
ftomanya KOstenceyj 
tahkime karar verdi 

• J 

lta.lga Hariciye Nazırı ile Mareşal 
1 

Balbo Bükreşe geliyorlar I 
!tanın Petrol mukabilinde Romanya hesabına Kös~encede bir denız assü 

tırıayı, Roınanyaya harb gemileri yapmayı kabul ettiği haber veriliyor 

~ovyeı Bıç~i niçin ~ 
Rusyaya döndü 

1ıı9ili~leıi 
t ul\i\' n. Ok~t Ord 
ftL • ersıte .. k ve Kembrir Üniversiteleri arasındaki meşhur kayık 1JG"fl n 
~ A ... , - ~e r ·· · '7 

-~ta se oru Ceıni~ Bilsel bu se-ı a:d muhtelif işler etrafında mühim b. • 
Yahatinden Üniversiteye (Deıxımı 11 inci sayfad.4). 

Tevfik Rüşdü Araı Hatay 
hakkındaki tezimizi 

müdafaa edecek 

ltfilletler Cemiı,ıeti btnaı 
.(YUlll 11 hıd sayfa.da)_ 

Yüksek mekteb ve lise 
mezunları serbestçe 

memuriyete alınacaklar 
Askerlik hizmetini if~ etmiyenleri bazı takyidata 

tabi tutan kararname meri'yetten kaldırıldı 
Ankara, 25 (Hususi) - Yüksek mek

teb ve lise mezunlanndan askerlik hD-
metini ifa etmiyenlerıD. memuriyete a
lınmalarını bazı takyıdata tabi ta • 
tan kararname Vekiller Heyeti.Dce 
mer'iyetten kaldırılmıştır. 

Bu takdirde lise ve yüksek. mekteb 
mezunlarının mem~riycte alınmalan 

memurin kanunu ile zeyil ve tadille -
rinin koyduğu umumi hükümlere tabi 
olacaktır. Alakadarlara icab eden teb
ligat yapılmıştır. 

~----------------------------------J 
"Son Posta,, nm Filistin mehtubları 

Filistin Arabları Irak ve 
Suriyeye hicret ediyorlar 
Taksim planının tatbiki 2üçleşince şimdi de başka 
bir hal şeklinden bahsediliyor: Filistini Maverayi 

Şeria ile birlikte lraka ilhak etmek 

Hükumet et, ekmek, süt ve suyu ucuzlatmıya çalışırken 
tacirler diğer gıda maddeleri için ne düşünüyorlar? 

1ıt4ftbulun. gıda inaddelm pit,IG ıasının merkezi: Balıkpa.zan 
Hü.kfunet, et, ekmek, su, ve süt fiat - Tacirler bu nevi maddelerin ~ • 

!arını ucuzlatmak uğrunda büyilk feda - nı ucuzlatma bahsinde ne düşünüyorlar1 
karlıklara katlanıyor. Uğraşıp didiniyor. Dün, bu suallere cevab bulmak iste • 
Fakat acaba, hükfunetin bu fedakirlığl, ·ğile, evvela Ticaret odamıza uğradık. n.. 
.diğer gıda maddeleri için memleket tüc- caret odası katibi umumtsı, sualimizi, §Q 

cann.a nUmune olmıyacak mı? cevabla karşıladı: (Devamı l1 ci ıaJ,/fad.AJ 



Her gün 
Ucuzluk meselesi hakkında 
Celal Bayarzn fikirleri 

Resimli Makale: x Kapalı kalb yalnız kalır. Sözün Kısası 
---

Yazı ÇoK Olduğu /çin 

Bugün Konamadı ,,) - Yazan: Muhittin Blrıen -
tr::!f!. azetecl olarak değil, etrafında o

~ lup biten şeylerin manasını an -
lamıya meraklı bir vatand:ış ve bir fıkir 
adamı sıfatile, Celal Bayarm İktısad Ve
kili iken yaptığı işleri b<>.zan uzak~, 
bazan da yakından takib e<:!erken daım:ı 
ıuna dikkat ettim: Celal Bayar, hadise -
lerle değil, hudiseleri doğuran şartlarla 
uğraşmayı seven o :r zihin temayülü gö_:
terir. Her hangi b:r mese!e hakkında soz 
söy'erkcn, derhal ağzından rakamlar ve 
hesablar çıkar; yahud, .tcdkik ediyoruZ> 
der. Hayatın hareketlerini rakamlarla 
görmek, yahud, bir işe atılmaz.dan evvel 
tedkik etmeğe meraklı olmak, zannede-r
sem, bugünkü medeniyetin en büyük e
saslarından biridir. Eski medeniyetler, 
hep iman kuvvetine dayanılarak kurul -
muş şeylerdi; bunun için yıkılmaları ko
lay oldu. Bugünkü medeniyet, binbir tür
lü bela içinde ı;:ğer yıkılma alametleri 
göstermeksizin g1diyorsa, emin olmalıyız 
ki, temelinin hesab ve tedk\k üzerine 
kurulmuş olmasıdır. Bunun dçin, Celal 
Bayarı memleketimizin f'n nsri adam1a
nndan biri olarak telakki edebiliriz. 

..................... ~ ____ ____.._ ----- .... --

Evvell:i gün, söz arasında bir şey söy
ledi ki onun karakterini göstermek ba
kımından çok enteresandır: 

- Mesela pamuk meselesi. dedi; geçen 
sene biz pamuğu bir döviz kaynağı ta -
savvur ediyorduk; halbuki bu sene sat -
mak için mü~külat çekiyoruz! 

Bu sözler, onun ne kadar sade ve sa -
numi olduğunun da bir delilidir. Yanlış 
biı görüşün yanlış bir görüş olduğunu 
en ,.vvel kendisi söylüyor. Hiç bir id -
diaya kalkmaksızın, her şeyı olduğu gibi 
görmeğe ve gördüğü gibi söylemcğe ta
r ftar bir insan, hayalden korkan, haki
kati anyan, sade ve samimi bir ruh ... iş
te Celal Bayarın devlet adamı sıfatile, 
Türkiye hükWrıetine yeni oları:ık getir -
miş olduğu §eY budur. 

* Evvelki gün, hayatı uc zlatmak b:ıhsi 
üzerinde konuşurken de onu bu ruhile 
gördüm. cTedkik ediyorum>, ctedkik et
tiriyorum> gibi söz.ler arasında şu ve bu 
meseleden bahsederken hu tedkikleri ya
pan teşkilatların faaliyetlerini bir araya 
toplamak üzere, başa, Avrupalı bir mü
tehassıs getirmeğc de karar vermiş ol -
duğunu bildiriyordu. Demek oluyor ki 
tedkikden evvel, büyük mikyasta haı-e
ketler yapmıya taraftar d('ğild~r. Hak! -
katen de öyledir. Basit bfr görüşle, bize 
ilk bakışta kolay gelen bir takım işler 

vardır ki, bunlar biraz kazındıkları za -
man altlanndan ne kadar rniişküller ve 
beklenilmiyen meseleler çıkar. 

Celal Bayar, ucuzluk tcdb!rlerini ka -
rarlaştırmazdan evvel, bir kere fiatları, 

bunların aralarındaki organik münase
betleri tedkik ettirecek, sonra bu müna
sebetlerin sırlarını da dikkatle mütalea 
cde<:ektir. O zaman, şu veya bu tarzda 
bir takım tedbirler alınacaktır. 

Bu alınacak tedbirler, zannedildiği gi
bi, emir ve inzibat tedbirleri olacak de -
ğildir. Celal Bayar, piyasaya bir polis gi
bi, bir ihtisab ağası gibi müdahale etmek 
istiyen eski zihniyetten arlık çok uzak
laşmıştır. Asrl bir insandır: Piyasaya pi
yasa ile müdahale edilmek liızım geldi -
ğini ötedenberi müdafaa eder, evvelki 
gün de kısaca bu nokta i.iz:crinde durma
yı unutmadL 

En hoşuma giden söz.len de şu oldu: 
- .•• O vakit biz bu tedbırleri birer bi

rer alacağız. Eğer ayni zaır.anda halk da 
kendi elile piyasayı kon:rol etmek üze
re kendi arasında bir teşk!!at vücude ge
tire<:ek olursa her şey mükemmel suret
te yoluna girmiş olur! 

Austin fakir bir İngiliz amelesiydi, hayata gözlerini ka
parken meşhur bir otomobil fabrikasının sahıbiydi. Londra 
gazeteleri onun ölümünden bahsederlerken: 

Başkası He alakt1dar olınıyan adam hiç kimseyi kendisine 
alakadar edemez, geçtiği yolu unutana arkadan kendisini 
takib edenlerin vaziyetlerini anlıyamaz, kazandığınız ser
vet, vardığınız ıkbal ne derecede olursa olsun kalb kazan
mayı, ayni zamanda da yol gösterici vaziyette kalınay-4 
unutmayınız. 

- Çocukla çocuk, büyükle büyük, amele ile amele olma
sını bilir, ayni zamanda gören bir amir sıfatını muhafaza 
t>derdi, idiler. 

( ARASBNDA ) 
10,000 lira mirasa 
Konan talihli kedi 

Yalnız insanlar miras yemez, hazan 
ööy le talihli hayvanlar da bundan na -
siblenirler. Amerikada, Kaliforniyada, 
siyah kedisini fazlaca seven bir kadın, 
ölmü-ş ve vasiyetnamPsinAe <le ona tall" 
1 O bin lira para bırakmıştır. Kalifor -
r.iya yüksek mahkemesi bu kediye ve
sayet edecek bir kayyum seçmiştir. 

Kediye ayda altmış lira sar!edilecek -
tir. 

Can sıkıntısını defetmek 
için 4 çare 

Bayanlar, baylar, canınız mı sıkılıyor? 
Kederli misiniz? Tasa içinde misiniz? 
Öyle ise: 

1 - Her gece bir saat fazla uyuyunuz, 

2 - Bir arkad~ seçiniz ve bütün 
derdlerinizi ona söyleyiniz, 

3 - Yalnız kendinizin yapabileceği, 

merak edeceği bir meşgale seçmeyiniz, 

4 - B• süveter giyerek, bahçede ve 
parkta koşunuz. 

