgunluğunu gideri · 
RCA. ,ad>10 sana'lllnde en bO.Olr na,... 111aflbe. bunun lsllanell ACA•11dl 
bu enausııının ,,., sallaS1nda basta bcdunmaa'H:I#. 

ACA ·nın veni keslllerl ve raıı.onun • .,.ım..,.. aebeD 
olan weni yeni ıetcemmOllerl saweslnd• bueOn 'acfıodan 
hoslanan heı saıusın ., bllwOlc arauuı bk RCA raıııosu 
salNbl oln&ald,,. 

BOURZA Bi lSTANBUL·ANKARA 

1 Z MİR 

vapurda, 
l'vıuhakkak 

bultmdnrunuz. 

ezle·Gri - a - o·ş 
ROMATİZMA ve Bütün Ağnlan 

O/o 100 • • 
geçırır. 

• 
ı ve Ka boz az • 

1 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklidlerinden sakınınız ve her yerde 

ısrarla SEFA 1 ' arayınız. 
.. • • - • • J'" .... • ~ • • • • ~ ., • • '.,,:. ı .... • ıt"\- "'"-· ... , -,. ,, r.. . .• ·ft• .. · : ~ . . · "J../tf!J. .. 

.,, ... , > - ,., .t.:"':'1' .. · M .... ·.... • •:..· .. "t~ .. - . • "·r· ·•c. 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının nasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanları 

tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

1937 SELANIK beynelmilel 
sergisi tarafından 

ALTIN MADALYA 
ile taltif edilmiş olan 

AŞÇIBAŞI markalı 

LÜKS ve EKSTRA 

AKARNALAR 
En iyi makernal rdır. 

Siparişlerin doğruca fabrikaya 
verilmesi nea olunur. 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci aah.'le 25G » 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü uılıile 100 » 
iç sahi/eler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilütlı tarHemi2den istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlvr için ayn bır tarüe derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler is;in şu adrPse müracaat edil
melidir: 

iıancıhk Kollekd f Şirketi, 
Kalıramam.adc Ban 

~ark l~pcnçiyari Laboratuan T. A. Ş. 
Ankara caddesi 

4111-"& L·----------..J 

Neze 
Bütün göğüa baatahk
larına yol açabilir : 

Fak at hir tek 

" Baı, diş, adale ağnlarile diter ağrılan en kısa ı:amanda ~ 
kat'i şekilde dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe .,. tfff 

aali hutalıldara kartı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kate ehnablllt 
Taklitlerinden sakıİmıu ve beı yerde ısrarla "GRIPIN,, isterl.,... 

ARADA BÜYÜK FARK VAR.#. 
Pertev çocuk pudraa; şimdiye kadar h içbir bf'nzeri tararıodıuı dlJ 

edilmemiştir. Bu pudraIMn, en bt\yQk meziyeti bllhnssa çoouk ~ 
için hazırlanmış olmaaı ve terkibinde tahriş edici hiçbir 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Utff..,-

Şişman vocutlu yaşlı kl nıBe.ln de kullanmaktadırlar. Vocudun ~it 

rında ve k(lltUk Rltlannın pişlkleriııe karşı bundan daha JDll~t 
pudra henüz k eşfedilmemiştir. 

Onu di~ar adi (Talk Pudra} ları ile karışttrmayınıt· 

. ~~!1!~ta\rjJA~~~!~!~!'!t?ü,:re dört d.;mt ~ 
ıhtiyaç vnrdır. Ücretlerı 70, 50, 35, 30 lıradır. Talihlerin vesikalarıyle b 
şubata kadar Aıı.talya Nafıa Müdürlüğüne müracaatları ili1n olunııl'· 