Koşuyu bitirdikten sonra, daha neş'eli 
ve canlı olacaksınız. Tecrübesi bedava! ... 
~~~~~--·~----~~-
n asile bir ucuzluğu temin edemez. Celal 
Bayar bunu biliyor ve bunu istiyor. Hal
buki biz, yani halk, itiraf edelim, bu ha
kikati anlamış değiliz ve bundan dola
yı da biz casri> değiliz. Celal Bayar asri 
adamdır, çünkü palavra ile ucuzluk yap
mak fikrinde görünmüyor; buna muka -
bil de biz - galiba! - asri halk değiliz, 

çünkü ucuzluğu temin edecek en büyük 
kuvvet olan kooperatif fikrine, hala ya
bancı ve lakayd duruyoruz. . 

BiR FIKRA 
Bunun gibi olacak 

Mi.zahcı muhanir Ja.ques Trago Çi. 
ne bir seya.ha.t ya~tı. Çinde iken 
bir pantalon yaptırmak btedi. Ku -

ma~ aldı, biT teTZiye gütl Kendi giy. 
diği pantalonlardan b'rin.ı de terziye 
verdi: 

- Pantalon tıpkı bunu" gibi olcı -
cak! 

Terzi ba§ını eğdi: 

- Peki yapanm. 
On beş gün geçti, on. beş gün sonra, 

l 
'-•"Zl :1uptıyı panıaıoııu .ıa..qııes 1·ragu- ı 
nun. oturduğu o~le gP.tirdi. Te,-zi, . 

1 pantalonu mu.haniriıı v~c! ği mode-

l le ttygı.m yapmı§tı. o: d•Tccedeki_ E'I • ı 
kitmiş. Ve bir kaç yerine de murek
keb damlahnışh. ·- . Parmak izlerini tahlil 
Eden bir sahtekar 
Hırsızlık suçile yakalanan bir İngiliz: 
c- Ben, parmak izlerıni taklid edebi

lirim> iddiasında bulunmıış ve bu iddia
ı:mı isbat için de, ci?bindcn çıt ... ardığı l~s
t.'ğe benziyen bir maddeyi? hapishane 
memurlarından birinin parmağını bas
tırmış, sonra bu maddeyi aynaya tatbik 
edince, üstündeki IP~rmak izi aynaya 
çıkmışbr. 

Sonra da: 
«- Görüyorsunuz ya, bu adam aynaya 

elini sürmedi, fakat parmak izleri onun 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. D:ıha 

başka marifetlerim de vardır. Eldivenler 
üzerine sürdüğüm bir madne ile elini sı
kacağım herhangi bir adamı İstediğim 

gibi mahklım ettirecek deliller vücude 
getirebilirim~ demiştir. 

Almangada tesis edilen 
geni bir mekteb 

Almanya hükiirneti hücum tabur
ları askerlerile nişanlı bulunan genç 
kızların tahsili için Svanen Berder a
dasında hususi bir mekteb tesis etmiş
tir. 

Bu taburların efradından birisile 

Bir demirci oğlunun 
Çok pratik bir icadı 

Bu v.arrııın tfPlilcanlı. demirci olan ba
basının yanında çalışır. Hergün babası
nın alet ve edevatını bilemek lAzımdır. 
Bakmış ki, hergün el ile koca bileği ta
şını çevirmek oldukça güç bir mesele. 
Aklına bir icad fikri gelmiş, işe yaramı
yan bisikletinin tekerlctl<lerini çıkarmış, 
gövdeyi toprağa gömmüş. Aynının zin
(·irini de bileği taşının dingiline raptet
miş. Kendisi de bisiklete atlıyarak, baş. 
lamı~. taşı döndürmeğe.. babası da böy
lelikle ya.mm saat bilediği ~ıçakları. 
onar dakikada bilemiş. 

Daktilo ile yazı yazan 
akıllı bir kedi 

Milano tüccarlarmdan Del Mar ismjn
de birisinin daktilo bir kedisi varmış! 

Boni ismi verilen bu ked.J. kendisine gös
terilen şeylerin ismini makine ile yaz
maktadır. Fakat Boninin yazdığı isimler 
ancak muayyen bazı şeylere inhisar e
diyor. Sahibinin ve kendisinin ismini 
yazmak gibi.. 

Bu zeki kedinin yazı makinesi hususi 
bir şekilde yapılmış bulunuyor. Mızrab
ları makineden beş ıan!im kadar dışarı
ya çıkmıştır. Boni bunların içinden ya
zacağı kelimelerin harflerini seçip ön a
yakları ile sür'atle vurmakta ve kelime
y! ikmal ettikten sonra da dikkatli öik
ka tli kağıda bakmaktadır. 

Birçok mütefenninler bu kedi ile fev
kalade alUkadar olmuşlardır. Hatta öl
dükten sonra kafasını alıp tedkik etmek 
için sahibine ehemmiyetli bir mikdarda 
para vadetmişlerdir. 
·- -·-·- ·--·-----·-----

"Son Posta,, nın 
Filistin mektublafl 

(Bq taTtrfı 1 inci ınyf~~şrı 
le mahkfun olanlann ise hapıs ·,r. 
gülerek ve kendilerini nakleden ~er 
malarla alay ~erek gittikleri 
görülen hadiselerden olmuştur· 

* '"d·sesl • 
Son günlerin en büyük ha ~~ue ~ 

vukuatıdır. Saft, Tabariyye go dO 
arasında ve Filistinin Suriye bd~t 1 

. l. 

en yakın olan bir kaza mer~ezı izli ıı 
liz asker ve zabıta kuvvetI:_rı .. g bir 
yonalist teşkilatının en muhirtl eti 
gu~ .. m noktasını burada tasavvur 

·~fer' 
için, geçen hafta Saft'ı celeını~ dJ9 
kikatte de burası, İngiliz ba1nJ1llll ff 
lenmeğe değer bir yerdi. Lüboll~~ 
riye bududlann:ı gayet yakın °1 ıeıı 
sebile, Lübnandan, Suriyedcn g\et 
rab mücadele hareketi, bursd:ı get 
ne bir toplanma noktası vücude • 
olsa gerekti. Arabların iddiala~ b 

t . lt1 
Saft o kadar fena celenmiş> ır rı 
halk evini barkını terkedip kaçıtl•~:tJ , ·r ı,1'>: 
lamıştır. Burada sıkı bir san~0 Ui 
sürmesi hasebile işin hakikatı be1_t. 

rsı ı;ı· 
muyor. Fakat, Arab nasyona 1 ff 
ifadelerine göre, halk, gerek I~ Jı 
rek Suriye bükUmetlerine teıgr cif 
müracaat eder~k k~ndiler~in mu;\ 
,fatile kabullcrmi rıca etmışler. b&f 
eleme neticesinde ne ev bark, ne ede 
ne ziraat filatı kalmıyacak derec 
şey tahrib edilmiş. Bu haberlerd~ı 
halde mübalağa olmak lazım. fa tıiU 
hadiseye aid bura nasyonnl!st 1:'1~etlı 
deki feryadü figan o kadar şıd'ıt> f 
bunwı yüzde onu doğru olsa saft ~ 
bir celeme> ye uğramış olduğıı09 

mak zaruridir. * tı~ 
Her ne olursa olsun, J ... ondranıtı ç 

sim pazarlığı buradaki nasyonaliS~ı 
ya uymuyor. Bu gidişle, taks\m P1. 1.1 
blk edilebilmek için, bütün J<'iUstııı,. 

..,.,es• 
hapse girmesi, yahud hicret e..- ~· 

1• geıecc siz ve barksız kalması azım ııer'r 
Bu vaziyet civar Arab memleke ,. 

deki heyecanı da arttırdı. Suriye·ıte~ 
teleri fevkalade ağır ı:<>zler]e tngıdııd 
hücum ediyorlar. Surıye ve Bağ ~ 
gelen haberler, oralarda da ~eyeıo; 
ziyade olduğunu göstermektedir~ ~ 
hükümlerinin icra edilmemesi, P b 
dir kısas vak'alarına hasredilmesi de 
dan ileri geliyor. 1' 

Taksim planını hayata geçirme J(' 

suretle müşkül olunca, şimdi bnŞ b 
hal şeklinden bahsediliyor. At8 

il 

meskun olan Filistini, Maverayı şet 
·ye birlikte Iraka ilhak etrr.ek. surı o 

Kahireye uğrayıp halen Londra 5 f 
da bulunan Nuri Paşa Saidin se1 
bu mesele ile alakadar imiş. Bu ~· 
bütün resmi mehafil tamamen s ~ 
Fakat, havadise her halde inanJll9 f 
zırndır. Bura nasyonalistleri bU et 

·ıe ancak bir şartla muvafakat edebı 
Jcrini söylüyorlar: Filistine, toprıı; • 
barile tamamiyet vermek ve. keil ~il 
hHlerine sahih olmak. Yahudılerc tiiç 
bir yer verilebilir, diyorlar. GÖ 

1 
, 

bak1lır:>t b·ırun haıicindeki bir ıııı t' 
Jini bura nasvonalistlerine kabul e 
m~ğe imkan yoktur. ··fiil' 
Suriye Başvekili, Kudüs Ba.şıPtl 

görüştü lı.ı 
Berut 25 - Halen burada btl 

Suriye Başvekili Mardam BeY1 ··P 
Lü b11anda bulunan Kudüs Başrttll 
ı-i.inü ziyaret eylemiştir. 

Bilirim ki Celal Bayarm .tedkik> de . 
diği şeye, bu memlekette cyem borusu!• 
ismini verecek insanlar vardır. Hayır, 

CeJal Bayarın, bu usulü bir yem borusu 
deği1, tam asri bir hakikatin hfilis ve sa
mimi ifadesidir. 

nişanlanmasına müsaade edilecek genç 
kızın muUaka boyu uzun olması, Ari 
cinsine mensub bulunduğunun tered-

düdt: mahat bırakmıyacak surette müs İdam edilenler · t1 
Kudüs 25 (A.A.) - Nablüs el~ 1 

bir Arab çetesilc İngiliz kuvvetJ~t1 ~ Muhittin B'rgen 
bit bulunması ve sıhhatinin tam ye -
rinde olması şarttır. 

Demek, Celal Bayar, ucuzluğun mün -
hasıran devlet elile temin ec!iiemiyece -
ğine kani olacak kadar kııvvetıi bir iktı
sad görüşüne sahibdir; bu bakımdan da 
en asri dost adamlanmızdan biridir! O, ı 
halkın da müdahalesini i~tiyor; halk mı
sıl müdahale edecek? Birer birer satıcı- 'ı 
lann maliyet fiatlarını kontrol mu ede
cek? Hayır, bunun asr.i şekli, istihlak 
kooperatifleridir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER .NANMA! 

.., - d ·c:tır' smda vuku hul~n mu:a e~eyc l:ıı dıf 
tiği anlaşılan bır Arao!a bır Yahtı (.1 

düren diğer iki Arab divanıharb ıc;~ 

Kendisi tasrih etmedi ama, Celal Ba -

yarın kasdettiği müdahale budur: Tücca
rın piyasasına, halkın piyasası ile mü -
dahale! Hususi ticaretin, hususi kazanç 
hesabının karşısına kooperati1 Ucaretin, 
kooperatif kazanç hesablarını rakib ola
rak getirmedikçe bu memleket, asri ma-

. 
Yeni senenin ilk seyyah vapuru gelecek hafta içinde İs - meği için vapurlanna dönecekler ve öğleden sonrayı da ayni 

tanbula gelecektir. Gazetelerin anlattıklarına bakılırsa he- şekilde ııeçirdıkte~1 sonra memleketlerine döneceklerdir. 
lediycnin turizm şubesi bu hayırlı haberi alınca seyyahla- Memlekete bırakaC"aklan para taksi ücreti ile bir kaç dü
rm gezdirilmeleri için icab eden tedbirleri şimdiden alm~ş- züne kartpostal parP.smdan ibarettir. 
tır. Bu tedbirlerin ne gibi şeylerden ibaret olduğu h.1k~ın- Binaenaleyh geleni bir kaç gece İstanbul oLllerinde ala
da maalesef malumatımız yok. Fakat tahmın ediyoruz ki koymak, t;yatro, bar ve gazinolannda eğlendirmek. İstan
muntazam otomob:Jlere bindirilmeleri ve mütehassıs ter- bula mahsus cici bici eşya karşısında imrendir;p bunları 
cümanhır refakatinde gezdirilmeleri gibi şeylere inhisar mutlaka almıya mecbur etmek .. mümkün olmadıkça .. li
edeeekür. Seyyahlar bermutad vapurun istimbotu ile kn- mana seyyah vapurunun gelmesinden sevinç duyulmasının 
raya çıkacaklar, bir otomobil turu yaptıktan c;onra öğle ye- doğru olduğuna b:z inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 ~TER 1 NAN, İS T t: R t NA N M Al 
L 

bu sabah Akke hapishanes·nde ası 
lardır. afıtl 

Bunlar daha evvelce adliye tar 
da mahkum edilmiş bulunuyor~. 

inhisarlar Vekilinin tedkikl~ ~ 
·ıı 

Gümrük ve İnhisarlar V~ti'· 
Rana Tarhan, dün İnhisarlar 1~ 
Müdürlüğünde çalışmıştır. Allt0 

111 
f çkileıin fiatlarında tenzilat Y~~ 
caamdan bu hususta yapılan te<;· 1 
ra~nr halinde vekile bildirilmİJtitpı J 
zilatm 938 mali senesi içinde 119 

caaı anla ılmaktadır. 



Sayf• 3 ... 

Bu Sabahki J ı 
Gazetelerde J 

J 
- Gördüğümüz Fikirler 
Kurun - Asım Us metbuat ile elbirllği 

fl a p M ı . . d 1 . serlevhalı mnlealesınde Celhl B:ıyarın otel On ec Si ngı er e Term:ı.Ida gazetecileile yaptığı hasbihall 
:nevzuu bahsederek eski devlet ricali ile yenl • İngilter~ - irfanda 

meselesi 
yeni devlet adamlarımızın halkçılık bakımın
dan mukayese.sini yapmakta ve matbuat ile • dd 1 h •• 

1
• ldı• elbirliğl yapmak yolundaki kararla göste -

Şı et e Ucum e r!len itimada matbunt çocuklarının hakka- Yazan: Selim Ragıp Emeç 

zanmı~ olduklarım ve bu itimadın devam e- u··n·vanın artan aaı'lelerı· arasında 
deceğlni, matb&tın noks:ı.nlarının gideril- n: }) " ,, 

Pon li 
nıes1nden başlıbaşınn iımil olacağını yaz - ı· ·1t · h k1 olarak mütema 

arı ı ar mesınln makt dır. • • N ç· • ı A h b d•} • • ngı ereyı a ı -
cıye azırı, ıne resmen 1 an e 1 ,.,.,.,,,, di endişe içinde bulunduran bir t~nesi de 

h h 1 Id 
"" •• } d• Cumhuriyet Abidin Daver Bugün kö- İrlanda ile olan münasebatıdır. Irlanda, 

nd er zaman mu teme o ugunu soy e 1 ı~sinde, B:ışvekllle Dahiliye Vekilinin Yalo- malfun olduğu üzere İngiltere adalarını 
, . ra 25 (}{ • vatla gazetecilere verdiği ziyafet.ten lnUba- teşkil eden iki büyük adadan bıridir. Bu 

~1~1nde, Çin _us~:ı) - Japon oyan Sonoda İngiltercnin Çindeki menfaat - kru\•azörü oldu~ zannedilen bir harb ı:ı_rınt ı>,nlattıkt-:ın ve Veklll:rın gazeteclle adanın cenubu, Dübleıı şehri merkezi ol
$ etıethı. '"'in ıhtılafına ve bazı bitaraf }erini açıkça tehdid ederek demiştir ki: gemisi bugün Ingiliz suları haricinde 

1 
gosterdiklerl nezaket~ ve alakayı mevzuu mak üzere ve İrlanda hükumetinin elin-

t:r<tı 'r e harb 
1 

. . . d b 1 N , o:r.hsettıkten sonra Ş<ıyle diyor: 
e e dair ına zemesi gönder- cİngiltere şark kavimlerını tahkır e er u unan amlau yu bombardıman et- Bu satırlar cfkftrı umumlyeyl tenvir ve <iedir. Bu hükumetin İr.giltereye olan 
n ha · Yapılan · t• · t" · t · t" cı ' ' • ·ı f l'iciye ıs ızahlara cevab ve Japonların Uzakşarktaki vazıye ını a- mış ır. idare etmek gibi büyilk bir vatani vazife bağlılığı, sadece, hükümetinin, lngı tere 

et'kalade ~azırı .. Hirota, Çin harbi- nımazsa Japonya tngilterenin Çind~ki . Ruzvelt'in alakası . . yüklenmiş olan "g~.zetecilerı, korkulacak bir kralına sadakat yemini etmekle mükellef 
t~ demiştir ~ullu olduğunu söyli - mallarının ve menfaatlerinin mevcudı - Vaşıngton 25 (A.A.) - Reısıcum - mlkrob değil; buyuk 1nkıtab ve terakki da- bulunmasındadır . 

..,. ğer Ja ki: f t k ff"l d .. hur Roosevelt Amerika Kızılhaç Re - vamızııı birer işçisi telakki eden Başvekile Cenubi İrlanda buna muarız olduğu 
,. "eri .I>onya Çinn h . • ye ıne e e u e eme ... ~ . ,. . • . . .. . : v. . , . ve bu fikirde kendlslle müşterek olan Dahi-

ı Jtıdiı· ·.tse bita w arb ılanına ka - 300 Japon askcrımn fıki.betı ısıne gondeı dıgı hır mektubda, cMıl - !iye Vekiline, meslek namına teşekkür et- için İngiltere ile arası bır türlü düzel -
~ lgl.tıden rn ra;.1ı1c kanunları derhal Şanghay 25 (A.A.) - Çin menabiinden yonlarca sivil Çinlinin feci vaziyeti • r.ıek !çln yazılmıştır. Devlet ndamlannın bu mez. Fakat İngilterenin dostluğuna muh-

t ~ hcYnetnı·ıer ıy~.te girecektir. Ja _ bildirildiğine göre, bir Çin tayyare filo- nin bir mikdar iyileştirilebilmesine I emniyet ve itimadı, bizim beklediğimiz ye- taç bulunmasından dolayı da, bu rabıt:ı-
larak hen~-el ll'lunasebetlerini hesa- su dün sabah Anhuey eyaletinde Su an - medar olmak üzere• hiç olmazsa bir gnne manevi mükafattır.• yı, zorla katetmek istemez. Diler ki İn -

~~ hiaatnafuı·hz Çin~ h.a.rb ilan etme - çe~ng'ın şimalinde şimali şarkiye .do_ ğru milyon dolar .topl.anmas .. ı için Amer.ika ,,,,,,,,.,,_ giltereyle yapacağı bir anlaşma netice-
""lll 1 ha b i h lk h Tan - Bürhan Felek Bugün köşesinde . . İ . . 1. dı . b h k , e dir.. r ıanı her zaman ric'at etmekte olan Japon askerlermı ta- a ının amıyetıne muracaat etmış - k•~bı d d k tıl 1 t 1 nlıj sındc bızzat ngıltercnın r.eıı sı u a -Ql>on me v.; er e ayn n ma ı mı, n ı mam . . İ . 

Ya Uzak ~"Iyan müteaddit Japon nehir nakliye va- tir. mı mevzuunu inceleyor. Mektebde iken ken- kından fcrağat ctsın. Halbuki ngıltere-
,_,:rıd~ bulun~~ktaki hususi vaziy.eti sıtalarını bombardıman etmiş. bu~l~r~an Bir hadise dlslnin de bir çok defalar dayak yedlğinl nin böyle bir şeye yanaşması da bekle -

· ll lllt.ıhinuna rrna~a beraber bu si- onunu batırmış, 300 Japon askerını o~ - Tokyo, 25 (A.A.) - Japon matbua- itiraf ettikten sonra işin daha ziyade bir nemez. 
e lakib e tlisevkıyatını büyük bir dürmüş ve müteaddit Japon top mevzı - tına göre, Sevcrnleigh ismindeki İngi- mualllm meselesi olduğunu, otoriter ve İngiltere ile cenubi İrlandanın müna • 

\. j y Yecekt ı · h b 1 · · liz v3puru ınürcttebatıdan ı"ki kic:i Na- pbikolog muallimlere muhtaç bulunduğu - ı:ebatını c:.eker renk hale getiren mesele-
-ı~. n"iJt ır. erinı ta ri ey emıştır. . "" muzu ilave ediyor. - ~ 

ıs tnülük crcye hücum Jlong • Kong civarında goya lımanında iki Japon bayrağını ------------ ]erden biri de şimali İrlandadır. Merkezi 
eratı ' J . d" . l d" 1 • r t 1 d 

in • c,:~~~a~ •• a:=~~~ .... ~~~~.-. ~-~~~.:~.~~~·>.~ .. =~~rı~.~~~~~~:·................... iz 1 r te ı·ef on ~:~~~it ::ta~d~~:~\~~:r;;~m:;ıd:ran v: 

g 1} H b - doğrudan doğruya bir İngiliz toprağıdır. 
~ ·ere a eşıs anın 1 lhracat fil z Ccnublulann katolik olmasınn mukabil il h k. k ? · dh 1 A u • 

1

23 şirk eti tesisatı ~:~~;1·1.~::\~°:'~~.::·~:~~::.": 
Jnd,..,. 

it' :<l 25 -

l ı tanıy ca mı . 1 • aıa an sini ve adayı ikiye ayıran din başkalığı. 
ı f 1 Sa t 1 n a R I n d I nın siyasi bir tefrika sebebi olmaması dı-m ı YOD az a 1 Ieğindedir. Fakat şimali İrlandalılar, bir 

bij hıldıriyor·?iavas ajansının mu-ı göre, siyasi sükiınetin avdet etmesi şar 
c e i ~.akşam ~kt . .. . tile Habeşistanın muayyen bir şv~kil_de 
~ ~ ıınaında edılen. muhıın ka - tanınmasına Amerika muarız degıldır. 
f l!ıtrı n. ii~erin: :nra :talyanın Ha - Bununla beraber bazı tecrübeli 

· ası lngili e ı otorıtesinin fiilen meb'uslar Chamberlain'in kararını 
i~ tekrar bz - İtalyan müzakere - prensip itibarile ittihaz edilmiş telak
Şıtn~~iği kan~l~ınası için bir çare ki etmektedirler. 

ı len 1Ye kact tıne varılmıştır. Amerikanın vaziyeti 
~ u İng·ıterea~ Eden vasıtasile bil - Vaşington 25 (A.A.) - Amerika 

!idll'leseıenın nın resmi noktai naza- Birle~ik devletleri hükftmetinin bazı 
13~ ha ıedila~~k ~illetler Cemi- ~artlar dahilinde İtalyanın Habeşista

ine ~Unla be e ılecegi merkezinde nı ilhakı keyfiyetini tanımak niyetin -
ti azaların raber Chamberlain ile de olduğu hakkında Londradan veri • 
~ r~a1ist bi ın e}{Seriycti son hadi- len haberler hakkında beyanatta bu -
t l'(lıni için ~.Plan üzerinde anlaş - lunan Hariciye Nazırı Cordell Hull, 

li~ .. ır fırsat telakki etmiş- bu mesele hakkında Amerikan hattı 
nuz teeyy" d . hare:.tE:tinin değişmemiş olduğunu tav 
•• u etmıyen bir şayiaya zih etmiştir. 
llşd·· .._.., _________ ___ 

;1!o!J:d;Aras Meçhul denizaltı 
''' ''l ~ znoviç Gemileri 
b ll Q~ i 
~;~r:~ 25 <A~) z Faaliyette 
~r ~ ~~rı 'I'ürki · - ~Pnevreye git - Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajansı 

' ilılı • uidii ,, Ye lfar•ciye Vekili Dr. resmi mahafilden aldığı haberlere isti-)' rur t qras d"' 
t: tı • sta un gce(' Belgraddan naden diyor kı: 

~t a~ıtı syonda b tJt• Stoyad· .aşvekıl ve bari - İngiliz Lakeçeneya vapuru kaptanı 
atg ctrıı, 'I'ürk· ınovıç, hariciye ncza- bu ayın 15 inde bir denizaltı gemisinin 

'l'r ~qrı tar fıye elçisı ve Yunan mas- hücumuna uğradığını Valansiya'daki 
St 111n a ınaa • · h b · t· • ~ r.ı~lld lı:vakk n selamlanmıştır. lngil:z ·konsolosuna a er verrnış 1r. 
~~ 11Qviç Ufu csnaFında Ara:> ve Denizaltı gemisi suyun altında torpili-

, ~ Sallıi~:~ar ı!:~~~ salonunda kısa bir ni atnıış ve bundan sonra suyun üze
tas 'Y~;ı.ı bir ın·· nde bulunmuşlardır. r,ne çıkmıştır. Den•zaltı gemisi gene 

d l) ()Utta d€>v Usafahadan sonra Rüşdü derhal dalmıştır. 

tıa~ Sur'ye A karaya 
ltk~ en gelecek konsolos 
k aşlarımıza tayin ediyor 

,,i•ı..,. 'J.s 0 la Y lıklar 
d t dırekt . (li USUsi) 

111 r orıu~' - Yarın iskan ge-
'-~t eısı • sunde 

Ankara 26 (A.A.) _ r"statı"stı·k · t"k parça da İngilizlerin tes;rile bu isteğin Ankara 25 (Hususi) - Izmir otoma ı . 
Umum Müdürlüg"u·· 1937 harici ti- aleyhindedirler ve cenubi Irlanda ile her 

telefonunun hükumetçe satın almmnsına 
ca;et istatistiklerı'nı· tamamlamış _ k~ 1 • hangi bir suretle birleşmenin aleyhinde dair mukavele bugün Nafıa Ve a.etın - t 
tlr. Alınan netı·celere nazaran 19 3 7 ' bulunmaktadırlar. Uzun zaman gerek r-

de hükumet namına Nafıa Vekili Ali Çe-
serıesinde idhalat kıymetı" 114 ve 1 d d . landalıları ikiye ayıran ve ayrıca ce • tinkaya ve şirket namına c.la be e ıye aı- t 
ihracat kıymeti 13 7 milyon liraya mi encümeni azasından eczacı Faik ile r.ubi rlanda ile Büyük Britanya adası 
balig" olmuc:tur. Bu mikdarlar 1936 f d . erasında büyük nifak vesiles. teşkh eden 

:ı şirket direktörü Rapp tara ın an ımza -
senesine na1.aran idhalatta 21 mil _ 1 bu vaziyetin muslihane bir surette hal~ 

lanmıştır. t 
'-'On •·e ı"hracatta 20 m"ıl'-·on ıı·ra ar- 38 d "t'b !edilmesi için son günlerde rlanda baş-
J .. .1 Tesisat ikincikanun 19 en ı ı aren t 
tış g~o·stermektedı·r. İdhala~ta naza _ • vekili dö Valera'nın riyasetinde rlanda-. hükumet namına işlemesi ve ayrıca f ıili t 
ran ihracat fazlası 23 mı'lyon lı"ra _ . d . . dan İngiltereye bir heyet gelmiş ve n -

devrü tesliminin de şubatın bırin en ıtı-d giliz hükumeti ile temas'.l geçmiştir. Bu 
ır. baren yapılması kabul edilmiştir. heyet, şimdi tekrar İrlandaya dönmüştür. -n- · · · · · -· · ~ · -· ~ · · · ·-- · - Tesisatı Ankaradan gidr.cek olan bir 

Son Da. kı•ka Bu kısa temastan istifade ederek fikir-

Portek izde bir 
isyan çıktı 

isyan Franko İspanyasına 
da siyaret etli 

Londra 26 (Hususi) - Lizbondan gelen 
haberlere göre Portekizde büyük bır isv 
yan patlak vermiştir. Muhaberatın sıkı 

bir sansör altına alınmış olmasına rağ -
men isyan hakkında ~u havadisler sız -

heyet teslim alacaktı:-. HPyete sabık İs- !erini birbirlerine açan iki tarafın müzn-
tanbul telefon şirketi müdürü Niyazi de kereyi daha ziyade uzamadan ayrılma -
dahildir. lan. ortaya atılan fikirlerin efkan umu-

Tesisat l , 200,000 liraya satın alınmış - miyede hasıl edeceği aksi görmek ve ile
tır ve yirmi taksitte ödt>necektir. İlk tak- ride müzakereye tekrar başlarken bun4 
sit 31 birincikanun 938 de tediye edi - dan istifade etmektir. İngiltere ile lr _ 
lecektir. landa, bu dava etrafında senelerce mü -

Şirket sermayesinin yüzde elli beşi tz- ~adele etmiş ve dövüşmüşlPrdir. Bu yüz-
mir belediyesine aiddir. den, cenubi İrlanda toprakları denilebi -

O 
lir ki karış karış insan kanilc; sulanmış, 

skUdarda 1 10 yaşı,.da bir fakat şimdiye kadar hiç bır ameli netice 
kadın y&ndt hasıl olmamıştır. Bundan sonm da vazi-

Üsküdarda Murad reis mahallesinde yetin değişebileceğine daır ortada hiç bir 
oturan 11 O yaşında Zehra Yıldız yata- emare yoktur. Çünkü şimali İrlanda, ye
ğının yanına koyduğu teneke mangala ni vaziyet karşısında parHimentosunu 
düşmüş, ağır surette yanmıştır. Kadın feshederek cenubi İrlandaya karşı daha 

mıştır: hastaneye kaldırılmıştır. (D 11 · · f d ) 
h~n~ni~mmdaPort~izinb~ç~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;a~m~ı~~ı;n~o~s;a~y;a~a~~~; 

şehirlerinde birden ve ayni zamanda çık-
mıştır. Vak'a yerlerine sür'atle jandarma IS.bahtan Sabaha: 
ve asker sevkedilmiştır. }'a!<at gene ayni 

Zavallı lstanbul membalardan alınan haberlr.re göre :s-
yan, t_ahmin edildiği!ıden çok geniştir. 
Ve bizzat bir kısım ordunun da bu işle 
aliikası vardır. 

Gene ayni membalardan verilen ma -
l(ımata göre bu isyan, Franco İspanya -
sına da sirayet etmiş bulunmaktadır. 

Daha kuvvetli bir ihtimale göre de iki 
tarafa mensup isyancılar arasında daha 
rvveldcn bir anlaşma olmuş ve her iki 
tnraf a)l.!li anda harekete geçmiştir. 

Ankaranın taşına, toprağına gıpta etmeliyiz. Devlet merkezimizi imar et .. 
mek için çalışan mühendisler, mimarlar, mütehassıslar rah:ıt rahat iş görü
yorlar. ne planlarını bozan bir antika, ne yollarını değiştirmeğe mecbur 
eden bir uka13 var. Medeni bir şehir kurmak için şehiro:lik ilminin büU:.in 
tecrübelerinden istifade edebiliyorlar. Bunun için Ankarada güzei meydan .. 
lnr, uzun bulvarlar açı~abiliyor. 

ır. g llde b· ' genPl direktör Cev-
Ceı,, ır b . 

~k -,ttı<!tı • mıı;yon toplana -
t~ Qlal\ tşlerı U 
h ()ll()l)ıl bu koırı· zerına,,. kararlar ala -

t ~arıar S Ziraat,~~~? M~liye, Dahil_iye, 
it\ ~ hd r <ıkanlıkı 1

"-• Guınrük ve In • 

ŞJnı 25 (A.A.) - Fransa - Suriye 
muahedesi ahkamı mucibince, Suriye 
hükumeti, Kahire, Bağdad ve Ankara
ya konsoloslar tayin eyliyecektir. 

Romaflya Başveilinin Ankarayı 1ngiliz-Fransız çörüşm .. I rindf n 
sonra bir t t bl:ğ neşredildi 

ziyaret etmesi muhtemel Paris 2G (Hususi) - lngiliz hariciy<' 

Biz İstanbulu imar etmek için bil' mütchassısla anlaştık. 1\.damcağız iki 
yıl çalıştı. Mükemmel bir plan yaptı bunun tatbikine başladtk. Daha ilk 
adımda önümüze bir antika kemer çıktı. Vaktile Şehzadebaşı caddesinin or
tasına fırlamış bilmem ne baba türbesi vardı. Meşrutiyet hükfımeti bunu yıka
bilml"k için aylarca rlü~ürırlü. Nihayet bir gece babanın türbes1 yerle yeksa:ı 
edilebildi. O devrin .iş görmek istiy<?nleri baba ve evliya tüı hnıerinden çok 
çekmişlerdi. Bugünün şehırcilerı de antikacıların ukalalığına takılıp kah· 

yorlar, kahbc Bizarısm antikalarına Osmanlılık dcninin hatıraları da karı· 
şınca arzın bu en gü7.el bcldest V:ıti kan gibi el sürülmez bir hale geldi. Bir 
doğru yol açmak için mimarın, mürendisin çizdiği harita ya falan hatunun 
sebiline veya falan padişahın işret alemi için kurduğu meykedeyc kurban 
gidiyor. Nereye kazma sallarsanız ı·cuna bir Bizans harabesi veya Osmanlı 
viranesi rastlıyor. Bu şartlar içinde f stanbulda yol ve meydan açmak, İstan
bula med('ni bir şehir şekl; vermek imkanı kalmamıştır . 

llha . . ~ arı de! 1 . -
aı- ~rl<.>r 0tnisyon ege ermden mu-
t ~ı ha~<: :'>'ap 1ıac 1 

YUrdumu:m gelen 

!~ :ı g .an, tohu a < ev ve dağıtılacak 
ı Ql ~ır tnıuk 'b' abu ce}t g" g ı yardımları 

tla tı tn lerini t11<.>nıcrin yurda fav
rac 'ktır cnıın edecek esasları 

.\ s~ 
~ l'ıttrıutıkara, ıs r kannnu 

te~Jt l>l't:ıj . <lius • 
~ ı.p ~t e. 1ni tectk·~ ı) - Sular ka -

tıl<ttıtıs lnış bu1 ı etmek üzere te-
-ll?ıi lnı b Utıo.n k · 

l§lıt Ugün N . 0ınısyon ikinci 
• afıa Vekaletinde 

Ankara 25 - Balkan antantı konseyi nazırı Eden ile Fransız başvekili Chau -
~zaları şubatın 18 inde Ankarada topla- temps ve hariciye nazırı Delbos arasında 
nacaklardır. Yugoslavya Ba~vckili ve vukua gelen mülfıkatta"C sonra bir tebliğ 
Hariciye Nıınrı ile Romanya, Yunanis - ne.şredilmistir. 
~an Hnricıyc Nazırları d:ı memleketimize Tebliğde, iki devlet arasında beynel
geleceklerdir. Bu arada Rumen Başvekili husususta tam bir an 'aşma müşahede c
bay Goganın da memleketimizi ziyaret dildiği kaydedilmektedir. 
etmesi mu1ıtemeldir. · .~-· -··--· --·-~ğı~· İ~el~~ed isminde bir sürücünün 

Bir arabacı ı,endisiyle idaresinde imiş, Mchmed evvelce Fah
riye ile evlenmek istemiş, fakat mu -

evle .miyen tir kadmı Çiğnedi vaffak olamamıştır. Bundan muğber 
Tophanede Boğazkesende oturan olan Mehmedin kadını kasten çiğnediği 

Fahriye isminde genç bir kadın Yeni- tahmin edilmektedir. Mehmed yaka -
camiden geçerken bir arabanın altında lannuş, l<'ahriye Haseki ~'1-)astanesine 

· v enmi tir. Bu araba Ahmed kald~rılmıştır. 
~~~~~~~~----

1 

Dördüncü muradın dalkavuklarile sefahet ettiği bir tahta binanın İstin ye. 
Bf:'bek yolunun istikam.:tıni değiştirf'cek kadar kıymetli olduğuna kim ıhti
mal verirdi? Fakat bugünün şe.hircıliğine yavaş yavaş hakim olmağa bı:ışlıynn 
zihniyet bunu antika olarak kabul etmiş görünüyor. Korkarız k: yarın, 
öbürgün her cebheden tatbikına başlıyacağımız şehir planı bizim bu ar.tikacJ
lık merakımız uğruna mütehassısın da tanıyamıyacağı bir hale girecek ve 
İstanbul antika uğruna hakikaten antika bir §ehir olacak! 

Bürha•ı Cahid 



so~ POSTA 

• 
938 yılının köy imar 
programı hazırlandi 

İs tan bul da iki 
ekmek fabrikası 

yapılacak 

Feriköy cinayetinJ 
muhakemesine başlanı 

• 
Bu yıl köylerdeki su birikintileri kurutulacak, köy yolları 

kaldınmlanacak~ köylerde ıan'atkar yetiştirilecek 

İstanbulda iki yüz elli fırın vardır. 
Fak.at bunlardan yüz doksan ikisi ha· 
li faaliyettedir. Diğerlerini fırıncılar 

Suçlulardan Remzi "Sarhoştum, sabık komiserı 
öldürdüm, başkası mı öldürdü, farkında değililllff 

kendilerine rekabet edilmesin diye ki- Bir müddet evvel Ferttöyünde .abıt to-ı belediye ve natıadan dört nıübell 

Dahiliye Vekaleti köylerin iman için 
938 yılında tatbik edilmek üzere yeni 
bir program hazırlamıştır. Yeni muhtar 
seçimleri şubat ayı içinde yapılacak ve 
seçilenler martta işe başhyacaklardır. 

938 yılında nüfusu 500 den fazla olan 
köylerde köy işleri bütün köylünün bir
leşmesile ve imece usulile yapılacaktır. 
Köylerdeki bütün su birikintileri k:.ıru
tulacaktır. 

Köy büdceleri için otlaklardan, mer'a
lardan taş, kireç ve tuğla ocaklarından, 
kaplıcalardan ve köy kanunu ile tesbit 
edilen diğer gelir kaynaklarından para 
toplanacaktır. 

Nüfusu binden yukan olan köylerde 
de köylüler ahırlarını evlerinden ayn 
bir yerde yapacaklar ve bunları senede 
bir defa badanalıyacakfardır. Her köyün 

Ticaret işleri: 

ralarnış ve kapatmışlardır. miserlerden İsmail Hakkıyı öldüren Remzi etmişlerdir. 
Vilayet sınırları içinde on tane asri ile arltada.fı imıamn muhakemelerine A - Yangının kalorifer borularındaJI 

~ techizatı haiz değirmen mevcuddur. ~ırceza mahkemesinde b~lanıl~tır. .sı 1hUmall kunetıenmekle t>ersbd'• 
Dig· erleri pek ufak b Mahkemede okunan son tahkika~ açıl - Uceye henüz varılamaml§tır· 

' oraya uraya ser - ması kararnamesinde Stıçluların bir gece a· k "' h" 1 rek 
pilmiş, ancak köylünün buğdaylarını mattuldn metresi MOyesserin nlne cıttıt - ır a"m ze lr ene 
öğütebilen değirmenlerdir. leri, kafesi Tlltdut:ıarı. dışan çıtan İsmail Panı:albda oturan Anna eV"el~ 

..c Ekmeğin ucuzlatılması d~ünülür _ Hakkı ile müııa.zaaya bqladıldan, bu &ıra - denbıre sancılanarak, tescmınuııı 
ken İstanbulda iki ekmek fabrikası da suçlulardan İsmallln kaçtığı~ Remzinin +ermJ.ştir. Anna ıuıtıedlldiği şışll torG 

.. . . . de arkadaşından aldığı bıçakla Ismall Hak-, tanesinde ölmüştür. Adliye do1' 
yapılması ~~arrur ~etmıştır. Bu fabn : kıyı yaraladığı yazılmıştlr. Maktul bllfıhare K:ı.ran cesed üzerinde otopsi yıı.pıl" 
kalardan b1n Beyoglu veya İstanbul cı kaldırıldığı hastanede ölmüştür. rnr \'ermiştir. Tahkikat ynpı1Ill8k 
betinde, diğeri de Kadıköy veya Üskü- Knramamede şah1dler1n lfadelert, Tıbbı 
dar semtinde olacaktır. Adll raporu Ye diğer del!llcrle her iki suç -

. !unun da suçu sabit göruld.ı ü ve Remzlnln Toplantılar: 
.. Bunl~rın yanma bırer tane de bü- suçu arkadaşının teşvitlle işlediği de ~aret 

yük. değır:ı:ıen yapılacaktır. Buğdaylar cdl!~ttk. Reım1nln ceza kanununun 448 in- Çocuk esirgeme bala" 
bu iki degırmene getirilecek, öğütüle· el, Ismallln de ss lnd madde delOJetııe ay- istnllbol 
rek hiç el değmeden unlar fabrikalara n1 maddeye göre haklarında son t.abkllı:nt Çocuk Eı;1rgeme Kurumu ubSt 

açılarak tecziyeleri taleb edllml§t1r kezinin senelik b::ı.losunun 19 ş d' 
geçecek, oradan da ekmek olacaktır. Kar;maıne okunduktan sonra ·suçlular test akşnmı Tokatllyan salonlnrıfl tııl 
Ekmekler, fabrikaların vesaiti ile şeh- sorguy:ı. çekllm1şlerdlr. Suçltılarda~ Remzi mı.uına karar verllmlştır. Bal~tı' 
re dağıtılacak, halk her semtte ayni ne mnhkemt>de, fUnhm söylemiştir: lonun her .5eneklne faik bir d}deti 
fasette ekmek yiyecektir. - Hadise gecesi çok sarhoştum. Ne yap- cell ve ~ezih olması için §iın 

' ·· . tı~ımı bllemlyarum Vurdum mu. nrma - başlamış,ır. . 
bir başından diğer başına kadar olan yol- Bugun beledıye narh komisyonu, dım mı bunu da ~tırlıı.mıyorum T- k. bb G eni içti 
lar taş kaldırım ile döşenecektir. her hafta ekmeğe yeniden narh koy - İsmail de, mahkemede: · .. ur ıye ~ne m . ırOt 

K .. ı d lıkl ı k b k · b ta ı f 1 k . Tnrtive Tıb Encumentnden. oy er e mezar ar yapı aca ve u ma aa, za ı memur an ırın arı sı - Ben, ne bu Remzıyl tanırım, ne de o - E ~ · 1 b k t ıs.3ll dS 
mezarlıklar köyden ve caddeden uzak bir sık teftiş etmekte ise de gene halkın nunıa böyle bir L' yaptım. Hadisenin oldu - dncumsalen uda ştoamı saı:.,t 

~ .. y tah i d idim. n- k ası onun a p ana... ısı 
yerde suların geldiği tarafa değil, sula- yüz çeşid kalitede ekmek yemesine &U gun aşarın v~ n e "'")' va - tebliğleri müzakere edeceğtnden ut· 
rın gı'ttiği tarafa yapılacak, etrafı hay- mani olunamamaktadır. tel"kkadar ktoturdudm.ıMtıuyesser Ue de blr a - me.<;lekda~lann teşrifleri rica oıutı 

a am yo ur, em ş r. 
van girmiyecek şekilde duvarla çevrile- Asri değirmen ve fırınlar sayesin- Bundan sonra bazı şahldler dlnlenllmlş, -----·- • · 
cektir. de hem nefis hem de uruz ekmek ye· gclmiyen şahldlerin celbi lçin duruşma ta- j 

. .,;S Köylüler, köyü kasaba ve komşu köy- nebilecektir. İstanbul cihetinde açıla - !lir edilmiştir. TEBLİGİ GAYRI R 0ııl 
!ere birleştiren yolların iki kenarına a- cak fabrikanın Unkapanında olması ve Otobüs davaları Her sporda ve her &ıhadıı :sıı 
ğaç dikecekler, köyün münasib yerlerin- eski Unkapanı değirmeninin bu işe tah Otobüs meselesinin tevlid ettiği danlara gibi R E K O R yapmak: i 9 
de orman yetiştireceklerdir. Köylüye her sis edilmesi, yahud da Nişantaşındaki .\sllye ı tnd cna mahkemesinde dün de İstanbul halkı hep reyler~ 
türlü ziraat için pulluk, orak, peynir ve eJ..,-nek fabı;kası ıslah olunarak bun - devam edllmlştlr. Bunlar Recai Nüzhet ve 938 senesinin en güzel 1 

yağ makineleri verllecek ve köylünün dan da istifade edilmesi ihtimal dahi- Gabur Saınl tarafından Ahmed Emin aley - gösterme REKOR'unU 
esvablarmm köyde dokunmak imkanları linde görülmektedir. hJne açılan neşrtn hakaret davalarıdır. 1 AL K A A 
cıra§tınlacaktır. Sabar Samlnln açtığı dan ~ 

Köylerde berber, ayakkabıcı, nalband, ., Ekmek fiah Sabur Samlnln açtığı dava görülürken, 
demirci, arabacı yetiştirilecek ve .zah:r~ geçen celsede veklll Sadl Rıza bunun açtık-
~mbarlan yapılacaktır. İstanbul belediyesinden: lan dl~er dava ııe tevhidini istemişti. Böyle 

26 Kanunusani 938 tarihinden iti- bi rdavn mcvcud olup olmadığının kalem -
haren birinci ekmek on kuru-? on para /den sorulması Jçln durtı§ma talik edilmişti. 

Polisle • ·k· · km k d k k ' Dünkü celseden Kalemden verilen cevnbın 
------· , ı ıncı e

4 
c o uz uruş otuz para bir yanlışlık neticesi olarak, başka bir dava 

sinemasına verdi. bil 
Buna bir İ S B A T da 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren • 

B k d d k francela on beş kuruştur. :ıe altı.kalı olduğu görülmüştür. Yeniden so-Boısacılar dün de toplandılar üyü a a a t yangın 
rulma.c:ı için duruşma talik edllmlştlr. 

1 -
2 

KURSANLA ' İstanbul Borsa Acentaları Birliği İ- Evveltt gece Büyükadada blr yangın çık- Gayrı·nıu··badı·ı bonosu Recaı Nüzhetın dıı.YaSı , . .. tığını, 1t1 ev yandığını yazmıştık. Yangın 
dare Hey etı dun de toplantılarına de - Sakarya sokağında Adalar belediye tahsll - 21 ı· ı..t P..ecat NüzheUn açtığı dava da, geçen cel 
va.m etmiş, ve Ankarada alakadar ma- darı cemale ald ahşab evden çıkmış, bitişi- ıraya Çin l st>de göriilürken Ahmed E:nin kendısı de bir 
kamlara verilecek raporların ana hat - ~indeki Yunan tebaasından Panayot'un müs Gayrimübadil bonolarının hazine hakaret davası açtığını söyllyerek, teYhld ıs-
lannı hazırlamıştır. teclr olduğu kfırglr eTe de sirayet etmiş, bu tahvilleri ile mübadeltsi mevzuubahs temlştl. Dün mahkemede kalemden gelen 1 

Raporlar ikmal edildikten sonra bu ed,.andetaJmçerislne dena hiç btir eşya turtarlıama - olması üzerine bono fiatları birden bi- revab okuruntı§ ve böyle bir dava açılmış o-
. . • . am n Y nmış ır. Iup, 3 Şubata muallfık olduğu anlaşılmış -

hafta ıçınde tekrar umum~ bır toplan- Yangının bir dlkkatsızllt eseri ol:ırak re yükselmeye ba§lamıştı. Bu tereffü tır. Mnhkeme davalar arasındntı rabıtadan 
tı yapılacaktır. Bu umumı toplantıda çıktığı tahmin edilmektedir. Tahsfldar Ce • I dün de de\•am etmiş, evvelki gün 19 ctolayı tevhld kararı vererek, duruşmayı 3 
hükfunet nezdinde yapılacak temen • malin ailesi gece ııaat onda taşlıkda bir l ura olan gayrimübadil bonoları dün.I Ştıb:ı.ta bırakmıııtır. 

·ı b' d h ·· d · ·ı k mangal yakıyormuş bu mangaldan sıçrnyan 

1 
. . .. 

nı er, ır a a . g~z en. ~eçır.ı ece., ;;e bır kıvılcımın ahşab cilan duvnr araıanna ı ııra farkla ı ı ııradan muamele gor- Bir kU ı.dü evinde ölU bulundu 
gelecek hafta Bırlık Reısı Alı Fuad ıle gittiği ve kuru tahtalar arasında. yavaş ya- müştür. -' -
umumi katib Nedim Akçer Ankaraya vaş yanarak bu yangına sebeb olduğu sa - Ellerinde gayrimübadil bonosu bu- Bakırko~ tabi Safra toyünde otura~ 50 
gideceklerdir. Borsacılar kambiyo mu- nılmııktadır. ;unduranlar bono fiatlarının daha faz· Yı aşlaknbndıa Osmatn ecvl nındiaıtbka~-~- öldu o-

. İ w ara u unmuş ur. ese n aş -..-tun a c-
amelatının stanbul borsasında oldugu Evde oturanlar yangından ancak 2.2° de ıa yükseleceğini söylemekte ve bono - ı.ik yaraları olması şüpheyi davet etmiş ve 
gibi Ankarada da borsadan geçmesini hlüabe~dar 01~1uşı~:_ vde derhal ltfalykeyde ma - ları ellerinden çıkarmamaktadırar vaziyet derhal müddeiumumiliğe blldlrll -ı 
. . ma. verm..,., er ""' e o zamana a ar a - .. · 
ıstemektedırler. Borsa acentalarının teş hayli llerledlği glbl komşu ev de tutuı _ Borsada Unitürk satışları normal miştlr. Cesedi muayene eden adliye dokto-
hepsi yeni borsa binası kurulunca An- muştur. bir hale gelmış· tir Fiatlar t 9 - 19 15 li- ru Enver Karan sebeb! vefatın tay1~t t~n 

. . · · ' Morga taldınlmasma luzum gönnüştur. uı-
karaya gıdeceklerdır. Itlaiye, yangını ancat dörtte sönd~e - ra arasındadır. 11 ar adamın tendi ecellle ölmesi muhte _ 
M·nı S • B. ı· w • k · bilmiş ve bu suretle biltlln mahalle muhlm k . . 9 7 5 Y ı anayı ır ıgı ongresı bl tehllk 1 d k t 

1 
t E Mer ez Bankası hısselerı , , A •

1 
mel görülmek.le beraber, bir clnn.yete tur _ r yangın es n en ur arı mış ır. v- d -

Milli Sanayi Birliği kongresi bu a- ıerln ikls\ de sigortasızdır. nndolu tahvilleri 40,60, Anadolu mü- ı ban gitmiş olmasın an da şuphelenllmek -
yın 31 inde toplanacaktır. * Taksimde Meznrhk sokağında avukat messiL~eri 40, hisseler 23,70, Ergani ~dir.dZabıta ;e !:1!~e hAdlsenln tahklka -

Birlik İdare Hey'eti kongrede gö • Danyalı. atd olup Mustafa i~~lnde bir şah- ~ahvileri 98, Sivas - Erzurum tahville- ına evam e m~ e r. • 
rüşült-cek i~ler hakkında raporlar ha- sın tahtı icarında bulunan dukkandan man- ri 95, Aslan çimento 1O,1 O liradan· mu KahrCIOQIU ham tahkıkatı 

1 ktad':l B k d h .. k. galdan kıvılcım sıçraması neticesi yangın ' g- .. 1 d. Kntır"~ıa hanı ynngını tahkikatına e -
zır ama ır. u ongre e u ume - çıkmışs:ı da yetişen itfaiye tarafından der _ ame.e ormuş er ır. .....""" 
tin sınai sahadaki yeni kararları, sa - hal söndürülmüştür. Londra borsasında bir sterlin hemmtyetle devam edilmektedir. Yangın 

· · k d 1 • k d d ·1 15 1 8 7 f k 4 99 6 7 dolar p . mahn111nde dün üçuncli bir keşlt yapılmış-

ADASl 1 
Baş rolde: J E A ıt ııol.ı 

.. .----- ___., '1"' 
- o Tayf unlara, kasırg~laJ"8:• 

811 
bile karşı gelen1erın i:1 
kahraman hklarını gösterır, 

heyecanlı bir filıtl 

2 ·ÖL ··ıM yol.-
sev 

Baş rolde: Herkesin çok 
JOHN w AYNE d:J'ır 

Gençlik, heyecan ve fe 
nayıı ya ın an a a a ar e en vergı e· At navudköyünde bulunan cesedin • ran. ve • ' f k ' 

1 
anks 1 tır Kellifde müddeiumumi muavini Reşad ı 

rin tevh.id! meselesi v:. ~e~i yıl ç~lış - hüviyeti anlaşıldı b?rs.a~m~a _ünitürk 311 ran o ara S:ı.ka, Sulh hAkJm1 Reşid ve ehlihibre olarak '••••••••·-~~ 
ma şeklının esaslan goruşulcccktır. Dört gün evvel Arnavudköy iskelesi el _ bıldır._ıl_m_ış...:.t_ı_r. ________ _ 

Filmi 

Bir kadm mangala düştü yandı 
Slrkcclde 8affetpaşa sokağında oturan 32 

ya.şındıı. Sotya bir mangalla ısıttığı abdest
hanede yıkanırken birdenbire üzerine fena -
lıt gelerek: mangalın üzerine düşmüş ve vü
cudunun muhtelif yerlerinden tehlikeli su -
rette yanmıştır. Sofya imdadı sıhhi otomo -
bili ile hutaneye tnldınlmıştrr. 

Musiki resitali 
Tanınmı.ş kemancılardan Müfid Hasan 

İmtlr bu hafta Çarşamba akşamı Saray si
nemasında bir keman resital'! verecektir. 
Bu gc:ıç ve kıymeuı artist konserin hasılA
tını Hisar faciasında ölenlerin ailelerine 
Tt'receJr:tlr. Programda Mozart. Hende!, Kre-
1sler ve Seyfeddin Asaldan seçilmiş parça -
lar vardır. 

varında denizden hüviyeti meçhul blr er -
kek cesetU çıkanldığını yazmıştık. 

Morga kaldınlan ccsed dün Galatada bir 
Rus manastırının odabaşısı tarafından teş

his edilerek nynl manastırda yatıp kalkan 
60 yaşında Hasan oğlu Mehmed Ragıb ıs -
minde biri olduğu anlaşılmıştır. 

Cesedin üzerinde hiç bir ctbir n tazyik 
aUUml görlllmedlğt lçtn b1r kaza neUcesl de
nize düşüp boğuldutuna lhLimaJ verllmet -
tedir. Zabıta tahkikata devam etmekte -
dir. 

Bir amele kuyuya düştü 

MEVLID 
Merhum Halil Vedad Uşaklıgilin ru

huna ithaf edilmek üzere bu ayın otu
zuncu p:ızar günü ikindi n11mazını mü
tE'akip Yeşilköy camimde mevlid okunn
caktıT. Arzu edenlerin hazır bulunma
ları aile tarafından temenni olunur. Sir
keciden saat 2 de tren vardır. 

Herkesin merakla beklediği tilm resi 

F 0A K ı~:R YTa Alam E·1i:;~I 
Millok r'in Meşhur Opereti (Fransızca) MUzik ve raks, g ·nç.llk ve ııgşıı'tle· 
Zevk ve neşe-A;;k ve heyecıtn Muazzam sahıu 11, binlerce rıgtlrdil J\~t> 
MARlKA RÔCK, CAROLA HÔHN, JOHANES BEESTERS FRİ 1 Z J{ 

Blletlerlnlzl evvel:te:ı alnt1z. 

Bu akşam M E L E K sin.emasmda 
JEAN CRA WFORD • W?LY AM POW.EL • ROBERT MONGO~ı;ıtf 

taratınd84 Fransızca sözlO olarak ynrutılan 



d "'--. 
l<onyanın bir kız lisesine 

ihtiyacı var 

Mardinde şiddetli 
bir kış hüküm .... 

suru yor 
Telgraf telleri kırıldı, 
vesaiti nakliye durdu 

Mardin (Hususi) - kar ve tipi bütün 
§iddetile devam etmektedır. Yağan fazla 
kar yüzünden hiç bir tarafa otomobil iş
lememektedir. Diyarbakırdan gelen pos
ta kamyonu Akreşkide karlara saplan -, 
mış, buradan gönderilen hayvanlar sır -
tında posta getirebilmiştir. 

Kar ve tipiden bütün telgraf telleri bo
zulduğundan hiç bir tarafla muhabere 
yapılmamaktadır. Verilen telgraflar, ge
cikme mes'uliyeti sahibine aid olmak ü
zere alınmakta ve bu telgl'aflar jı:mdarma 
ı;antralı \'asıtasile telefonla Midyat - Ger
cüş - Sinan üzeri Diyarb.'.lkıra çekilmek -
tedir. 

Bu yıl Çeşmede40bin kilo 
anason istihs~t edildi 

Çe~deıı bir görilnif toııya Ol B(~ kız lisesine ihtiyacı olan Konyadan bir görilııüş Suşehrinde ve Kelkitte pamuk 
~t!l lJlebe Ususi) - Burada bir kız öt- vanat ve jeoloji liburatuarı ittihaz edil- tecrübeleri yapılacak Çeşme (Hu.susi) - Kaza bölgesinde 

ile mezru arazi mikdan 1'5 bin dönümdür. et\ arı. ttk.e~l ile lk:inc! devresinde miştir. Sıvas (Hususn - S~hri ovası 
t..ı.~\ rw_ "'-k r 0.kutulan bir lise, bir Liseye vaki olan talebe müracaatını 

de yağ mikdarmm fazlalıİıdır. Ildır h 
rafındaki zeytinlerden 1/8 nisbetind 
yağ çıkarılmaktadır ki bu ınikdar ç~ 
enteresandır. 937 1enesi zeytin istihaalllt 
268 bin kilo, zeytinyağı istihsali de fJ 
bin kilodur. Satış fiatları 28-30 kuruş. 

kadar tesbit edilmiştir. 

~ ~"'-= teb Kayahisarın Kelkit vadilerinde pamuk 
~"'bir kil _ ı, bir askeri orta mek- kal"§llıyabilmek ve mümkün olduğu ka· k" . . . r 1 tcdk k t l 
~ Çiik süb k b" d dar ihtiyacı önlemek için Konya lisesine e ıkıntı dıçm İlak· zbımh gde ent .. be1 

1
8 

. yapıl-llt-ı. Yıllarda kı _ ay me te 1 var ır. . ma a ır. a ar a ecru erı yapı -
Ll ı,...._ ... hı' . z. oğre•mcn okulunun yeni pavyonlar yapılarak eklenmesı, ya-, k .. z· v kA\ t' d ht 'CIJ. -mı.... t . . . . ma uzere ıraat e a. e m en mu e-
"'~ erin hu.

1
_ ırıp lisede okumaya ge- hud da bazı şehirlerımızde olduğu gıbı 

""1 ı:_ -,,UC1rı lif cins pamuk istenmiştir. 
~ ~Ye göst ~rtmıştır. Kız talebele- Konyada da başlr başına bir kız lisesi a-

.~~ kadar f erdikleri rağbet göze ba- çılmalıdır. Bu takdirde de kızlarımız da- Keşan elektriğe kavuşuyor ~'ll ötretnı ~ladır. ha geniş ve daha serbest tahsil imkanına 
«e Pto2raını en lllektebinin meslek kıs- kavuşmuş olacaklardır. Keşan (Hususi) - El,.ktrik işi halle-
1" tahsıuerı:rı ayrıdır. Bunun için lise- Konya için böyle müstakii bir kız mek- dilmek üzeredir. Mevcud un fabrikası 
ti~ k.ıt taıe~ı devarn etmeği kararlaştı- tehi artık bir ihtiyaç olmuştur. Böyle bir 1500 liraya belediye tanıfından satın a
d~iJ( lısesine b er t.arnaçar Konyanın bi- mektebin tesisi yalnız Konyalıları değil, lınmıştır. Elektrik fabrikası burada te
~~ diğer Ort aş vurmaktadırlar. Civar- kızlarının tahsilini devam ettirmek isti- f.is edilmiştir. Belediye reisi Zati Yö.. 
~ t de bu lisa 0kuUarı bitiren kız lale- yen civar kazalar ve kasabalar halkını rüker bu işle meşgul olmak üzere Anka-
lc el Yllntı eye gelınekiedirler. 2-3 vıl da sevindirecektir. raya gitmiştir. 
ı;n.~n lisesın::k~k taletenin okuduğu -••A•- ·-d••• •ı••••d•.-•-d••••• •••·--::+--) ··~•••• 
hı ile dohnu Şiındi kız ve erkek tale- n a o u a ev e g u r e ş er l 
Öıı~1l tatı4 ~ bulunmaktadır. Lisenin 
tııı lı.Jll\ilde)Q Stn1nda 216 talebe vardır. 
tıd;~ istiaba r,ı binanın talebe iıdiha
~ktedir ıfayet etmiyeceği tahmin 
.... e~ • 
~e .. 

11 ~ lisey boci 
~ Uç le.atı b. e rum .katı ile bir-
~e b~ fi ı~ bina yapılarak eklen-B ıik. klınya, nebatat. hay-

Bunun 65 bin dönümü hububata. 25 oin 
dönümü tütüne, 10 bin dönümü anasona, 
10 bin dönümü baklaya, diğer kısımlar 
da bağ ve sebze bahçelenne tahsis edil
mektedir. 

Tütün 
Geçen sene tiltün istihsalitı 1 milyon 

kilo oltıp piyasa 70 kuruştan açılmış, 30 
kuruşa kadar düşmüştür. Şimd!ye kadar 
satılan mikdar 950 bini mütecaviz. olup 
hali hazırda çiftçinin elinde 40-50 bin ki· 
lo kndar az bir miRdar kalmıştır. Teşri
nisani ayında açılan tütün satış piyasa
sında kumpanyaların fikse ettikleri tü
tünlerin kanunusani ayında paraları çift
çiye tamamen ödenmektedir. 

Anason 
Türkiyemizin ve dünyanın en iyi ve 

nefıs anasonunu yetiştiren Çe~me b.:.!ge
s:nde geçen sene 40 bin kilo anason istih
so.l edilmiş ve kilosu 150 kuruşa kadar 
çıkmış ve büyük bir istek~e satış yapıl
mıştır. Bu sene hava ve yağmurlar çift
çinin lehine olup ic;tihsalat 200 bin kilo 
kadar tahmin edilmektedir. Bazı taraf-
larda köylüye şimdiden müsaid fiatlar 
teklif edilmektedir. 

Kaza bölgesinde 2 si Alaçatı nahi)" 
merkezinde, biri kaza merkezinde olmal 
üzere 3 tane yağ fabrikaııı, 14 aded & 
yağ değirmeni mevcuddur. Zeytin meY 
siminde bunlar faaliyetle çalıimakt& 

dırlar. 

Hükumetimiz.in ziraat işlerine vero· 
ehemmiyet dolayısile köylil lehine yap• 
lan büyük kalkınma işlerinden, çok ça 
!ışkan ve münevver olan Çeşme çiftçileri 
azami surette istifade etmek emelile la 
IJan kararları büyük bir sevinç ve dilt 
katle takib etmektedirler. 

Doğu Bayazıd tayyare cemiyeti 
varidatı arttı 

Doğu Beyazıd (Hususi) - Kazada Ha 
va Kurumu teşkilatı şimdiye kadar veki\ 
memurlar tarafından idare edildiği içja 
matlub bir faaliyet görülememişti. 

and ırın ada iki 
k ~ 

b Unduracı Sakızdan hususi surette getirtilen to. 

Kaza gençlerinden yüksek tahsil gor
rnüş AbduPah Ö •ü \: kurumun me~'ul 
muhasiblığine r, ·idlmiş ve bu genç me
mur beş ay içinde umumi merkeze hın 
lira irsalat yapmıştır. 

eh . humhıkla ıslah edilen b kla :ziraati de 

&an ••Zınle yandılar çeşmeye iyi bir varidat temin etmekte-
~at~ ~ n.w dir. Turfanda çıkarılan taze bakla mik- Havza kaplıcaları ıslah edilecek 
~ Cilddeatn \.l1.U3\ııi) - Bandırmanın darı senevi 40-50 bin kilo arasındadtr. 
~illbiradC!i de kunduracı Kara Ali ve Güreıen develer h:mir piyasasına arzedilen bu malın ki. Havza (Hususi) - Samsun valisi Fu-
tı11/ıt larnir ed \Ahmed cükkanlarında Çru1akkale (Hususi) - Karacaviran ve güre§ine meraklı olanlar pek çok - losu 30-35 kuruşa kadar satılmaktadır. ad Teksal Ha\•zanın tam manasile bir şu 
·~lıtıan hı erlerken ~·anlarında açık köyünde öksüz çocuklar ve köy men - tur. Bu sene Halk partisinin tertip et- Bu seneki bakla istihsalatı, geçen seneye şehri haline getirılmcsi için icab edeo 
~ &la.ta\ r teneke benzin her nasılsa iaaline deve güreşleri yapılmıştır. Gü- tiği deve güreşlerine 25 çift deve so - nisbeten daha çok tahmin ediliyor. tedbirlerin alırunasına çok ehemmiyet 
~~' de bit birdenbire parl?mış ve her reşe Çanakkale, Ayvacık,. E7ine v~ ~i- kul~uştur. . . . Zeytincilik vermektedir. Bu tedbirlerle yakında 
~a ardan ~nda Yanmağa baş1amıştır. var köylerden bir çok seyırcı gelınıştır.I Bınl~r:e seyırcın1:11. h~7:~:Unda yapı- Knzanın zeytin ve zeytinyağı istihsa- Havza büsbütün gfü~ellcşecek ve konfo. 
te:~ atmış ~ı ~disini dükkandon so- Deve güreşleri çok e?tcr~ndır. Ev- 1aı~ bu. gureşlerde bınncılıg~. ~a~a~k~le 1'ıtı da oldukça mühimdir. Kaza biil~e- ra kavuşacaktır. Havzanın eşi hiçbır yer
Jtı k~ 

1 
e o ara dükkanın önünden vela güreşecek <ievelenn agızlan sım - Ezmesınden Mustafanın Tülusu, ıkın- sinde kabili istifade 80 bin aded ze)ıtin de bulunmıyan kaplıcalarının asrl blr 

hlı.a'tığu a.ıo an &.'\kanın altına )'atarak .sıkı bağlanır ve davullarla meydan ye- ciliği dtı Zcytindağda Mehmedin d~vesi ıığacı mevcuddur. Yağ istihsalinde Çl'Ş. hale konulması planın ön safında bulun
'tt~tr ktan Çın.ış \re bu suretle tamamen rine getirilir. Develerin başlarındaki kazanmış,. muvaffak olan develer ka- me zeytinlerinin mühim bir hot,ı!':usiv ti maktadır. 
~~ha~t·~M~mu~u~ Ahmefun ~- yubrl~~~ınmikid~ebi~~~ri-a~nın~ınde~wlw~rnala~d~ ----~------------------------
~~riır. 'l'~ ır. AHnil\ ise yaralan tebli _ le karşılaşır ve kavga etmiye başlarlar. laştırılmışlardır. KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ 
L tley .. ~\Ti ~flmek üzere her ikisi de Kuvvetli ve kurnaz olan de\'e diğerini Bigoda deve güreşi 
"'ol " 1tald .) S tudlnde zehirli p.zlar kursa. Bir çocutu manda arabası çltne4J 
~il ~1i\lerıntn ırılmı~ ve vak'aya dik - ya kaçınr, '\'eyahud cıa .. ~fasmı ~n a- . Bi~~ ,cı;ıususı 

1
- por. sahasınd~. beş D.Lvarbalm <Hususi) - Umumi mlifettıı- Orhaneli (Huiusl) - Evv~kl gün bura-

l~ır ~bebıyet vermiş olduğu yaklaru altına alarak üsiune çu.11anrr hın l.ışmın huzu ~nda .. hır _de~e .~ureşi lik sıhhat müşaviri Dr. Hıfz1 Mutlu ne Mar- r'& b!r kaza olmuş, pazara gelmekte olan btr 
~e .........:..___ ve ez.meae başlar veyahud yıkar. Altta yapılmış, 8 devenın gureşı buyuk bir 

1 

din orta mekteb muallimlerinden Zly Kı- köylü kadının 3 yaşınd ld çocuğunu mand& 
Şandı~ kalan }'tlulan \•cyahud kaçan deve ye- heyecan ile seyredilmiştir. J:çözlil Mardlndt zehirli ll;Wıı.r kursunda P.rabası çiğnemiş, çocukcağız hemen olmut-

tllhıye mlldUrteri nilm~ .sayılır. Çok heyecanlı olan de\·e Deste güreşinde Sarıca köyden geti- :ns vereeeklerdlr. Bu kurs 20 ıtin sürecclc- tur. 
l( IOn1a l güreşlerini bütün köylüler alakn ile rilcn Lök, Yakacıktan getirilen Lökü, .. ır. • . 1 Orhanclfnde P0 ta ervi ı 

1iu e ~ ( .. n ısı . bü •ük orta üreşte Zindnllı Uik Kal- Fenıkedc bl1' -.ht.e ıueted ya~nl ~tdı 1 Orhaneli (Husus\) - :Poı!ta ancalt haftnda 
fs tleri ı._ liusUst) _ _ " _ seyretmektedırler. . . ,.. ) • . .• ~ ba ~.. . .. Kendisine umum g:ıaeteıer muharrirı diye I iki defa ve hayvanla gclmokte, karlı ıaman-
li~1 aı ~Ylnakarn But~n nahiye mu- Bu hafta zarfında Bıga, Ezme ve Ka- burcuıu. Löku, .. ş~ltm~.a .~arlı ko\ l~- bir unvan takan Maksud cemil 1.snıinde bır J:ı.rda ise posta ancak 1ld .;i.ınde ~etirUebll· 

ti, 8a l~ top Hamdı Orhunun :re- racaörende üç deve güreşi daha yapıl- Ierin Zmdallı buy~k Löku, başda Dü-1 Jdam Fenlkede Hasanpazar adlle ve bu na- mektedir. 
ftrı.da lglll. \1e _ larunıilar, köy büdcele- rn~br. beş Hasanın Tulusıle Göreceli Tulu mn yn7.ılmış s:ı.hte bir hüviyet varakıı-.ı tıe Antalyada reni tayınler 

1!5rrı..__ ~Ylerin. umumi ;~leri etn- Bergamacla deve güreşleri berabere kaldılar. Güreşten sonra ga- dol:ışırJ..~n yakalanmıs, hnı'kkında t:ı.kibata Antalya <Hususi) - Deft.erdar Oallb Mr 
~~Ul\işler ,___ • . 1 k kla da d 1 t ld başlanmıştır. Maksud Cemlle bazı suçlar ıs- rasa, varidat müdürü }"aruk 5am:ıuna tah-

ve Aarar vermişlerdir. Bergama (Hususı) - Bergamada de· lıb deve er so a r 0 aş ın 1• nad edilmektedir. vll ed!lmlştir. 

P Ol H B Dl.yor k i • Kozanda bir dayak ibadis~si Acık bulunan Antalya noterllklerlne henüz 
8Z8r 8 8S8 n ey ' t:ıyln yapılmamıştır. Zabıt kiıltbler1nden 

Kozan <Hususi) - Aslanpaşa mahalle.sin-

... Bu yazısında, kadın ru~ 

bunun. 

. . . Asırlar geçtiği halde dt>
lifmedi~ini idıiia ediyonnuı. 

Hasan Bey - Desene ka .. 
<tında seneden seneye modası 

derşmiyen yalnu ruh var-

den ve Selılnlk muhacirlerinden lsmall ile Muhsin lklnei noterlik vazlfes1nl y pmııkta. 
o~lu bir tğb~rar yüzünden saka Sellnikll dır. 

Orhaneli Uk okulunda çal malar 
Mehmcdl Manastır surları içinde dövmüşler 
ve bo~mak üzere iken başkası tarafından gö- Orhaneli CHususB - 186 mevcudlu ve 6 
rlUmelerl üzerine kaçmı!\lardır. ismaU blld- mu;:ılllmli Uk mcktebde çok güzel bir Atnturk 
hare ynkalanmıştır. S:ıka Mehmed hançere- im c ı yapılmıştır. Bunun mukab11lnde de 
si fena halde zedelendiği içtn hastaneye nak- blr ctiL"nenllk kösesi haıırlnnmıştır. Mck -
ledilerk tedavl altına alınmıştır. t,..bdc bllh.ıcısa tnlcbenln hayatta işine yarı .. 

Ediroede bit nıücadeletıl 
Edirne <Hususi) - Şehrimizde b:ıra ç.o -

cuklar arasında twımık hastalığı görülmOi 
ve sıhbl tedbirler .alınmışı.ır. 

Ayni zamnnda kah•e, gazino gibi umuml 
yerlerle bilhassa toplu olan yerlerde bit mü
cadelesine batlanmıtt.ır. 

yarak nmeli el işleri öğretilmektedir. 
18 köydeki ilk okulda da talebeler ayni şe

rait altında yetlştırllmektedlr. 
Sıvasta Baro intihabı 

Sıvas (Hususi) - Yeni yıl nlünaııe~t'le 

şehrlmlı BaroR11 kongresini yapmııı_. yapılan 
.. f'Çlmde baıJkanlığa avukat Ahmed ('n)?,(', a-
1alı1clara, avukat Oelll, '" Ziya seçilmiştir. 
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~j-Hıdi • .ı., K••ft••nd• 1 j K A D O N 1 Japon kadını dünyanı 

K ö M ö M Çizgi ve buruşuklar en asri kadını oluyor 
nasıl önlenir ve 1 b berlt 

E 
pey zamandır görememiştim, dün 1 - Tılsımlı cümleyi söy.~üyorum. J?a -

hası da var. Bu tılsımlı cumle sayesınde 
rastgeldim .. Kılılt. kıyafet ye - biç kimsenin giremiyeceği yerlere giri -

r inde idi. yorum, başkalarının yapamadlkları şey-
- Maşallah, dedim, va-ıiyetin iyi.. leri y•pıyorum. 
- Allaha sükür gayet ıyi. Mesela birine bir tokat atıyorum. 

Koluma girdi: - Derhal yakana yapışıyor. 
- İyi bir apartıman tuttum, yeni m~- _ Yakama yapışmasın'! vakit bırak -

bilyeler aldım, elbisemi görüyorsun .. Bır marn ki. 
de otomobilim var .. - Ne yaparsın? 

- Maşallah iyi bir 'şe g;rdır. galıba! _ Söyledık ya canım .. Tılslmlı cümle-

- Hayır! yi ağzımdan çıkarıveriyorum. 
_Bir yeraen mirasa mı kondun? _ Şu tılsımlı cümleyi merak ettim .• 

- Hayır! Ne olur, ben de öğreneyim .. 
- Yoksa piyango mu çarptı? _ Söyliyeyim: cBen kimim, sen bili -
- Hayır! yor musun?> 
- Peki ama, bütün bunlar nasıl olu -, _Av bu mu? Sen bunu söyleyince bil-

yor? miyoruz, s~n k"msin deseler ne yapacak-
- Tılsırrlı bir cümle sayesinde. sın? 

1 
- ?????? - D mezler .. Çunkü l)u cümle tıl -
_ Neye s ı dm. eski masallarda tıl - sımlıdır? Fazla kurcalanmaz. 

sımlı atlar, tı ımlı halılar, tılsımlı ayna- _ Bir şey daha sorayıh1, bunu yalnız 
lar yok mudur? 'sen mi bilıyor un? 

- Vardır. \ _ Yok, benım gibi daha çok bilenler 
- İşte bu da onlar g bi.. var. 

- Mesela hır yerden bır şey aldım, de- - Evvah! 
ğ 1 mi?.. D dm \e yanından aynldım. O arkam-

- Parasını istiyor. dan b, ıı ıyordu: 
- Ama ben para vermiyorum. - Ben kimim, sen biliyor musun? 
- Ya ne yapıyorsun? f met Huhisi 

L B unl a rı biliyor mu idiniz? =ı 
Zenci çocu · la r ı doğdukları zaman 

siyah degıldirler 
Bir çoklarının 

tahmini gibi zen -
ci çocukları doğ -
dukları zaman as
la siyah değildir -
le'". Yenı Gınede 
bir doktor bu me
seleyi tedkık et -
miş v~ şu netice -
ye varmıştır: 

Zenci çocuk 
dogduğu zaman 
tenı beyaz insan -
lardan farksızdır. 

Üç dört gün sonra 
renk hafifçe es -
merleşir. Beş gün 
sonra renk açık 

kestane olur. Ve uzun müddet böyJ~ ka

lır. Üç dört ay sonra da tam manasile si

yah olur. 

* 
DUnyanm en çtk altm isfhsal 

eden memleketleri hantileridir? 

insan tı rnağmm uzama sür'ati 
nedir ? 

Tırnak'arın her 

gün bir mikdar 

uzadığmı elbette 

biliyorsunuz. Fa

kat bu uzamanın 

sür'ati hakkında 

maluınnhnı:ı: var 

mı bilmeyiz. İn -

san tırnağı sa -
niyede t a m 

o,ooo,ooo,000,002 metre uzar. 

* Sabun keşfedilmeden evvel 
insanlar ellerini nasıl 

temizlsrlerji ? 
İnsanlar sabun kcşfedilweden evvel el

lerini ne ile yıkarlardı bıt1 yor musunuz? 
Zeytınyağı ve kül i1e.. Esasen !>abunun 
terkibi de yağ ve suttan ibarettir. Külde 
de sut mevcuddur. 

Bu..,un bile dünyanın bazı verlerindc 
köylüler ayni usulü kullanırlar. __ ...... -.... -·-···· .. ··-···· ........ ___ _ 

Dünyada en çok altın istihsal eden milyon frankla Japonya, 189 milyon 

memleket Rusyadır. Rusyada bir sene frankla Hindistan, 142 m"lyon frankla 

zarfında istihsal edilen altının kıymeti Kanada, 94 milyon frankla Filipin gel -

875 milyon franktır. Onı:lan sonra 219 mcktedir. 

Okuyucularıma 

Cevablarıın .. 
Bir erkek okuyucum bana bura -

da nakJine salahiyet vermediği bir 
sergüzeştini anlattıktan sonra: 

- Aşka başlangıç teşkil eden his 
nedır? sualini soruyor. Ve suale ve
r ilecek cevabı beklemeden: 

- Eğer ortada tesir yapan hisle· 
rin adedi fazla) sa en kuvvetlisi han· 
gısidir? diyor. 

Hatırıma evvela romancılann 

cegım, bağlanmalar vardır. En son·· 
rn) a dostluktan, tanışmadan, anlaş
madan gelen aşklar vardır, okuyucu 
met en "ağlamı olarak bu sonuncuyu 
gö~· ereceğim. 

Dc,•am müddeti isteğe, gençliğe 
ve)a iht'yarlığa tabi değild'r. Güç 
basla~. fakat bir defa basladıktan 

sonra ö ümle biteceğinden emin o -
fabilirsıniz. 

* O. H. K. ya: 
Sana ne kabahatlisin, ne de ka -

bahatsizsin diyorum. Çünkü olan ol
muş, şimdiden sonrasını düşünmek 

15zırn. 1 
Mademki yüz vermediğin halde 1 

'> seni bırakmadı, bu sefer daha baş-
ka türlü çarelere başvurur, onun 
tnnıdıklarından mimasib gördüğün 

birisilc evlenmesine tavassut et! Bu 

.
1
. Japonyada en çok para kazananlar kadın er 

1 
ı1ltı 

nasıl gideri ır Bu kazançlarınıda Japon kadınlarının laf ana 

-

Yuzünüzü güzelleştirecek, tazeleştire

cek kaynağı hep krem, pudra, losyon gi
bi şeylerde aramayın. Hepini-ıin blldiği, 
l ergün gözümüzün önünde duran basit 
birçok maddeler vardır ki tazelik ve gü
zellik vermekteki kudretlerı kremden, 
pudradan, tuvalet sularından çok daha 
üstündür. 

bir türlü düzelmez saçlarına borçludurlar 

Nevyork. Londra y e Paris, ne 
kadar m odern olurlarsa olsunlar, 
gene mahalle aralarında, köşele -
rinde, bucaklarında maziden kal -
ma yerler ve hatıralar bulmak 
kabildir. 

Halbuki Tokio, kendi kendine 
yet~ bir şehirdir. Mazi ile 
bir alikası yoktur ve bir iki 
seneye varmadan, Tokio, 
Nevyork veya Cincinnatiden 

Mesela: Maydanoz. Aleliidt- kaynamı'j 1 
suda bir zaman bırakınız, sonra iyice sü-
zünüz. Alacağınız su cildi beyazlatır, yu- • . }tııd 
muşatır. Çizgileri, buruşuklar. önler. bir 1 l"caktır 

1
1.Qder. Dünyanın herhangı bır 

oaha modem şeh r 0 .. · . • ... * on mahallesi geçenlerde f.azla sıgara ıçer. . #"" 
Kaynar suva batırılmış (thym - yaba- di~:~;er~:at:ldı. Bundan birkaç sene cSeppun• kaU~ ye1rdıne < 

ni keklik) hülasası yağlı cilc!lerir. fazl a lınıJ karı un o u .. 
yağını giderir, açılmış mesamelcri sıkış- evvel yaldızlı tahtal~rdan ~·apı. md J apon kadını artık seppuna rıı 
tırır, yorgun yiizleri tazcleştırfr. kadim villaların ~erınde .~ımdı .~ir an m iyor. Artık kissudan hoşıanıYo! * duvarlı yüksek bınalar ~kselmış .d Japon örf ve adetlerini yakıfl 

Hum.malı bir faaliyet ıle durma an . l . . bu kelım" eler bir şe Cildleri yağsız olanlar bunun yerine mıyen er ıçın t \ 
gelincik veya hatmi suvu kullanmalıdır- çalışılıyor. .. d esi etmez. Bunun için biraz izah9 • 

)ar. İkisi de derinin kuruiuğunu geçirir, Japon kadmınm bü c · Eskiden Japon nişanlıları, nı 
vakitsiz çizgilere mani o1ur. Haricf muşküJatlara rağmen Tokıo 'eri •seppun> yaparlardı. Ynnı 11 

* cidden çok şen b.ı r şehirdir. _tst~r ~:~ kaya dururlar, ellerini ellerın ~ 
Göz kapaklarınm buruşukluğu pey- martre'da olsun; ıster Low Dıng de h lırlar ve bu vaziyette arkadan oP 

herkes neş'e içindedir. 'rokıonun her an· ğ 
1 

d 
gambcr çıçeği hülasasile (kaynar suya . bi k - d günün u raşır ar ı. ğ 
atılıp, süzülerek alınır) g'derilebilir. gi bir caddesınde, r so a~ın a, Halbuki şimdi iş tamamilc de b 

h · b" saatinde Parısın, Londra- ıı 
1t" her angı ır . 1 Japon nişanlıları artık seppun 

İçine birkaç kaşık alkol katılmış p·.>r- nın en yeni şarkılarının nakaratı dın e- nara bırakmışlardır. Kissu Y;1'g 
takal, lrenk üzümü. çilek veya limon su- nilmektedir. . . . Bu modayı iki sene evvel bir 11 d 

Son aylar içinde neşredılen bır emır- k t B 1 .nı·z kızı :aıJl yu sıcak yaz günlerinde derivi yumuşa- .. k ldırıl zı çı armış ır. u nb. ı 
tır, gevşekliğini giderir, güneşten yan- namede rad~ol~rı_n yukse ten ça - da bulunan pederini ziyaret etfll 

11 
maktan korur. ması menedıl~ıştı~. _ . . • re bir vapura rlıkib olur. Vapurıı J 

İngiliz şehırlerınde oldugu mısıllu ketinden evvel ni!':anlısı buiunııtl 

eşarp 
seyrüsefer soldan yapılmaktadır. Japon d l"k l b' b s yollar JS. 

kı . k . 1 r e ı an ısına ır u e · 0~ kadınları yüksek topu .u ıs arpın e bu , buse göndermek> usulünü ç Jı 
~iymektedirler. Fakat eteklerı çok kı- ğenirler. Şimdi Japonyad'.l hertıefl rd 
ı>adır. cbuse gönderir ... > Hem de h"r ye\ 

Jnpon kadınları yiyeceklerin~ ancak lerin sokak kapılarında, traırı''ıı 
kazançlarının onda birini tahsis etme~- otomobillerde .. yaşasın kissu!.· · ıtt"'~ 
tedirler. Onda altısını giy!nmeğe, bakı- J apon kadınının saçJannı diitt 
Yesini eğlencelerine hasrederler ve pek 1 1 b. . d' 

ıay i zor ır ış ır lt 
o kadar iktısada riayet etmez. Bugün Tokioda; Ozakada, yo rıe 

Japon erkeği kazancının ynrısını evi- da en fazla para kazanan ad~Ilı uc 
ne hasreder. Ufak bir kısmın\ sigara ve ker, ne fabriktör, ne de gernı Jll r.t 
içkisine ayırdıktan sonra bakiyesinı ban- zidir. En çok para kazanan aaaJll gıı 
kaya yatırır. ıuru> dur. İyi bir manazuru bl.1 ıı~ 

Japonyada ~bekar> kadınların sayısı kioda günde kolayca binlerce frS. 
çok yüksektir. zanmaktadır. . ,, V' 

Maklai, sigaralar, ipekJiler... Manazuru da ne diycceksinıZ·l' 
Nevyork ve civarından çok daha az mi? Manazuru saçları boyayan. 

nüfusa malik olmasına ra~men Tokioda nant yapan perukardır. J 
Modelin rengi: Çizgili yerler kırmızı - sarfedilen makyaj, sigara ve ipekliler, Manazuruların ifadelerine göre c 

mavi, kenarlar yalnız mavi. Üstüne be- Nevyorkun sarfiyatını çok geride bırak- kadınlarının saçları kolay kol:ı'f 
yaz - yeşil - sarı - kırmızı çiçeklerden maktadır. ıasyona; boyalara uymamaktndıf·1 
bir su işlenmiş. Tokiodaki dansinglerin sayısı Londra- mafih buna rağmen J apon kad.~~e 

Model, kroşe ile örülmüştür. Önce bir dakinden iki misli, Paristekl.nden ise üç büyük bir kısmının saçları rtı\J 
zincir, sonra bir aşırma ıplik atmadan misli fazladır. Sıklf't itib:mle Japon ka- bir surette kıvrılmıştır. 1' ll~ 
batılmış. Bütün sıralar birbiri gibi. İs- dını dünyada en hafif kadındır. Boyu J apon kadını perukarına anca 

11 
terseniz şişle de örebilirsiniz. Bu eşarpa Fransız, Alman kadınından kısadır. Fa- da bir veya iki defa gid,..r. Bunll rtı 
sade örgülerden herhangi biri uyar. kat Hind· kadınınkinden yüksPktir. dikkate alan Japon maliye nczal' şıı 

Çiçekler örgü bittikten sonra tek kat Japon kadını giinde ancak altı saat u- rukarlara, saç tuvaletleri ile uğr:ı,er 
yünle (zincir iğne) işlcnmiştır. Renkle- yur. Bir iki saat danscder. Yemeklerine ağırca vergiler tarhetmiştir. BU ' 
rini zevkinize göre tanzim edcrsini;" yirmi dakika hasreder. Sık sık sinemaya (Devamı 11 inci sayfada) 

1 Bacaksızın maskaralıkları :..__ " Hırsız varl~! ... ...J 
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Coup de Foudre dedikleri cyıldınm 
vurulmuşa döndüm» tabirile ifade 
edilen vaziyet geldi. Kadında vukuu 
enderdir, milyonda bir rastgelin -
mez, fakat erkek hazan ilk defa rast

ge1diği bir kadın karşısında sihirli 
b]r tesire tutulduğu vardır. Fakat 
bu tes!r ekseriya devam etmez. Da· 
ha doğrusu de' am edip etmemesi 
kadının mültefit davranıp davran -
mamasına bağlıdır. 

İkmci derecede merhametten, a
cımak hissinden doğan .. aşk demiye-

na da imkan bulamazsan, biraz fe -
dakfırlıl~ yap, onun muhitinden bir 
mtiddet için uzaklaş! O zaman bu 

1 
macera da tabii olarak sona erecek-
tir. TEYZE 

t:)- .. 

~=Ph-:--0 ~ .. ~ 
llii!I 



~t~cı·u ...... SON = ~ 
B : Be!!. bir tımarhane kaçkınıyım!., r;:ınt8JaB r Bir Rus prensinin halıraları--:il 
lla~!zgeliyor ••• Bey geliy~r! Tehlikelerden çek~~nbi~k~~ı- H a at l Iİl 1 G o r k iye borç uyum! 
latlıs d har Osman yemeklerin tadına baktı. T epsıde culanmızdan Nec- Y 

ın det Yılmaz da ka- h 
''Bu .. an tuzlusuna kadar herşey var. Yanımdakine .,.akıerinin tahlı - Ölüm tehlikesinden kurtulduktan sonra meşhur mu ar· 

iUn· Yemekler güzel, yaşadık!,, dedim. Meğer tini ishyor: ririn e~ine sıg" ındık ve orada aylarca gizli kaldık 
Zekasın1 ciddi 

kazın ayağı öyle değilmiş 1 mevzulara basrc· Rus Prensi Gabriel hatıralarını tuıkle 
Röportajı yapan: Faruk Küçük derse daha isabet devam ediyor: 

etmi:? olur. İnti - Karımın bütün yalvarmalarına rağmen 
<Tercüme ve iktibas hakkı dlla.hfuzdur) 

l3l' - 94 - l rr-ıl un İııet bu . . 

zam kayıdlarını Çeka reisi Uriçkinin beni hapishane~e 
da ihmal etmemesi nasıl attırttığını anlatmıştım. Bu zat bır , 

!azımdır. Menfaatlerini kolaylıkla elden kaç hafta sonra katledilmek suretile öl
çıkanp dağıtabilir. Teşviklere kanar. Teh dil. Ve hemen arkasından da benim adım 

k zın c varın .. vıyolonist Izzet.. evi-
Qıııa ~ da otururdu. Komşunun 

~u.nde k tı. Her gece penceresinin ö-1 
Uraıara ~· çalar~ Demek zavallı 

likelerden çekinir, cesarete bağlı işler -
crchine> ler listesine geçirildi. Her va -
kitkindcn daha faz.la tehlikeye maruz -

den uzak kalmak ister. dum. Fakat talih bana bir defol daha yar-'Yan ştu. ı 
..... .;;:a. Yaklaştı: 

cıı.ı: nJUr T ~ l 
dım etti. Bakınız nasıl: 

Akciğerlerinden muztarib bulunan '"\ll, an.l'i. bey, geçmiş olsun, I ,....,,.....,)~!>"' 

t ..... Affed . . ı aruktun. arsınız, ben Tarık değilim, 
..... Ca .. 

13abıaııd:: §aka yapmayın.. beıı sizi 
ta ŞınıYor tanı~o:uzn. Siz bir gazetede 1 

..... '~ mu ldiniı' 
ıa~ · 1 

g ıha.. Şlnu var .. benzetiyorsunuz, 

. İııet, di . 1 
~Vle d ikkatlı dıKkatü beni süzdü. 1 

..... İrnka r gıbi başını salladr, sonra: 1 

..... b nı Yok can · · · ded' ııayır un, sızsmız.. ı. 

'l'E:krar dik~~ ~zetiyorsunuz. 
k ..... Belki d at.li dikkatli baktı: 
adat oıtu-' edı. Fakat müşabehet bu Bay Mazha.r Osman 
'lan · Affedersiniz. 
be .1ından uzaklaştı ;1yor. cBcy> beyaz gömleğin üzerine 

L rın b' · · b da r.e atlat ır nefes a..ldım, Bü ük tehli~ kahverengi bir pelerın atını~, ~ş~~ 
li'aka tık. y ı beyaz bir kapeıa, etrafında bır suru a-

lı: t liaıu İbrahim yanıma yaklaş- elam .. maiyeti erkanı aras~da. et:·~fına 
..... r hafif tebessümler saçarak ıçerı gırıyor. 

biden ~~'k, .dedi, Anah aşkına sen sa- Demir parmaklığın yanındaki gardi-
..... t otteci Inisin? yanhr el pençe d.h·an duruyorlar. Ka-
- z"'et. dm h2stabakıcı bize cKalkın!• diye işa-

kon~nnetıniyorı.ım. Sen köfteci gibi 

1 

ret ediyor .. 
..... Ol~~?ı:sun. Bey, yüzümüze bile bakma~an, ko-

israftan çekinen bir tip 
Karabiikten E • 

min Ôzdem.ir ka -
raktcrinin taJıli • 
lini istiyor: 

Üzerine aldığı 
işe sarılır, yalnız 

gördüğünii değil; 

kendi fikirlerini 
de tatbik etmek is
ter. Elinde az çok 
para bulunur. 1s , 

' 

raftan çekinir. Başkalarına kolaylıkla bel 
bağlamaz. 

Ahn gan bir genç kız 

t 

Konya okuyu -1 cu1arımızdan Ve
•1 i.ia da karakteri -

"in tahlilini isti -
uor: 

Çehresinde sa
de ve samimi bir 
ifade var. Oldu -
ğu gib: görünür. 
İşlerine hile ve fe
.saci karıştıramaz, 

~a~ıuz hilil~:: Fa~t ben köfteciyim. ğuşa dalıyor. Gardiyanlar B~yı_n ar~a
gıJUtı. Vak~gın gıbi alaylı köfteci de- ' sma ıakılıyorlar. Yalnız Halıl Ibrahım 
dı . .ı\şçııık ıle güzel bir dükkanım var- telefon edivor: 
~ek p Yapardım. İşler bozuldu. _ Alo, 22 .. Bey bizde, şimdi size ge· mes'uliyetten kork'ltr, tenkide gelemez, 

çabuk alınır ve müteessir olur. &e haşıadarası Çıkarmak için köftecili-

1 

liyor .. 
t l Peki un.. Koğuşun kapısından bakıyorum. 
~ efcınu11 'b!1Tndi.. şu kapıyı açacağım, <Bey• sağa sola: ,,,.,.,., 

~:~rlarsa ş~nd~ ~caksın .. bir.~~1 -- Nasılsın evlfıdım? diye iltifat sa- SebatkAr bir genç 
~ı v . 8 nırsın. Beyin ge1dıgını . . 

~l"n f erırıerse b - F k t t"" ça saça ılerlıyor. Konyadan .l\fus-
alan detl\~ Bagınrsın. a a uye- Bi.-den karşıki kapı açılıyor. İki elile tafa Büyitkkılıç da 

- !>el.• · ak kanşmnm.. . d · · · · ı 
_ "'1 canıın, . d - . ., bir tepsi tutan hır a am ıçcrı gırıyor. §Un'L soruyor: 
}) o_da. \'ar Y• .. nereye gı ecegım.. Büyük bir tepsi ~u:. Üs~~~.e beyaz pe- - Muvaffak ol-

nu ~ır Panna • . çete örtülmüş .. kuçuk kuçuk tabaklara mak için. 11asıL ça-
dh~ Yan~ b klıgı açtı. Benı telefo- belki on beş türlü yemek konmuş. hşmaltyım? 
-•ı. li ıraktı. İskemleye otur - . 

kını,, em düşünü h t f ba- cBey> soruyor: istıdadına uy -
,,ol'\un. yor, em e ra a ? b' meslek 

li.ır - Bugünkü yemek bu mu. .. gun ır 
l b ad-. k · veya san'atta se -
. a 'Dah .~lsaın, rahat edeceğim ga- - Evet... bat edip çalışmak-
~} Veriyo~a~Ç~ncü gün bana bu kadar Bakıyorum, tepsinin üstünde her şey la, okuduklarını 
t sun, d . · onra velevki muvakkat var. cBey• eline bir çatal alıyor; ye- anhyarak, hazmetmeğe alışmakla mu 
}.'~haf hı~ kafesten çıkmak insana mek1erin tadına bakıyor... Fırsattan vaffakiyetlerini temin etmiş olabilir. 
ı~kat bu ;:. Veriyor. Ho~ma gidiyo_r: ıstif:ıde sokuluyorum, bakıyo~m. ~u-
~ba ha·ı· aına muayene ha! .. Raşıd oün , emekler hakikaten nefıs galıba. ~ 
:fa a. rn .ı:. • 

meşhur muharrir Gorki tesadüfen benim 
doktorum tarafından tedavi ve teşfiye 
edilmiştl Bu doktor Gorkiyi benim feci 
vaziyetime alakadar etmiye teşebbüs et
ti. Benim Madam Hersuny'nin idaresin
öe bulunan bir hastaneye naklimi temin 
edecek derecede muvaffak oldu. Fakat 
ben orada da çok kalmadım. 

* Bir akşam zevcem ve ben Madam Her-

Jıf akrim Gorki 

suny ile konuşuyorduk. Kapı tıkırdadı. 
Madam Hersuny kalkarak açtı. Bir asker 
göründü, yüzü kıpkırmızı ... Bağırıyordu: 

- Generalleri, halta Romanoflardan 
birini burada saklad~ğımzı biliyorum. 
Bütün hüviyet varakalarmı kontrol et 
miye memurum. Bana bütün hastaları -

Biz aylarca bu odadan ancak yemeıt. 
salonunda karnımızı doyurmak için ay
rıldık. Yemekler oldukça itinalı idı. 
Mütevazi bir aileden çıkmış olan muhar 

rir ~le yemek yiyor Ye epeyce içiyor· 
du. Fakat bize bu ilticagahı verdiği için 
kendisine ne kadar minnettardık. 

nızı gösteriniz. 
Madam Hersuny adamın sözünü kes -

ti: 
- Hele evvela bağırmayınız, burası 

hastanedir. Ahır değil! Geliniz odama, 
Eize bütün dosyaları göstereyim ve iste
diğiniz iı.ahatı vereyim. Sonra isterseniz 
hastaları da görebilirsiniz. 

Sararmıştık. Filhakika elimizde hüvi
yet varakası namına hiç bir kağıd yoktu. 
Ve bu ayni hastanede a:ı zaman evvel 
Kerenskinin iki nazırım, Koşkin ile Çin-

g::ırcvi öld ti rmü.şlerdi. Hal bu ki dostları .,. 
onları emniyet altında sanıyorlardı. U -
zerlerine dikkat ediyorlardı. Fakat bu 
ihtimam onları hastane içinde öldürmek
ten Kızıl askerleri menetmemişti. 

:;;üphe da\'ct eden mi~firler .. 
Madam Hersuny yarı kapıdan bize 

heyecanlı heyecanlı işaretler yapı -
yor, bizi vakit geçirmeden kaçmıya da -
vet ediyordu. Kadın elan kcipünnekte de
vam eden askeri yazıhanesinde al:ıkorken 
biz birer şapka bile tedarik etmeden so
kağa fırladık. Nefesimiz tıkanıncıya ka
dar koştuk. Nikola garına tevecctih edi -
yorduk. Nereye gidecektik? Nerede sak-

- !anacaktık? 

Maamafih Gorki de meraktan az~de 

değildi. 
Dostu Madam Andreef tiyatro sahnsın-

da halk komiseri sıfatile yüksek bir Sov
yet memuru idi ve bu itibarla ikisi de ba
zan beyaz Rusların iktidar mevkiine 
dönmelerinden korkuyorlardı. Bizzat 
Gorki resmi noktai nazan tamamen be -
nimsememesine rağmen hükumet ile çok 
iyi münasebetteydi. 

İtiraf etmeliyim ki ben Gorkinin eser
lerini bütün şöhretine rağmen asla oku
mamıştım. Kendisinden :stedim. Fakat 
kendımizin bir cehennem hayatı yaşadı
ğımız sırada mütemadiyen sefaletten 
bahseden bu eserler ban:-.t hiç bir zevk 
vermedi. 

Yeni rejimin birkaç efendisi 
Gorki bir çok ziyaret kabul ediyordu 

Gelenlerin arasında mesel~ Zinovicv, 
Lunaçarski gibi halk komiserleri, Ma .. 
dam Stasov ve Jakovlev gibi polis me • 
murları vardı. Büyük şarkıcı Şaliapin de 
sık sık gelirdi. 

(Sonu yarın) 

Nihayet gidip Gorkinin kapısını çal -
<lık. Bize daha evvel de defalarca yar -
dım etmişti. Bir de!a daha hiç değilse bir 
müddet için onun sayesinde kurtuluyor
duk. 

t Şıııaa oldu_ua~ed~ çıkmadı. 30 Börekten tatlıya kadar he~ şey var... Pek gözlü bir tip 
l'ılıeni k d gunu ıddıa eden 60 lık 1 cBev• yemeklerin lezzetınden mem-
iıt't't., a uı da hala söyleniyor:.. r.un. Küçük tabaktan beyaz el bezine 

Mersinden Sil • Gorkinin karısı evde rieğildi. Muhar -

Gaıi köprüıü ihtilafı halledildi 
Belediye· Yollar Şubec;i Müdürü Ga 

lib. Gazi köprüsü müteahhidi ile be • 
lediye arasındaki ihtilafı halledip An -
karadan dönmüştür. Nafia Vekaleti be 
lediyenin mütaleasını kabul etmi~, mü 
tenhhidin serdettiği mazeretleri red -
detmiştir. Buna göre Gazi köprüsünün 
demir malzemesi belediyenin tayin et
miş o1'Juğu mikdar üzerinden olacak • 

elefon elini silerken: 
l\ı .. .. .b ••t•• •. 

ıyol'Unı. _ Güzel, diyor .. munası .. go urun ... 
' Alo.. • Ve iltifat saça saça koğu~un öbür ka-

h;- Orası 2 l ., .. .. . pısınd::ın çıkıyor. 
asında rnı ... cBey> mudunyet Yt.ık~ek sesle: 

~trı· n çıktı 14 'd· kl ·· 1 d. ır rn . . e gt ıyor. _ Bucıun yeme· er guze .. ıyorum. 
...... lı Ucıbınce 1 . . b 
h lleyy ses emyorum. 5 .. lerimi duyan bir hasta cevab ve-

• <\aıı1d h" «Bey:. 14 e gı·diyormuş.. oz 
b .. ab riyor: 
ı:ı1l'di. a çıktı. Ermeni karısı içeri Bır - Avucunu yala .. öğleyin görürsün .. 

...... Zil daha· ya patlıcandır, ya nohud. ·· bilir. 
d· Alo ı .ıı • - Ya bunlar? 

leyman 
soruluyor: 

imzasile 

-- lıfuvaf fak o -

rir bizi sevimli bir şekilde kabul etti, 
biraz şaşırmış görünmesine rağmen. 

Kendisine başımıza gelenleri anlattıl;. 
larai; mııwn? Ölümden nasıl kurtulduğ~muzu söyle -

Mihnete, me • dik. 
§akkate olan ta - . . . 
h 

"T' .. Hıkayemız onun kalbıne dokundu. Şah- hr. 
ammu u ve go - . b'l ğ" hl.k 1 ğ b . ·· .. kl·ğ· ·ı· s:m geçıre ı ece ı te ı e ere ra men ı-ıunun pe ı ı ı ı-ı . . . Dün Fenerler idaresinde 

b ·ı r . 1 ıt apartımanında mısafır ettı. Kıymet -
.~'"-"" ........ darı e amfe:f ıkış ler - tar san'at eserleri ile dolu olan bir nevi tedkikat yapıldı 

e muva a o a - Bu salonu oda olarak emrımızc verdı. Denizbank Umum Müdürü Yuc;ut 
salonda nelc>r yoktu. Bir çok istatüler, sü- Ziva Öniş, tedkiklerine devam etmek -

1
•• •• ""• «Bey. bizim koğuşa gel-On - Sen bakma. Gösteriş o .. rejim ya- Sebat ve itimad 

dakika zılan dayısı olan hastalarla doktorlara 

rahiler, vazorlar, şuraya buraya bol bol tedir. Dün, hükumetce satın alınaralt 
serpiştirilmiş t~blolaT, san'at eserleri ... Denizhank'a geçen eski fenerler ida · 
Sonra yeşil bir perdenin ıtizlediği bir ya- ;ı-~sinin muhasebe dairesine giderek 

...... :a.. sonra bir zil daha: Go··n,.,,.,dcn. 
~ ... y 18 e 'd· bunlar. .... .. 

H. 
ltaz so gı ıyor .. ...... :a nra gene zil· - Atma! 

_ '8 ey 12 de... · _ Öğleyin görürsün. 
Şahin imzasile so

ruluyor· 
...... ı,c-..1 19 da... Şnndiden söyliyeyim: Adamcağızın 

Q._.y ·· · ·ıı t b - Seviltctk mi-:Ba' si~e gel' hakkı varmış. Oğleyın mı e gene er-
- ~~Yorum: ıyor. rnutad patlıcanla bulgur pilavına da-

1hraı/ bize geliyormuş• yandı. 

yiın? 

sevgide de se • 
bat ve sevgilıye Pıy, a ını. koşa koşa 

1
. · d . k _ Saat ı ı i geçmiş olmalı. Doktorun o-

Çıyor ge ıyor, emır a B . a· 1 - ıı : dasında hA'a ikinci hasta. u gı ış e itimad telkin et • 
Zeıti baYdi 'Faruk · · 0 , akc:ama kadar muayeneye giremiyece- mek la·zımdır. 

• ak b· ı ıçerı... ~ur sıraya.. ' ':'I lier.-ı ır Yerde k" 1m ğiz Bu kadar uzun uzadıya 
t~ruy~ en Parnuıkhk: o . ~sın.. - mu.avene de görmemiştim. Elhamdülil-
'"o l"\.un. b n gırıp sıraya o - Jd' 5 ·· 
• l'., iç . QJraz son d k l rnh üçüncüve sıra ge ı... ıranın us-

- li el'i Uzun boylu~· .ı~ .a~ı açı ı- tünde uyukluyorum ... Bütün merakım 
lı eey b ınsı gırıyor: . l d el 

l°l'l aJıı İb ·· «~ey:. geliyor.. muayenede. Şuraya ge me en evv 
~d t:ıı ... l'ahırn, kıvırc k 1 M h- kaç Yerde muayene oldum.. kaç defa 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

ele ""llln d ı saçı e • h" b ... d li l'rııt Pa a ığun iki gardiyan hemen heyecnn hissettim, fakat ıç ırısın e 
e a • lar l'tnaklığın yanına gelivorlar bu !rndar yürek çarpıntısı duym~mış-
ltıdır ıY~taktanna koşu ·orlar. Bir fı-1 tım. Yalnız şunu da söyliyeyiın kı he-
- ~ g dıyor: ) r.üz bilmiyorum ama burada muayene - B:~ geliyor.. pek ı:ıkı galiba. Kim bilir doktor içeri-
n trı r ;eıivor.. de ne kadar ince eleyip sık dokuyor? 

<ıpının iki kan d b ' d ~ Arkası ı·ar -a ı ·r en açı-

lsim 
Adru 

• • • 
• • 

• 

• 
• • • 
• • • 

DİKKAT 
~ Fot.ograf tahlili için bu kuponlardan 

s adedinin gonderiıme .. 1 şarttır. 

tak .. bizim ilticagahımız.. tedkikler yapmıştır. 

ıı 
h 
1 

Okuyucularımızın 
Sorgularına 

Cevablarımız 
Ankara okuyatularunızdan Ahmede: 
- Anlaşılıyor ki saatiniz art.ık tamir 

kabul etmez bir şekilde bozulmuştur. Bu 
saatten ümidinizi kesip yeni bir saat te
darikine çalışınız. 

* Tokatta Artin Vartacteşa: 
- Mektubunub çok karışıktır. Anlıya

madığımızı ıuraf ederiz. 

Ankaradan racly• hakkında. ınektub 

ıönc'leren okuyue'llmaza: 
- Arzunuzu imkln nlsbeUnde 

cetırmeğe çalı~acağız .. 

* 
~erine 

Okuyuculıınmı:ıılan l\lustnta Alcan'a: 
- Bizi tenvir ettiğiniz için size t.eşek

kur ederiz. 

* Geb7..ede Hacı Halil mahallesinile :Meh
ıned Demir'e: 

- Bu meseleyi bulunduğunuz yerin en 
yUltsek resmt mnkamına haber ver rse
nlz, bir netice elde e<lilccc~ınl umid ede
riz. 



8 Sayfa 

c • g\d"' sa~ to111 ım örtü ne . .....:-.:::r-r"'I 

her ·"!·ali sardı ve •7 gümIDJ çizgilerle 
yeşil çimenleri i§ledi. O :ıaman a\iliin 
yapl"akları haiifçe aralandı. dıpn kor 
parçası gibi bir şey süzüldü ft yerı dü
şünce bülbül onun: ipek omuzlu. incecik 
belli bir genç kız olduğunu gördih sanki 
bir ışık dalgasına bürünmü$it Bülbül.O.n 
gözleri kaınaşt~ küçük kalbi heyecanla 
doldu, ötmiye başladı w h~ zamankiiı
den o kadar başka, o kadat gür bit 1e5le 
öttü ki sesi her taraftan duyuldu. Genç 
peri kızı ise bahçenin ortasında hareket- 1 
siz duruyordu. Dudaklarında mağrur bir 
tebessüm vardL Gözleri gök.teki yıldular 
gibi parlıyordu. Kalbi ipek göğsünün al
tmda şiddetle. hatta aşkla çarpıyordu, 

çünkü o bülbülün dedik~erinı anlıyordu. 
Bülbül: 

- Görünüşün gözlerimi, kalbimi yak
tı, d yoTdu. Bana aşk, ne imiş öğretüm. 

- o 

Bülbül birdenbire sustu. Peri kızı iSe vu.ı ile. bülbül 
beya:t bir güvercin gibi çnnenlerln üze- Diye, bağırdı. O sırada yaprakların a- Kardeşine donem: 
rinde süzülerek büyük bir yaprağm ar- rasında bir hışırtı oldu. Yere küçük bir - Onun nerede olduğunu sen. biliyor-
kasına saklandı. Çünkü ikisi de kendi- cisim süzüldü, bu bülbüldü. İhtiyar koy- sun. dedi Bunu bakışlaınndan: anhyo-
lerine yaklaşmakta olan ayak sesleri nundan çıkardıjı gümiif bir kaptaki su- rwn. Söyle nerede? 
duymuşlardı. Biraz sonra meydanlıkta yu onun başına serptL ve kuş silkinerek Biraz ötede pembe güt r.üzgirda hafit 
iki kişi göründü. Bunlardan biri bitişik tekrar insan ~ girdi. İşte o zaman hafif sallanıyor, üzerinde çığ damlaları 
sara),n sahibi, kardeşini bülbül şekline gül perinin gözler.indeki sevinç söndü, parlıyordu. Şehzade ona bakmaktan ken
koynn hükiimdar, öbürü de ona her i in- 1 yüzü yeisle karardL Hükümdar iptida dini güçlükle alarak cevab verdi; 
de yard1m eden ihtiyar, lalası idı. Onlar kardeşini tanımakta epey güçlük çekti. _ Onun nerede olduğunıı hiçbir za
hemcn ay ışığının altında parlamakta o- Çünkü o şimdi yirmi yıl evvelki genç man: benden: öğrennıiyecekstniz efendi
lan pembe gGiü gördüler, ve hayran ka- güzel delikanlı değildi. Omuzları çök- miz! .. 
larak bu güzel çiçeğe yaklaştılar, hüküm- müş, snçları beyazlanmış ve yüzü buruş- Hükümdar hiddetle homurdandı, son
dar be1i~dekf zümrüd saplı hanç~rle oy-! muştu. Yalnız gözleri değ•şmeınişti Bu ra birdenbire kotunu havaya kaldırdı, e
nıyarak. t "Özler belki eskisinden de daha ateşli ba- linde küçük gümüş bir kab tutuyordu. 

- Ne güzel gül, dedi. Bunun eşi bizim kıyorlardL Kaçmasına vakit bırakmadan bu kapta-
bahçelerde bile yoktur. Fakat buraya ka- Biraz sonra gül perisi hüldimdara ver- ki suları kardeşinin başına serpti ve o-
dar gelmemize sebeb olan güze! sesli bül- diği sözü yerine getirdi. İki kardeşe de nu tekrar bülbül şekline soktu. 
bül nerede? göründü. güzel vücudü karanlıkta bir Hükümdar gelirken gül perisinin kaç-

Lalası: kor parçası gibi parladı. Yalnız. meyda- masına mini olmak ve onu tutup saraya 
- Bu ağaçlardan birinin arasında na çıkmadan evvel hükümdara kendisi- götürmek ~ birçok adamlar yanın;ı 

saklı olacak efendimi~ ni görür görmez ertesi akşam gelmek ~lmış,. onlar'\ bahçeye gulcmişt!. Fakat 
Diye, .cevab verdi. O l!.rada hükümdtor üzere hemen döneceğine yemin ettir- r.eye yarardı, gene onsuz s:ırayına döndü. 

başını çevirdi ve birdenbire hayretle ge- mişti. Gece rnchtab çıktı, pembe gül gene o 
riledi. Çünkü gül perisinin gizlemiyc Hükümdar onu büsbütün kaybetmek- solmaz rengi, tazel ği na sakının üzcrin
muvaffak olamadığı başını görmüştü. ten korkarak sözünü tuttu, sarayına dön- de pırıl pırıl göz alıyo~du. Büllıül ise o
Hükiimdarm kalbi hemen aşkla doldu. dü, güt perisi ise süzülerek yuvasına nun yanındaki bir dala konmuş, hazin 
Heyecandan titriyerek bağ1rdı: gelerek içine girdi, kayboldu. hazin ötüyor ve her şakiamasmm sonun-

- Oradan çıkıp görünmen için ne yap- O geceyi şehzade gül ağacının dibin.ek da tekrar ediyordu: 
mak lazımdır, ey çiçek yüzlu, ceylan ba- geçirdi ve sabah onun etrafında döndü~ - Seni seviyorum, seni seviyorum .. 
kışlı kadın?. Bnna gel, bana yaklaş .. se- dolaştı. Kalbinin nasıl yanıp tutuştuğu- Fakat neye yarar pembe gül daimi bir 
rıin için ne fedakarlıkbr yapabUeceğinıf nu, aşkını güle anlattı durdu. :Fakat hiç sükUt içinde idL Hatta şimd: bülbiil yak-
öğrenır ek istemez misin? cevab alamadı. !aşmasın diye, dikenlerini de sivrilt~rek 

Cül peri başım yaprakların arasm:fan Akşam oldu. Mehtab çıktı. Hükümdaı: uzatmış, kendini onların muhafazasına 
biraz daha uzattı. Dudaklarında baygın tekrar bahçeye geldi.. Bu. st-fcr yalnızdı. o.lmışh. 
bir tc>bessüm belirerek: Kardeşini gül ağacının dib 'n~ buldu. Bütün yaz böylece bülbü! inledi, gül 

- PC'kt, efendimiz buradan çıkayım, İkisi de kinle bakıştılar ve hükilmdar o- hep sustu, sonbahar yaklaştığı zaman 
dedi Fakat evvela benim için ne feda- nun da ayni kadını sevdiğ nı anladı, fa- bir sabah gül ilk defa konuştu. Bülbü
karlıklar yapabileceğinizi ögrenmek is- kat bir şey belli etmedi. Şehzade ise lıe- 'ün şikayetlerine, ağJayış!arına şöyle mu
terdim. Mesela bir tecrübe... Yirmi yıl yecan içinde idi. Kıskan~.ıktan ölüyor- kabcle etti: 
evvel bülbül şı:>klJne koyduğunuz karde- ciu. Perinin kardeşine gö:-ünrnemcsi i~in - Zavallı dostum, senin o halini, o çö
finizi tekrar eski haline g<>tırmek cesa- durmadan dua ediyordu. Gece- ilcrlcdt ve kük omuzlarını, ak saçlarını. buruşuk 
reti var mı sizde efendimiz?. gül perisi görünmedi. Şehzade se.viniyoı:, yüzünü gördükten sonra her şeyin bitti-

Hüh.'iimdar sarardı, fakat aşk gözünü hükümdar sinirleniyordu, nihayet orta- ğini anlamıyor musun? Bir yıldır fer-
bağJ mıştı. Lalasına. fık aydınlandı. Hükümdar öfke içinde yadlann figanUınnla burada sabnmı tü-

- Çıkar koynundan o büyülü suyu ih- titriyerck bağırdı: kettin. Artık gidiyorum ve btr daha tek. 
tiyar! - Beni aldattı öyle mi? rar buraya gelmemek, bu cehennem a-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma va botun ağrılarınııı IJ 
keser, icabında günde Uç kaşe almabilir. d 

~------~--------~--~-~~ 
KENDiR VE KETEN SANAYii 

T0ıut ANONİM şfRKETt 
ıncıJsı İDARESİNDEN: 

İdare meclisin.ia 21/1/1938 tarihli iç -
timaında Şirketimiz ortaklannın senelik 
umum.1 heye.tinin. sureti adiycde içtimaa 
daveti karar altına alınmıştır. 

Ticaret kanununun 361 inci ve dahili 
nizamnamenin 49 uncu maddesine tcv -
!ikan 21 şubat 1938 tarihine müsadif Pa.
zartesi günü saat 14 de Galatadaki l.lan
hayim hanının 3 üncü katmdakı Şirket 
merkezinde aşağıdaki ruznameyl müza
kere etmek üzere en az (5) beş hisseye 
malik hissedarların içtima gününden bir 
haf ta evveline kadar firket merkezine 
veya Milli Bankalardan birine h.issele -
rini tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
varakaları almaları ve toplantıda bulu -
namıyacak Jlissedarların da nizamname-
sinin 59 üncu maddesine göre diğer or -
taklardan kimi nkil edeceklerse bildir -
meleri ilan olunur. 

Rnmamıei müzakerat 

ı - Meclisi idare ve mürakib raporla -
nnın okun.arak 1937 5enesi bilanço 
ve hesabl&rının ted.kik ve tasdiki 
ile İdare meclisi ve mürakibin ib -
tası. 

2 - Temettüatın aureti tevzii. 
3 - Nizamnamenin 27 inci maddesi mu 

cibince vazifesi hitam bulan üç ida
re meclisi Azasının yerlerine yeni -
den aza intihabı. 

4 - 1938 senesi için mürakıb intihab ile 
verilecek ücretin tayini. 

İs: 2 nci İflas Memurluğundan: 
Beyoğlunda Ha.rnalbaşmda 52 No. da 

Vasil Andis oğlu ve şeriki Salon müski
rat komandit şirketi ifl!sı 22/12/937 ta
rihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde ya
pılmasına karar veril~ olduğundan: 

1 - Mü(}iste alacağı manlarm ve is
tihkak iddiasında bulunanların alacak
larını ve istihkaklarını ilandan bir ay 
içinde 2 nci İflas dairesine gelerek kay
dettirmeleri ve delillerini (senet ve def
ter hülasaları vesaire) asıl veya rnusad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - HiJafına h~reket cezai mes'uliyeti 
müstelzim olmak Ü%ere müfiısin borçla
ı ının ayni müddet içinde kendilerini ve 

Tabına katlanmamak için orada gayet 
uslu olacağım. 

Ertesi sabah bülbül gülün yaprakları· 
r.ın sararmış, solmuş bir halde yerlerde 
süründüğünü gördü. Evvelce onun şaha
ne bir güzellikle sallandığı yerde şimdı 
sivri dikenlerden başka hiçbir şey yok
tu. Bülbül bu dikenlerin etrafında bir 

IIan T arifeıniı 
Bil'ind .:,.il; 4'11 ~ 
lkiıu:i uı/ı:ı. 256 ' 

h 

d 
Üçüncü cahile 2()(1 , 
Dördüncü Ulhil• J(){) , a 
iç sahi!eW- 60 , 
Son sahile 40 ,., 

Muayyen bir müdd~ t zarfın~.~ 
ca mikdarda ilan yaptıracn~ 41 I tenzilitlı tarifem.izden istif•'~ 
ceklcrdir. Tam, yarım ve çeyrt ~ 
ilanlar için ayn bk tarife 
edilmiştir. 111 1 

Son Posta'nın Ucad :UAnW' ı 1 
işler için şu adn>se mfiracaa 
melidir: -·~ 

biaelht ~ff ~ 

Kahramansaıde -
AAkan ca~ 

İstanbul İkinci tnas 111-arl~ 
Müflis Foti Kozmicli ına~ f 

len hazinei maliyenin ist~i~i .s ~ 
32 kuruş hakkındaki talebı if}jS ~ 
si':1ce tedk~ edilerek müfiiS . ~ tJ} 
resmi ile alakası olmadığı gıbi ~ 
bir mal almadığını iddia etıniŞ ~ 
raz edilen vesika alacakiının ;ı1' 
isbata kafi görülmediğinden ;,; 
kayıd talP.binin reddine karar 

~~~-~~ 
borçla nnı bildirmeleri. .,,, 

3 - Müflisin mallarını her pe ~ 1 

olursa olsun ellerinde bulundura~ .,i 
mallar üzerindeki ha.klan ınahf .I,_ 
mak şartile bunları ayni mUdde~ 
daire emrine tevdi etmeleri ve e ~ 

dı~ç• ı.J re makbul mazeretleri bulunma rilV 
zat mes'uJiyete uğrıyacakları \'e 
haklarından mahrum kalacakları. et$~ 

4 - 3/2/938 tarihine rnüsadi.f :P il~ W 
be günü saat (10) da alacaklılarııı i 
timaa gelmeleri ve müflts ile JtlÖ~cıı~' 
borçlu olanlar ve kefillerinın ~e bO (J 
tekeffül eden sair kimsel~rın topl1111:ııt 
bulunmağa hakları oldu~ nan °1~~) 

~ 
~ " 

müddet çılgın gibi döndü, döndil, :,.., 
kendini onların üzerine attı ve 
içinde cansız yere düştü. 

y ARINXİ NÜSHAMIZDA: 

Amca, amca, vah amca.·~ 
Çeviren: ismet flul 

,. 
Bilfıihliyar atını durdurarak oyunu Geçen gün Lusi bile bundan şikayet e· gün Selrnaya hfılis kanlı bir ~ra.,b 

seyre koyuldu, fakat biraz sonra orta- diyordu: cilmağa kendi kendisine söz ver~uır 
"Son Poata,, nın edebJ romanı: 47 

ir Genç Kı m 
daki genç lman gözlerini açarak etrafı- - Sen değişiyorsun Fuad; iki sene - Onunla beraber uzun at ge 
na bakındığını görünce, az kalsın hay- evvel Viyanada tanıdığım adam değil- ıi yaparız. Jc IJf 
retle bağıracaklı. Bu beyaz elbisesi i· sin artık! Bunu gelecek günleri düşünere1~ e' 
çinJe btnak bir su damlası kadar te- Genç avukat atını koştururken, 0 !emişti; çünkü onun için artık td fit 

Muazzez Tahsin Bcrka-::ıd miz ve masum çocuk Selma idi ve o da, eün metresine verecek cevab bulama- yakın akraba çocukları aras~~d:tJdl>d' 
kapalı durmaktan kıpışaıı gözlerini aç- <lığını ve hatta ona bu hususta bir sual yabancılık komedisi tahammu t ~ 

Bu sebebden, bir iş için Viya· ı rirdi. Fakat İstanbula geldiği vakit mağa calışarak Fuada bakıyordu. Bu 1 bile soramadığını hatırlıyarak sıcak bir forını aşmış ve buna bir nihayet bel 
nada kaldığı üç dört ay içinde «Ar&b»ı beraber gctiremcdTğı için Si- gözlerde · şaşkınlıkt bu gözlerde utan- kanın yüzünü yaktığını duymuştu. mek zamanı çoktan gelmişti. Fal<8 

1,~ tanıriığı ve hoşlandığı Lusinin (Lucic), pahi ocağından ona çok benziyen sim- rnak, bu gözlerde sevinç vardı ve genç _ Halamın hakkı var ... İhtiyarlıyo- mektubda İstanbula gelmesi ~ç~ıı ~ 
ilk ıanıanları ona yüz vermemesi. tek- siyah b.r a t ı kiratad•. Sabah şafak'a r.vukat bu çocuk gözlerindeki karışık rum artık. vardığı halde Sabiha halası bil1ı;,,tııı' 
lillc )ni hoş karşılamaması onu ilk de- beraber dağları ve ormanlan aşmnk o- öuyguıarın tel~ını artırmamak için a· nasıl bir inad, bir kapris, yabud .. 00~ 
fa ol;..rak ümıüş ve Lusıyi mağlub et:- >~a hiç bir şey~n Yeremedıği zevki ve tını sürerek oradan uzaklaşmıştı. Ertesi gün Selmayı kütübhanenin loş kendisince malfım bir sebeb yüztl rdıı 
me< ı bir izzeti nefis meselesi bilmişti. kuvveti verirdi. sevahatini bir duz·· üye tehir ediY0 

H' 
S ı salonunda, gözlerinde ciddi bakışlarla " d ıw U::ı.ın mücadelelerden sonra Vrvana- Bir pazar günü Belgrad ormanında O gün, ilk defa olarak e mayı yaşı- K" ··k S 1 b · FU!l b' 

·o1 r-alışırken gördüg-ü vakit gene içinde - uçu e ma enım « 8c1 
lı kauın onunla beraber İstanbula gel- bir gezintiden dönerken nec:'eli bir ta· na uygun bir muhitte ve yaşına uygun ~ b ld • ... d .•. ama11 rı' ~ titriyen bir duygu bulmuştu. ey• 0 ugumu ogren ıgı z ··ııe 
meğı kabul edince buna çok sevinmiş iebe grupunun kendi kendilerine gü- bir ~cs'e i~ind.~ g~r~ü~tü.: Bu. manzara yi.i.züme ,gene bugünkü parlak go 
ve t•c1vaş yavaş bu ince Ye zeki kadına iüp cg·ıenmcktc olduklnrını görerek a- kalb nin bır koşcsını bu.yuk .. bır.saadet.- - Dün ne kadar çok cğleniyordunuz 1 b k k ? r 

" k d b Selma hanım! e a aca mı. W 
ciddi bir şekilde bağlanmıya başlamış- t:nı o tarafa yaklaştırmıştı. Otuz, kırk 1 1~ doldururke~ başka b.ır _ ~~es~.n e ı- Genç kııın ondan hala nef~et ~~ııl 

l 

t.ıı. genç elele vererek bir halka olmuşlar, Jmmez ~as_ıl bır ~zab, hır uz~nlu yara:- Genç kız şakaklarına Kadar pembele- si kalbinin üstünde sıkışmış b_ır d··rı tı~ 
F ikat bu ba<r'antı hakiki b~r aşk mı ortada gözü mendille bağlı bir g nç ınıştı. Şışlıyı: dogr~ .atını .. d~rt.~ala su- şen yüzünü kasa defterine doğru eğerek gibi onu rahatsız ediyordu. Bı:. gı.ıeı \re 

idi? j e bütün tecrübe.erine, yaşadı~ı kızın etrafında sıçraya sıçraya dönü- rerk.en kendı kendısıne duşunuyordu: cevab vermek için bir saniye tereddüd düğüm ,bir kördüğüm gibi çözultıl ıc\ıfte 
ve g ·<:irdiği bütün maceralara rağmen yorlardı . - Bu küçük kızın kendisini çalış- etmişti. içinden çıkılmaz bir bilmece şe <Jt" 
Fua ~ ' u sualin cevabını kendi kendine Ha)•atında sayılı neş'eli gün ynşamış mağa mecbur bilmesi, her zaman yü- - Hava o kadar güzeldi ki efendim. girdi. Aldığı kitabların parasını ç Jel 
verc.niyordu. c..lan Fuad için bu rnanuıra görülmemiş 1,ündc ağırlaşmak isteyen bir nikahla - Evet, hakkınız var. Ben bile ken- .nek için kasaya yaklaşmıştı. Ge~ır.:~ 

ve ttıhayyül edılmerniş bir şeydi. Be • görünmesi şimdiye kadar beni üzüyor- dimi kırl11ra atılmaktan menedemedim. zın defter üzerinde dikkatle bır 
1 

v 
F;.ıadın en çok sevdiği şeylerden biri 

de u.tun at gezintileri yapmaktı. Başı
nın \ \.. sinirlerinin yorulduğunu hisset
tiği anda atının üstüne atlayıp kırlara 
açıJı rlı. Ankarada oldu~u zamanlar 
J.-end: sevgili •Arab•ı onu saatlerce 
şehir civarında ve ta ilerlerde gezdi -

yaz papatyalarla beneklenmiş yeşil ot- du; fakat bugün onu kendi yaşındaki - Atınz ne güzeldi! yaptığını gördüğü için bckliY?rd;ııf11~ 
]arın üzerinde sarı, kımuz.ı, mor, siyah, arkadaşlarla eğlenirken bulmak da içi- Genç kızın gözlerindeki ateş Fuadın nündeki gölgenin çekilmediğinı a.fl tc•I 
pembe, kurşuni elbiseli kız ve erkekler me büyük bir acı ulaştırdı. Ne anlaşıl- pek hoşuna gitmişti. olacak ki Selma birdenbire baş~rıt ı f 
durmadan ve bir sesle şarkı söyliyerek maz ve birbirine uymaz duygularım - Siz ata biner misiniz? dırarak ona bakmıştı. İkisi de bı~}cJ' 
dönüyorlardı. Bu, bahardan daha can- var benim? Bunlar beliti de biraz ihti- - Maatteessüf hayır; fakat onları çok şırmı.ş gibi idiler. İşte tam o de. 
Iı ve daha caııa sevinç veren bir görü- yarlık alam ... e~U~e~r~i ~o~la~ca:;k.~D~u~·ş~ü=n~ce:l~er:ı~·m:ls:e~v~e:,rım:· ~· ~.,......., _______ _ _J~ç~o~k~t::..:::u:.:.h~a~f..:b~i::..r ....:v~a~k~'a~o:!!ld~u~.-----"-
.ıü~tü. ve hisleriıq_ ıt · 
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macera romanı: '12 

fşa eden idam olunur!,, 
Harb .. n•YI c•susl•n et'a .. ndekl mücadele 

Ola d , ~=--:::;;::;:::::;::;:::=========:::::=::::::: 
n anın yü .. k ·ı · · G .. l · k. f ti lı d o· 1 . • ltasınd zu sapsan esı mıştı. oz en ın ve ne re e par yor u. ış erının 

ihti a~: ''Fena çarpışacağız, fena çarpışacağız!" diye homurdandı. Elimi rayri 
d Sonra daa~ arka cebime attım ve ürperdim. Çünkü 1anıma rüvelver almamışbm 
"fı dir. lçbirlnı tanımak mümkün J 
.... :Ook 

)'or tor bol · · 
ınusun, Çtyefı de şimdi tanımı-

~· lıayır! .. l3 . 
ae YUztina u herif benimle uğraştığı , 

.... Çok tanunam 

.... 'ti garib ~ ·· 
~Vet ~ey Olanda .. 

Olanda • (i<ltlb ... 
d lnahıun 
fa li:.ıstu. Nehrı ~ v: çok esrarlı bir hal-

Yct llıahı donuyorduk. O dönemeci 
&d"~ rane b' 

azaıtnı ır manevra ile, sür'ati 
.... !>eı.: adan döndü· 

ıi!"fl ~ Olanda ı d : 
t ~ •n herırin . ··. edım. Bu Dolçlyef 

b ned' st7Jnle uğraşmasındaki 
oıa lr? 

?!da h 
.... &.bl'b cyccanla içini çekti· 

~tt U2:c~ .. d illi? Zira biz bir ~uvaffald· 
·uı CYizt 

.... ~aıııı bi ·· 
Olandan r muvaffnkiyet? 

ttt ın · ·· 
ıft nı h cevab vermekte tereddüd 

.... 8 ayretıe gördü 
\' ana .. m. 
er?.. soyJeznekte b 
....... }J ir mahzur mu Olan.da kulaklanna parlak, madeni bir kulaklık geçiriyOT"du . 

....... 0 ~r... Arabayı daha yavaşlatıp merakla ar-ı mıştım. Yüzü otomobilin hafif l§lğmda 
Oland al~e?., Jfama dönmüştüm. Dikkatle bakınca O- görülebilecek kadar sararmıştı. Birden-
' 8 a bırdenbire güld-· 

1 
Icındanın açtığı yerde garib bir cihazın bire: 

tıll'ıi ~nu herhangi b" ~· _ 1 d" pırıldamakta olduğunu gördüm. Olanda - Fena bir haber! .. dedi. Dolçiyef bl-
l'i?ıı d den başkası b~l~ ın~dana soy de.1~- . kulaklanna parlak madeni bir kulaklık tl takib ediyormuş.. 
Pc edi F ı ırse ı m c ı ı- ı . . D 1 . 

~ llı~h: akat söyli . B. b geçırıyordu. - o çıyef mi? 
dot~ 1~ tnalfırnat :ıeyım.:·du:_z D ~zı Ağzımdan hayretle döküldü: - Evet.. arkamızdan tayyare ile hare-
Yesı .• A; hız değil, Al e geçırkA h abla - Telsiz!.. ket etmiş. Fakat sen yolda hiç tayyare 
ın., ~rrıan man er anı nr - Ol d 1 · · k "k k 'k t l · · ·ıt· ·1 -~ro- erkünıh b' . . t an a te sızın esı es1 cızır ı arı sesı ışı ın mı. I 
ık ,..,, lnuh b ar ıyesmın gaye d b .. - .. . ·t . t· B' tar f H ı 
'<lll b 11 a eratı eı· . . arasın a u sorumu ışı mış ı. ır a - - ayır ... 

ı y0 ,.,, unıze geçtı ora- . B d ..... ~ · "z!.. • tan manıpulasyonu vurmağa başladı. - en e duymadım, herhalde duyar-
..... be_Ye dair? - Elbette, dedi. Sen dağ başında bizi dık değil mi? 

b Q<ıdis ş ·· bh · Q{>tta t e ŞU: Alma k" h h. . yapyalnız mı zannediyorsun? - u esız ... 
lt~in °Pları tnühend· ~ .er anı ar ı~esı Otomobilin arka tarafına gizli antenli - :Draveski de Danzigde değilrni~. 
lirıı tl e aid başka pl_ısı1 nın Be:.ta topd ~n küçük bir telsiz makinesi yerleşt.irilmiş Tahdidi teslihat konferansına ansızın ha-
" anZig'd an ann musvcd e.e- - A k t t · ı· •e &akı c gayet . r . ·el· olduğunu anladım. Ben boyle hususı şe- re e e mcsı azım gelmış. 
t~ 1.(ı~lnış olduğun gı~ 1 bir yere e'V'.ld kilde telsiz tertibatı bulunan arabalar ol- - Yani Danzige gitnıeğe lüzum kal-• 
llıharb·!<l§ içinde bulu oğrcnerek son k:· duğunu işitmiştim. Ancak böyle bir ieyi madı mı? 
illa ı~·ece rnaı • unuyor. O yer er • llk defa yakından görüyordum. - Bilakis .. 
Yatı~ları ota.Q um. Fakat bizce meçhul.. Olandanın muhaberesi pek kısa sürdü. Olanda sustu. Bir şeyler düşünüyordu. 
(~ 1 14 birin a_n. çıkartmışlar. Öbürgün, n ga cıkanun sal .. •. B 

1
. Gecenin boşluğunda bozuk bır radyo gi- Gözleri bulanmıştı: 

~ Yet gi ı· ı gunu er ın- bi akseden telsiz sesleri akabinde dindL - Çok garib, Olanda .. de:dim- herifin 
L Vası•~ .z

1
1 .surette gönderilen btr a· 

"t ""sı e b Olanda sür'atle makineyı· kapadı, tekrar bizi tayyare ile takib etmesı· tuhaf!.. A-
.. u planları nakledecek-..... Evet yerine geçti. caba açık yol üzerinde olmamızdan biliı:-

~= ..... İşte ':o" Yüzüne hayretle bakıyordum. Olanda· ti:~de otomobili bombalamak niyetinde 
"Rde raveski nın yüzü birdenbire değişmiş, endişeli mı. .. 

Oıa.~..ı- • de bunun için D:m- bir hal almıştı. Olanda bıçak gibi keskin bir tebessüm-
~ U;1 "et hen· .. Heyecanla sordum: le güldü: ..... i ettı: ı urperten garib bir gülüş- - Muhabere mi ettin?. - Yok canım!.. dedi. öyle bir şey ya-
cag,181_ alnı~ br - Evet?. pamaz! .. Fakat ..• 
"-' ı.cır b aveski değil belki bütün 11n d~ ·· u pl~ 1 ' - Ne var?.. - Fakat? ... 
t~ un"n.. an an ele geçirebilmek "l'a u .. J-.11n en k sk Bu suali sorarken hafifç.? eğilerek O- - Fakat ... 
ı.._-,_~ Şii""""~ e in casuslarının o· ı ı A k "a"l! -r· .. ı.ış ld andanın ışıklanan yüzüne merak a bak- - r ast va,. -
ll t alabnrnı 0 uğuna şübhe yok. Eğer -- ·-- ·- ·- . -------, ----------- ----

11,}l\i de şlerse... 11••------------------------~ -"'lOl~"'- orada d" 
~uıı gör b" unyanın en büyük ca-

' On e ıleceks· 
' ~ uıı f Çin . ın. 

tılurs Vet .. Be nu Danzige gidiyoruz? .. 
lıq11 ~ olsun rta toplarmm hangi nev'i 
trotıgı bir pı'~ Yeter ki esasına aid ber
da \ tlıot0run~?1 ele geçirebilirsek elek-
1~ lsltJen öğun keşfi hakkmdaki esrarı 

den tam b renıniş olacağız. 1 
fı~ıaan ..... u sırada birdenbire yerim· 

'oı ~.,. 
....... 'b lUıda i i . 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

'~e \ı ş tıyor musun' 

ha~ ~:ab:~;n • tstanhuı Beşinci icra Memurluğun·\ SOD Posta 
~ıı ır Ş(! arknsındalti gürültüye dan: 
ııı.._SUtı?., Cayrı"bbo~ldu' galiba!.. İşitiyor ı Sirkecide Silivri otelinde iken haler.ı. ===-===-===-=--=-=-===---1 
"'flqsı b Yevmi, Siyası. Havadis 'f8 Balk gazetesi 
lıa\r ır cızırtı oluyor. Bir pan ikametgahı meçhul Maksuda. 

detılit katen oto Muzaffer Kılıç vekili Nazmi Nuriye Yerebatan, Çatalçeşme aotak, 25 

le bit a~llld tn?bilin arka tarafında olan 2000 lira borcundan dolayı yapılan 1 S T A N B U L 
bir ~ Yere su~~-·bı: şey kırılmış, şiddet- ihtiyati hacizden sonra alacaklı tarafın
bı.t-ee ~l"tı oto u?uyornıuş gibi madeni 
Oı başıarn lllohılle beraber sürüklen- dan takib talebinde bulunulmuş ve ika· 

bı. atıda JŞtı. mctgahınızın meçhul olması hasebile ö-

)~~~ Cay:~aba~ frenliyerek yavaşlat- deme emri tarafınıza tebFğ edilememiş 
....._ ~·:Seni :~rıb bir gfüüşb gülümsü- olduğundan mercice bir ay müddetle ila-
h ır dak'ka Uından eekti· nen tcblig~ at ifasına karar verilmiştir. 
.uea· ı d . " . 
() 1• li ireksıyona geçer misin? İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde 

bi errıe:n di . 
bı.ıştı. r haınıed reksıyona geçtim. 

......_ it e arabanın içine atla-
.\eqı._ taba 

ua ll Yı stop d 
Oıaııd e oldu?.. e eyim mi, Olanda? 
......_ '• a ark 

\> .rok asına d .. 
~ atlr • J'ok.. e . 0~ı:neden seslendi: 
liad "· g cıkırız.. sen yavaş ya-

) isenin 
Ordu ne old 

Ço}:llı .. trı. Olana uğuna merakla bakı-
Saır. liı:tu a otom b" 

(Ç trı· · Oturuı 0 ılın içinde diz 
"akit '~d tlrıi kaı:cnk yerdeki koltuğun 
detıeıı oğuk cız.ı t ırıp bir kapak açtı. O 
11hı1 "l. E:ta ek ıırabar 1 sesi birdenbire şid-
ıı trıa nın i · d 
O atı kPıılti llda birbiıi çın e akselmeğe, 

landa n ve d Peşine açılıp kapa-
nın onuk b' l YüZUnü ır e ektrik ziyası 

aydmlahp sönmeğ<? 

borcu ve masrafları ödemeniz, borcun 

tamamına veya bir kısmına veyahud a

lacaklının takibat icrası hakkında bir 

ıtirazınız varsa yine 30 gün içinde istida 1 
ile veya şifahen icra dairesıne bildirme-

niz. Bildirmediğiniz takdirde ve bu müd

det içinde 74 üncü madde mucibince mal 

beyanında bulunmanız lazımdır. Beyan

da bulunmasanız hapisle tazyik o1unaca

ğınız ve hakikate muhalif beyanda bu

lunursanız hapisle ceza1andırılacağınız 

borcu ödemez veya itiraz etmeseniz hak

kınızda cebri icraya devam edileceği ö

~eme emri yerine k~m. olmak üzere jffl_ 

nen tebliğ. olunur. (1004) 

Ga2etem!zde çıkan yazı ve 
re~im!Prin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 8 
Sene Ay 

Kr. Kr. 

3 
Ay 
Jı'.r. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 WO 15u 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 600 300 

FE7 -

Abone bedeli peşir.clir. Adre• 
değiştirmek 25 kuruştur. 

..., ,,,, 

Gelen evrak geri verilmez. 
llcnlaTdar me•'uliyet olınm~ 
Cevap için ınektublara 10 kurU§luk 

Pul ilivesl l8zıındır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Posta k:ıtt.L&U : 741 İatanbul 
Telgraf : Son Posta 
TeUıf cm : 20203 
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EViNİZDE 

BİR PUDRA 
MUSABAKASI 

YAPINIZ 

Kullandığuıu pudranın rengi ne olursa olsun J.eDd de size uygun 
gelmiyor. Bazı IUJŞUllar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklannda 
kendilerine daha uygun reldiii fibi bazı eşmerler de, sarışınlara mah· 
sus bir pudra kullandıklannda keza kendilerine daha uyıun gelebilir. 
Bunu anlamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer ta • 
rafında başka renk pudra tccrübo etmektir. 

' Pos~ ambalij vesair mnsarife karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos-

ta kutusu adresine (T. S. S) rumuzilc 12 kuruşluk pul gönderdiğiniz 

takdirde size huslLod modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerrte nü· 

4 ufak paket pudra gönderilttektir. mektubunuz • 
vakit kullandığımı pudranın rengini de bildirmeği unutma • 

ymız. Bu ıuretle yalnız kendi başınıza veya arkadaşınızla beraber tecrü
be ederek hakiki bir pudra müsabakası yapmış olurswıuz. 

Tokalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri ·vardır. 

Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikalı yüzüciiııiin sudan miiteessir olınıyan bu 

pudrayı kuH;:ınarak iştirak ettikleri olimpik oyunlarından sonra bile ten

lerinin kat'iyyen bozulmadığını yazıyorlar. 

Nümune isteyenlerin çokluğu karşısında gönder
me işinin birkaç gün geri kalmasının mazur gö
rülmesini muhterem müşterilerimizde rica ederiz. 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

Yeni Ankara Gan Büfe ve Gazinosu ile müştemilatı kiraya veriliyor. 
Devlet Demiryollan İkinci İş1etme komisyonundan: 
1 - Yeni inşa olunan Ankara Gan içi::ıdeki büfe, büvet, gazete satış yer! ile 

garın yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilatı üç sene müddetle 
ve pazarlık usulile kiraya vcrlleccktir. 

' 2 - Bunlann senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ayrıl-
maksızın toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 - Talihlerin uzun müddet Ankara, İstanbul, gibi büyük şehirlerde birinci 
sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmiş olduklannı ve halen 
böyle bir mües.seseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bulunduklarına 
dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazılı olmak şartiyle ticaret odalarındaft 
alınmış bir belgeyi ve nüfus vey:ı hüviyet cüzdanlarının asıl veya salahiyetli 
makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden beş gün evveline kadar 

komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları tetkik edip kimlerin pazarlığa 
iştirak edip edemiyeceğini paznrlı~dnn evvel kendilerine tebliğ ve tefhim ede
cektir. Tesbit edilen müddetten sor.ra getirilecek vesaik kabul edilmiyecek ve 
esbabının pazarlığa iştirak haklan sakit olacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde, Haydarpaşad:ı Bı
rincl İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7/2/938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada İkinci İşletme Müdürlü
ğü binasında toplanacak olan komısyon tarafından yapılacaktır. İsteklllerin 
cl575> lira muvakkat teminatlarını An karada Umumi İdare veznesine yatıra
rak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

cl3h c29h 

Muhammen bedeli 1837 lira 50 kuruş olan 250 adet yorgan, 250 adet yatak 
çarşafı ile 250 adet yastık yüzü 28/1/938 Cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşada 
gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 137 lira 82 kuruş
luk muvakkat teminailarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa s:atın alma komisyonu tarafından parası.ı 
olarak dağıtılmaktadır. (207) 
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Hayat pahalılığı 
ile mücadele 

t.... (B<l§tatafı l · · d 1 . t• 
l>iğe tncı sa•.4ada) - Biz diyor hazır gıda mad e erı ı -

ıtıd r gı<Ja HJ ' J 

~ 1~e Yolunct nıaddelennin fiatlannı caretile meşgulüz. . . . 
l<' iltıı.i.ş bir te ::l, odanıı~ tarafından gi - Bu maddelerin ucuzlaması ıçın, fabrı
~~.ıı~ rneseı· §eb~üs ınevcud değildir. kaların amortisman masraflarını daha in-
e· ııaıarıını a et fıatları hakkındaki nok- saflıca göstermeleri lazımdır. . . 
gıll l'aJloria h~' uıun tedkiklerden sonra. ( Mesela bir fabrika, 100 b.in li.ralık bır 
~ l'lladdel ~fıınete bild:rmiştik. Diğer j makine getirtiyor. Bu makınenın amor
~· tahl. ~~ı hakkınd:ı tedkiklcr yap- tisman masrafını, yüzde 10, yüzde 20, 
t Uıı!eıe hild' ıneceğiıniz neticelen, hü - hatta fırsat yaratabilirse, yüzde 30 ola -
d:~llıiz b~r~;~iz tabıidir. Gönde - rak gösteriyor. Belki ~O sene iş~iyecek ~ 
ı tını ucuzı or arın, dığer gıda mad- lan 100 bin liralık bir makinenın satış u
~11ldaıı atınak maksadile büklımet zerinden iki sene içinde çıkarılmak iste-

l'llıya ~?ılacak teşebbüsleri kolay- nilince, fiatlar korkunç derecede yük -
G illet edeceklerı tabiidir!> seliyor. 

b 
1
da ?naddl'l . ~ Bu bir! 

~~tlıl!arı . erı tıcarf'ti yapan Cam - Sonra ufak fabrikalar, az mal çıkarı-
~ liıko: §ırkcti sermayedarlarındar yorlar. Az mal çıkardı.klan için, kabarık 

~ Stnce d' olan masraflarını da, mallarının satış fia-
kiıır~. köyİü ı~or, gıda fiatlarınm ucuz- tma ekliyorlar. 

Seferihisar piyade 
Alayına merasimle 
Sancak verildi 
İzmir ıs (Hususi) - Bugün on bir

de Seferihisar piyade alayına Orgene
ral İzzeddin Çalışlar tarafından me -
ıasimle sancak tevdi edilmiştir. Me -
rasimi müteakib Seferihisar belediye
li tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

Türk - lran müşterek 
Gümrük binası 

Ankara, ıs (Hususi) - Gürcübu -
!akda Türk - İran hükfunetleri arasın
da müşterek bir gümrük binası ya -
pılması kararlaşmıştL İran hüklımeti 
bu gümrüğe aid projeyi tasdik etmiş -
tir. 

Gümrük binasının yapılması müna
kasaya konulacaktır. 

Romanya Köstenceyi 
Tahkime harar verdi liııdgıda fiatıanUn refahına bağlıdır. Çün- Bu iki. . 

}J.e ~CUüar n, lllahsulün bolluğu nisbc- Daha sonra, faraza bir konserv~nm ~e- ( B~tarafı l inci •ayfuda) 
~ ı.ıkllınet · neke kutusu 8,20 kuruşa, muhtevıyatı ıse gazetesi, Bükreşten t':"le(rml:ı aldığı şu 
IJ 1 esası1 't Ye:u mahsulleri himaye 5 kuruşa maloluyor. Bu nisbetsizlik yü- hsvndisi neşrctrnektedir. 
~~la, IDd edbırler almış bulunuyor. zünden de, müşteri, üç lı:uruşluk gıda için İyi haber alan membalardan öğreml-
hırı_l'eS?ııin~ ~ddeletinden alınan güm- on kuruş da ambalaj parası ödüyor diğine göre şubat ayının başlarında 1tal-

84'r arasınd ~Uksekliği, bu yerinde ted- Bu üç... yp.nın yeni Romanya el~isi Bükreşe ge-
u sa adır. -------- lecek ve şubat sonlarına doğru da İtalya 

tıılab· · 'iede, nı ., J.. d ta, ·lıyor. r ~leket, kend~ yağile kav- t1 apon Ma lBl hariciye nazırı Kont Ciano Romanya pa-

Milletler Cem~yeti bugün toplamyor 
Tevfik Rüştü Aras Hatay hakkındaki 

tezimizi müdafaa edecek 
Paris 25 (Hususi) - Cenevreye git -

mek üzere bu akşam Londradan buraya 
gelmiş olan İngiliz hariciye nazırı E -
den, saat 18 de Ke d'Orsey'e giderek Del
bosla ınüzakerelere başlamıştır. 
Başvekil Chautemps, Fransız hariciye

si umum katibi Leger harici işler müdürü 
Massigll İngilterenin Paris sefiri Sir E
ıic Phipps ve Fransız hariciyesi erka -
nindan diğer bazı zevat bn müzakerelere 
iştirak etmişlerdir. 

Yarın toplanacak olan Milletler Ce • 
miyeti konseyinin ruznamesinde mevcud 
bütün meseleler gözden geçirilmiş ve 1n
giltere ile Fransanın takib edecekleri hat
tı hareket tesbit edilmiştır. 

Gece, başvekil Chautemps Eden şere

fine hususi bir ziyafet vermiştir. 

miyeti konseyi yüzüncü içtima devr9' 
sinin ilk celsesini, yarın İran Hariciye 
Müsteşarı Mustafa Adle1nin riyasetin
de aktedecektir. 

Bu ilk celsenin büyük bir kısmı mı> 
tad olduğu üzere, hususi mahiyette o • 
iacakt:r. 

Bu içtima devresinde konsey ma • 
sası etrafında yedi hariciye nazırınm 

yer alacağı tebarüz ettirilmektedir: 
Eden, Delbos, Litvinof, Beck, Spaa~ 

Micesko, Munters, 

Hatay meselesi 
Bir sekizincisi de Türkiye Hariciye 

Vekili Rüştü Aras, Hatay hakkındaki 
müzakereleri yakından takib etmek ü
zere gene Cenevrede bulunacaktır. 

Ziyafeti müteakib, Eden ve Delbos bir- Konseyin bu içtima devresinin ol • 
likte Cenevrcye hareket etmişlerdir. c!ukça kısa süreceği zannolunmakta • 

ilk toplantı dır. Cumartesiye kapanması muhte • 
Cenevre 25 (A.A.) - Milletler Ce - meld!r. 

Milli Banka dire\ctörleri Londraya 
gitmek üzere bugün hareket ediyorlar 

'att)ı eru Jl}:ıl.~1~ gıda idhalatı azaldık- D A yitahtını resmen ziyaret edecektir. Kont 
Yat ~u un •ft''b Ünganın en asrı Ciano Bükreste büyük tezahüratla karşı- (Bn~taraf' 1 inci.sayfada) selerini alakadar eden bazı işlerle meı • ~ .. arttık WUJ i çoğalıyor. Ve 7 -y 

~b· gOsteıi'u ~. Yerli mahsul buhranı Kadını oluyor lanacaktır. . . • İngiltere payitahtında bulunacaklardır. r,ul olacaklardır. Cumhuriyet Merke:ıı 
1 ""k JOr. Bun Gene aynı rn mb d verılen malu Bankası umum müdürü Salahaddin Çam a· .ılı Selen . un tesirleri de, bit - (Baştarafı 6 ncı sayfada) .. e a an - İc:o Bankası umum müdürü Muammer . . bb 
llıaenaı fıatıardn g .. .. ," d d mata gore İtalyan mareşali Ba lbo da şu- ı :ı. bıızı acele işleri dolayısilc hareketıru 

tı\ak_ i . eyh, d oruıuyor. Jap.on mali~esine mühim mik ar a para hat sonlarmda İtalyava gC'lecek ve uzun- Er~ ile Etibank umum müdürü İlhami kaç gu" n için tehir ettiğ!r.den arkadaşla • 
ı. Çin l>\Ahsugı a maddelerini ucuzlat- t kt d r • 
-tte~ ·<4c1 lün ge ırme e ı · f 

1 
. a an ca bir müddet kalacakhr. Mareşal Balbo Nafiz Pamir yarın buradan hareket e - rına Pnriste iltihak edecek ve heyPt!ml3 

t..... . tedbir} çoğalmasını temin e- Manazurudan sonra ~ aza ış Y P 1 ·ıh R v •• • • • "d" b' h b t h ft d L d · b 

~ .... "bırıe er al"'Ak 111. b S Sh 
1 

. 1 azımı sa bı assa omanyanın agu sanayıını can- deceklerdir. Her ıkı umum mu ur ır ııi nyet şu a ın a asın a on raan U• r de, hu"k• .. "". u.z.ımdır. Ve u rt op ar yanı spor ev -
u c po v 

1 
> d 'B ğ 1 • 1 za kndırmak işini tedklk edecektir. Bu yol- müddet Pariste kalarak orada müesse - 1unabilecektir. ~ arttırılnıakt ınetıınfz tarafından git- tan magaza ar ır. u ma aza ar aı n - . . - - - - - - - - - - - - - - . 

~~~lad~r ~~;-.km bir istikbalde, :n!;' ,:~~~:~~;::;~~0.:"~;·;.~:·:.~: :ı~~;~ :;::::;:;;;:;:j:,~"v~Zr~'~~~.; Üniversitede -;p;;;;;-Jngm;;;; -lrlanda 
~ı .... den, d1u~~lllld edilen dereceye ken- f d s t Sh 1 ın sayısı müdhiş petrol sanayıi meselesi de hususi bır şe- E'hemmı·yet verilecek Meselesi 

d.~"lldilik ııeccktir. bın a c por op> ar kilde aliıkadar olacaktır. 
~-a Yapılın ,. ir ı;urette artmıştır. --·-............ ~-............... -.... - (Bqtarafı l iııci ıayfada) (Baştarafı 3 üncü sayfada) , 
t "ar: ası lazım gelen bir i~ Bu mağazaların çoğalmasını temin e- R rarlarla do"nmu·· c olacaktır. ı k b' ~ 
iltaı11 K :r kuvvetli cephe alabi ece yeni ır seçı• 

~laıı_ , bir Çok denlerin başında başvekil Prens ono- İstanbul Borsası kapanış 1 Universitenin fevkalade bütçesi bu se- me gitmiye karar vermiştir. Bu da gös-
~e .tıda stok kurnaz tacirler, de - venin biraderi ve yengesi gelmektedir. ne dört buçuk milyona çıkartılmış oldu-
ı. l>ıya lrıahsuı b 1 d l w , • b' d · v·k t F 25 l 1938 teriyor ki İngiliz - İrlanda davası henilı ~I~ Sada - u un uruyor ar. Prens Konoye nın ıra er• ı on. u- rı·atlan - .. g· undnn yapılacak inc:aat meyanında ta-

llldekl "1ahsuı ı 1 b' 'it halledilmekten uzaktır ve İngilterı> ; " tU~. stoku aza ır azalmaz, e - minaro Konoye bugün Japonyanın ı- lebenin istirahati ve konferansları için 
'-tı b tiyorıar. 13 ortııy~ sürerek, fiatları rmci sınıf cazbandlarmm şefidir. Bahr\- 1 birer salon da vardır. Maarif Vekaleti bir 
~~· lrakınıya ~kabı! ihtikarlara mey- ye mektebinden diploma alan; altı lisan 

1 ÇEKLE B de spor salonu yapılma:;mı terviç etmi§· 
~Ub~e, gıda~ tedbirler de alındığı bilen; dehşeili bir sportmen olan Vikont Açılı, Kapanış tir. Spor salonu için yü-ı bin lira harca-
d~\>I~, bir farl.. ıa~~a.:ında, halk lehine Fuminaro Japonyada tam 5• cazband k 

v"ll, il. goru}ecektir kanaatin - , J 1 IADdra 628,76 629, naca tır. 
takımı vardır. Bu sayede ehemmiyet i y 11 o. 79-47 o, 7937 · I Spordn ileri gitmic mütekamil m!llct-

d ~·•- or " Q bir servete maliktir. Vikont Japonya a Parta 24,lU 24,141> ler sporu mekteblcrde, bilhassa ttn:vcr -
ıın l<fa ltıad * daha modern bir hayatın hüküm sürme- 1 

Mll6no 15•0966 ll>,0950 sitelerde toplamı"ı""rdır. Buralarda spor 
!!alı\..... deleri ta . . _ Brut.Ml 4,7()61> -4,7060 1 ~ 

tıolıll. "Pa~d cırlcrındcn, Emino- si için uğraşmaktadır. 86,9184 e6,8S40 terbiyesi pedagoji ile beraber gitmekte -

imparatorluk meselelerinin yanınu.ı, ) 
ni ve hayati bir diğer mesele daha belir
mektedir. İngiltere için İrlandanın iste
diği şekilde tam bir istiklal vermek müm• 

kün olamıyacağına göre Büyük Britan· 

ya ve İrlandn adalarında, yeniden yeniye 
bir mücadele safhası açılıyor, demektir. 

Selim Ragıp Emeç 
....._ • a, Bay Anastas Bakla - Short! Short! Short! Atl11& 3.-44 5,431/0 dir. Sporu üniversitelerinde toplıyan ilk 

ela ı·~ de il . Vikont Fuminaro'nun zevcesi Japon- ;:~;.ne 63,61S'l 63,b9!!0 millet İngilizler olmuştur. İngilizlerin _, ..................... ----.. --
t~~liııl 3'nı kanaatteyim! diyor. Gı- yanın en güzel kadınıdır. 1935 senesinde Anu1Mdanr 1,4284 1,4260 Kembriç ve Oksford Universitelerindeki niversitede spor teşkilatı vücude getiril-
'ıııa la lrıu llc~.zlatrnak, mahsulü art _ Ozakada yapılan güzellik müsabakasın- ,.rac ~:rO: ~;:~~ spor teşkilatı çok mütekiı.mildir. mek için faaliyete geçile('ekt~ı·. 
~it ~C\lzlat lllkundür. Yani, hem mah- da birinciliği kazanmıştır. Japonyada ~~~~ 13.6780 u 672fi Türk Spor kurumu Jağvedilip yerine ünvcrsite spor klübüne faal ve gayri • 
lı'ıa\ı hzıtna~ak~ hem köylüyü, muhte - lakabı Mis Ozakadır. Mis Ozaka her fır- aerilrı 1,9733 1.9726 

1 yeni te~kilat kurulurken spor, mekteb - faal bütün Üniversite talebesi yazıla • 
~11~· elıne düşmekten kurtar - satta short denilen kısa spor pantalonu Vart<>ft 4'1940 4 1925 !ere de teşmil edilecektir. Yeni hareket-

._ .""'<it ı ~ 9960 3 9944 caktır. Teşekkül, fakülteler arasında spor 'l!dbı.ı,, hunun . . • giymektedir. Japon kadın.arı arasında Hudapeıte . il te en mühim yer alacak İstanbul Üni • 
...- " h ·ı - • ı b k d d 1 BUkret t0ci. 4oı5 l06.~69.3 hareketleri yapacak, Balkan devletleri l.ı~ l' de Yok aticınde alınabilecek ıısrı iği sur at e yayan u a ın ır. ncıırad ~.3140 34,30 vt>rsitesinde şimdiden hazırlıklar yapı -

~~it~ ıa, bu d'· d~ğildir. Japon kadınları şimdi hummalı bir fa- Yokohama 2,732ö 2 ,7312 lacaktır. Üniversiteleri ile sık sık teroaslar olacall-
~, iitltetı U~anın sahibi icardan, c- aliyet ile modern hayata uymağa uğraş- MoııtoT:. 23,lJO 23 740 Rektör Ankaradan döndükten sonra Ü- tır. 
t~tt~ Verşf si:d:ktri~tcn, ve hükümdet maktadırlar. Bu gidişle pe< yakın bir a- StllkhOlm 

3·08l'i .:> 0840 

l'iııdtq • &ıda ın n bıraz fedakar dav _ tide Japon kadını modernlik sahasında I Es HAM 
~~ttir ltıUhırn ~?delerinin f;atıarl üze - Paris, Londra, Nevyork kadınını çok ge-

ll.h. · ır Yekun eksilecek de _ ııde bırakacağı muhakkaktır. Açılıı Kapanıı 
~) "'

1il lt l Anadolu fD1. 9' 80 
fa ' tan_ a ırsa, 65 •k al d peıln 
.~a ""lfı du§Ür Yapılınas1 lazım gelen yaşını l m e en A (im. 1' 60 •ad.U 

di)I!,~ 1eıni ?nekten evvel, fiatların mÜftilerİn maaşları Bomontl • Nektar 
~~~l .. lılüt Ynğn etrnckth'. Mesela, bele- ...._ıan çtmento 
"~1.~' Y('rind satışını ınrnctti. Ben, bu Ankara 25 (Hususn - Eazı mahallerde l Merteı bıınkua 
\ı "" lii e ol 65 yaşını ikmal eden müftilenn tekaüde It Bank.Mı 
t ah) t~Cek up. olmadığını rnüna- 1 eıeron 
~I bir Jne değılırn. Çünkü 0 uzun, ~evkedilmeleri icab ettiğınden bahisle ıttihat H Dett.r. 

1 \1 ll'ıd.j vzu. maaşlarının verilmediği aıılaşılmakt~dır. şark Dd1rm•nl 

10 
97 liO 
ıo 25 

() 86 
13 26 . 
91 {).) 
7 

10 26 
97 60 

d,llıt~}~ belediye Kanunda müftiler için sarahat mevcud 1 erk.os 
~>'otlar diikıta 1 lnemurlan, faraza, bu olduğundan memurların tabi oldukları ....::::.::.:...1:-5-T-:İ;:-::K:--:R=-A:-;Z~L-A:-:R:----ı ~ ~ hıt' \te nıa~ arı, şiddetle kontrol e- ahkam ile aH'ıkalan olmadığı, hizmet ifa 
~lılldalttrıı-y0rıa ut ~ağ satılmasına im- ettikleri müddetçe maaşlarının verilmesi 
l ~Otı~ lrıeınn r. Bız, bu kontrolün sı- kab ettiği bildirilmektedir. 
\ıt )ağ toıa ttıb~nuz. Çünkü bu sayede, 

t~alta1 ~tılınıy~rtutulan yerlerde, mah- Robert Kollejlilerin 
da il\ı k aaıesef 

0

b A · d k• 1 
d, aYlıı <ldar lte lı u kontrol, satışın bu- tına a ı maç arı 
f ~ !st r dere:ce.as olmadığı mıntakalar- Atina 25 (A.A.) - Atina ajansı bil -

nrJt borca I peşin 
• • ı Yade!. 

• n ndeı. • 

Açılıı 

19 
19 
19 

TAHVİLAT 

Ant.dol• ı pe. 

• ı nclell 
• il pe. 

Açılış 

40 M 

Kapaıııı 

19 
19. 
19 

40 65 
ltaatırı' <ide edi e sıkı olmuyor. Ve bun- diriyor: İstanbul Robcrt Kollej takımı 
~:tı, ıı1

1 huıabn p 
1
de lhahlut yağ satmak Nearesr Dapo takınu ile bir basketbol 

•ltıı. r ~ en er 0 . • ıı YL 
~ h •uuva~ .. - 1 Ya..., :f1atlarında za· maçı yapmıştır. Atina valisi Bakan B. A.Jıadoha mil. petlA 

~h. eın h • --.:.ıı CBi z.l' ı v li{ot-, h <ılis y ... ıil ~oguruyorlur. Kotzftıs, Türk talebesi şerefine dün bir p AR ALA R 
.. )a~ em de h· ~g niyetıne kötü yağ dine vermiştir. Yemekte Türk - Yunan l-------ı:-;:-:----:---
y~ t> acın ' niıs y .. k b k ·ı·.. 1 Alı s b l\ ~Y~ e &atılan Sgl,~ kendisine ha· münasebetlerinde i üyü samimı ıgi te- ş a J 
,.._ ~llq· Yağcda d lllahlut yağ fiatma barüz ettiren nutuklar söylenmiştir. ı TQrk ııtını -
-·ql',. '~ırı· r an .,;· 1 1 ~-------·----- ı Bantno\ O.. a -'"llclq 1 aldat "tp le eniyor Ya-
l-. ~at in. kuşkuı ana inanıyor, ve ;ldat- llllllf f f llllH Şehir Tiyatro• u 
"Q g b ltıkra anıyorı Drttm kısmında 

~Oa•- ı hadL tını, halk ili B ak t 20 ao d '7"1!tUl!b 
1 
~ lcre d zararına bozan u oam ıaa . " 

t be 1 
ir. ' aha bir çok misaller P ER G tJ N T 

~dhirı l'ıce ilJt 111 
(!r al e\'\>el b Dram 5 perde 

°l'Ur •tı.rnalıdır.' .unlan önliyecck llllHUI Yazan : Henrik lbson 

t- un {sL * Y l{ l{elesint 
Gço v,,il n lnaJ'\4( tacirlerinden 

Yflclia: 
çocuk kısmında: Bugnn saat 14 de 

AV/ BONCUK 

iiATUCRUL SADi TEK 
TlYATROSCJ 

Bu gece: 
( 0SK0DAR • HALE) 

sinem alarmda 
ATI ALAN 

O&KÜDARIGEÇTI 
Vod'fll 8 Perde: 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilac 
olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
ASPiRiN in tesirinden emin olmak için EB markasına dikkat ediniz. J.&jtfen 
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G R 1 P, BAŞ ve D 1 Ş A G R 1LAR1, 

NEVRALJi, ARTRITiZWI, ROMATiZMA 

ve bütün ağrıları dindirir 

. 
inhisarlar U. Müdür,.lüğünden: 

------------------------ı - Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak b:ışmüdürlük bı
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmtye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460.10 liradır. 

· 3 - Eksiltme, 10/11/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyonunda yapıl.ıcaktır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdürlüğü fn-
pat Şubesile Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinı İnhisarlar 
İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ehli
yet vesikasını ve % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar mü
nakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş-
kanlığına makbuz mukabilinde ve~ilmiş olmalıdır. cB.> c464. 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 

bronıit, astm, ve boğmaca 
ökafirüğünün kat'i ilAcı· 

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

~ayanı dikkattir. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lstanbul 

ŞURUBU 

Lokomotif Makinisti 
Alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede yevmiye ile çalıştırılmak üzere bir lokomotü makinisti alınacak-
tır. Talib olanlar bir istida ile müracaatlarL c339> 

SON POSTA 

-AGRIYA 
• 

B R SIRT'I . .. . 
BiR GUNDE TEDAVi 
Bir anne, oğlunun lztlrap· 
larını bu me!hur yakı Ue 

teskin etmlstır • 
• 

Bayan Y. C. yazryor: "En kfi9ilk 
oğlum, işinden dooünoe arkaııının aon 
derece ağrıılığından ve belini <loğrııl
taınadığından şikAyet ediyordu. Ge~ 
yatmazdao evvel bu feci lıalini görün· 
ce hemen bir delikli ALLCOOK yakı
sını tat lıik el tim. Hissettiği aıhhi 81• 
caklığın pek şayanı hayret olduğunu ve 
sabah kalkınca a.ğrilarmın tamamen ı.ail 
olduğunu büyük bir memnuniyetle 
söyledi.,. 

Artık, bu ya.kılar varken, arka ağ
rısnıdnn, lumbago veyı~ eiyat.ikten iz
tırnp çekmek beyhudedir. Hemen 
ağrıyan malı ılle bir delikli ALLCOCK 
YıLkıııını t.Rtbık ediniz. OTOMATIK BlR 
~lASA.J gibi bütuıı ağrıynn yere sılılıt 
bir sı<'aklık yayıldığı ve ağnbnn defoldu
ğıınu hi53cdeceksiııiz. ALU'OCK yakıları, 
eıc1k bir el gibi yeni bir kan ccvnlıiı:ı 
ettirf'rt'k ağrıyan mahıı.Uoro eiıkiınet 
bahşeder. 

ALLCOCK ynknınrn terkibinde 
Cap~icuııı, Frımkiııscn..~. Myrrho vesaire 
gÜıi kıymetli ınRddeler vardır. 

Ucuz 't'J tnl..lil yakılar<la.n ııakınm&k 
için df·lıkli ALLCOCK yakılıLrı üzerindeki 
kırnır:1.1 ılıure ve kartal resimli nıarkaaııu. 
dikkBt cdıııiz. Butün cczauelerde 29,6 
kuruşa 1111 tı lır. 

.... 

HAKiKi VALDA 
PASTİLLERİ SİZİ 

BOGAZ HASTALIKlARİLE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 

Dr. tu'.'!~!llekim) 1 

Dahiliye muteba sm: Pazardan maada 
herıun 12 - 6> Dlvaııyolu numara 11>4, ., te• 
letonu 22398 - 210-44 ı ___ ..._._ ...... ,_......... . . .. ··- .. -

Son Posta l\Iatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rag•p Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİBLERİ: A. Ekrem UŞAKUGTL 

Hakiki dostun tavsiyesi budu~ 
Sabah, öğle ve aktam· her yem• 

sonra günde 3 defa 
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Yurdda ittifak haline gelen bu kaıı3'1 
tesise niçin ve nasıl muvaffak old1' f. 
Çünkü cRADYOLİN• in terkibi mütemadiyen taze ta~ piy~t' ;I 

yüksek bir kimya şaheseridir. Çünkü «RADYOLIN• dii9" J 
Çünkü bütün aRADYOLİN• kulla- lara nazaran çok ucuzdur. ~ 

nanların dişleri temiz, sağlam ve Artık ?ütün bunlar~ 'l':ı 
güzeldir. aRADYOLIN» kullanan on .,_,4 ~ 

Çünkii «RADYOLİN• emsalsiz rağ- kişinin ne kadar haklı oldUgu"" 
beti doJayısile hiç stok yapmadığı için mak kolaylaşır. ti-

Sa bah, öğle ve aktam her yemek 
sonra günde 3 d:::..~ 

1 İstanbul Belediyesi lııinları 
1 

Hepsine 60 lira bedel tahmin edilen Göztepe taş ocağile Uzunçayır Jd!efal. 
ğı mevkilerinde çöplerden hasıl olan tahminen 800 araba gübre satıl~~ 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde g ~ 
İstekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera~ (154l 
!.138 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (J3.) 

SATILIK 2 EV 
Kızılay lstan bul Mümessilliğinden: " 

Balatta Kesmekayada Hamami l\fuhittin mahalJesinde bulunaJI ~ 
73 numaralı kısmen kagir iki ev elverişli fiatla dtılıktır. ·--__-" 

• isteyenlerin Sirkecide Kızılay Hanııun ikinci katında 8 Jl._.-.... 

T 
AYLK E 

ZİLATLI 
AHA T KARTLARI 

Üsküdar • Kadıköy ve havallsi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Tramvay şebekelerimizin İKİ ve daha yukarı mıntakalan 
otur" n ve her gün işlerine · gidib .gelmek mecburiyetinde 
yolculara bir kolaylık ve maddi menfaat temin etmek Üzere 
ay:ık seyahat kartları ihdas olunmuştur. 

dl arasıP 

bulull,ıı 
tenziJSW 

Birinci Mevki 2 Mıntakaya 338: 3 - 5 Mıntakaya 442 
ikinci Mevki 2 Mıntakaya 260: 3 - 5 Mıntakaya 338 

Kuruş 

Kuruş 

olan bu 
Kadıköy 

her 

ue 
merkeı 

satıla~ 
kad-' 

kartlar her ayın 1 - 4 üncü günleri Şirket idare 
ve Üsküdar İskeleleri civarındaki Plantonluklarda 

ayın beşinden diğer ayın dördüncü günü akşamına 
olacaktır. 

öksUrenler• ve 
göAU• nezlelerlne 
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FENNiN BiR HARiKASI! Keskin Kaseleri · üşütme, grip, nezleye ve 


