
~L k 1 N G )& Z (;" 

~L--~tt .... ı -.;N.....::.K~U:.:i:.::A:.;:G:,:I lt41. . 
~D i L 1 o 

B 

o ~Bene~ b .. -?(o, 2694 Yazı 4leri telefonu: 20203 CUMARTESi 29 - IKiNciKANUN 1938 İdare 41eri telefonu: 20203 

tıkreşten dönen Rumen sefiri söylüyorJMilletler Cem İ yeti 
Fiatı 6 kur\lf 

~raı Carol ve Ba'-vekil Hatay işini görüştü 
Balkan Paktına sadık P~ris!n kanaati: ihtilat art.ık 
k . . s ı yası sahadan çıkmış, tek n ık 
--; almıY.a azmetmışlerdır safhaya dahil olmuştur 
il~!/ 're/emac kanaatinin çok esaslı olduğunu anlatmak 
& 'Çin iltive ediyor : "Gerek Majeste Kral, gerekse 
ıı."§'lJekil Goga tara/ından agrı ayrı kabul edildim,, 

Seçim nizamnamesi tadil 
komisyona gönderildi 

• • 
ıçın 

~~~1~:~1d~:::~=~ ,-~:i~~·=··~~~:ntı l 
~tıdre 'l'etanın Ankara elçisi B. A • 
~~ lehr~rnac, dün sabah Sofya ta • 

Konseydeki konuşmalar -----·.. ' 'NttmeJJin SaJalı: e<Türkiy, 
Hatay ile, onan tarzı idareai, •ı&· 
kUn ve •Ülıiİneti ile Fran•a dere· 
ce•inde alalıaclardır. Hükumetim 
a•la kabal edemez ki, hatta 
smn lıarmlarınnın tafbiki dahi 
oba Milletler Cemiyefi teıek- • 

li raya har z~ gelmiş ve akşamüstü 
A. 'l'elern. e et etmiştir. 
~ t ..... c ~ .. k 
111 b ereıt lda. u reşde bulunduğu sıra-
•ı1ııı aşvek.iı ~es~e kral Carol, gerekse ye-" lt:~~~~· · oga tarafından kabul e-

"O 1.rıe f • 
~~a ka.btnea·~.ıst temayüller atfedilen 
tıı~ ecneı,1 lltin kuruluşundan • sonra 
)h Ya sfylıegt~~telerj tarafından Ro -
"tın b_ ının d ~. 

lil()h ~lktn l> egışeceğine, Roman-
dıaı;Ye düftilğüaktına olan sadakatinin 
•tutı haklınd ne dair ileri sürülen id
hh. ıtıtz n "' '1• lllalCunatına müracaat 
~t · .a.e e 1 \jertrıI•tt . ınac, gazetemize ~ be

(l> :ıt r. 
IUatnı ~ .. .. 

" uncu ıayfada) B. Alexmıdre Telemac 

~ekteblerde şiddetli 
~ Cezalar lizım mı? · 
ı.aG 

'hlaJtt de .aleyhdarları dinliyelim: "Dayakla sağlam 
toiu~ hır nesle kavuşacağımızı bilsek v!!1mızı 

h~u •atar bütün öğretmenlere helalınden 
ııı..~'-.tehı ıter kızıl~ık sopası hediye ederdik" 
~~1 ~~~ • 
~İ!ı\ lateren fiddetll cez11ar sokul-1 ..--...-.. ~ 
b,1~. dün tekliner etrafmdalc. an • 

mümessillerinin 
Cenevre içtimaı 

içtima, bütün sahalard~ küll:ri Türlıiye hükumetinin rey 

b• b• 1 • ..,. • ve mütaleaını almaclıkra Ha • 
tam ır görüş ır ıgının ıaycla her hanıi bir tedbiri Jerpif 
mevcudiyetini gösterdi ~· tatbilc eclebilainler» JeJi. 

ık A f .k R'" d .. A '1------------Cenevre 28 (A.A.) - Ba an n - Tev ı uş u Tas Delboı 

tantı azası olan devletlerin Cenevre - Cenevre 28 (A.A.) -Anadolu aJansının ı·afından dermeyan edilen kat'i ihtirazt 
deki mümessilleri, umunıi bir noktai hususi muhabiri bildiriyor: kayıdlar konseyin malıiınudm. HUk\ıme
nazar teatisinde bulunmak üzere Konsey bugün öğleden sonra toplandı. tim, Milletler Cemiyeti umumt kltibine 
toplanmışlardır . .Bu sabahki görüş - Ruznamenin ilk maddesinde İskenderun ve konsey reisliğine yaptığı tebligatında 
meler, Balkan Antantı azası hüku • meselesi vardı. Reis Türkiy'e murahha • bu ıhtirazt kayıdlann sebeblerlni kısaca 
metleri arasında biltün sahalarda ve sını konsey masasına davet etti. Murah • bildirmiştir. Hükt1mctim tarafındın ileri 
Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde hasımız Necmeddin Sadak ilk sözü alarak sürülen esbab ve avamil hakkındı her 
p~s!.fik .te~r~~ rn:saileri hakkın.da §U beyanatta bulundu: türlü mufassal ma~timat ve izahatı v_er-
cöruş bırliğim muşahede ve tesbıte _Sancak rejimini tayin eden 29 ma - mek üzere konseyın emrine amadeyıfll 
imk&n vermiştir. yıs kararının mevkii tatbika konul.ma - Fakat, şimdiden ~ons~y h~zurunda der ı 

\. J sında takip edilen usulün hem şekil, ve hal beyan etmek ısterım kı, 29 mayıs ka 

•ı"znlif"de··· .. daö···-u··ec·e hem esasına aid olarak bükQmetiın ta - (Devamı 11 inci sayfada) 

verilen karar 
Atatürkün valdelerinin 
mediun bulunduğu yer 
park yapılacak ve buraya 
büyük ananın bir heykeli 

Londra radyosunun dun gece verdiği müheyyiç hah er: 

''Yunanistanda diktatörlük ilan 
--------------------------------------

edildi, muhaberat munkati,, 
ltı.. ~~ ın .• dle devam ettim. Dün, bu 'ı 
ı .. "'ltıda ~ ~ erın1 bil . 
'IQıdtı 4'-Ultij dırecel: zcv't 
'! l'?tıalt ~r.nırektörümüzü de bu-, İzmir 28 (Hususi) - Vilayet ve Şe-
' ~L~•ttıta dını. Fakat Bay Tevfik, 1 hir Meclisi Azaları bu gece parti bina-

,,~.~bi huı ne CÜrnlelerle atlattı: smda toplanarak İzmir gençliğinin ve 

dikilecek Haberi tevsik etmek istedik, Atinaya telefon ettik. 
Karşımıza çıkan meslekdaş türkçe olarak bağırdı: 

" Yalan efendim, yalan 1,, 
d t. ~1-tıııa ~duğuın titr, gazete mü- vilayet halkının bir arzusuna tercüman 

(Yazısı 3 üncü sayfada) ~~t~"· ittha.rıa b §lnanıa müsaid değil - oldular. Büyük Türk anası, Atatürkün 
~~ıu gı~l ttı~ u hususta söz söyleme- valideleri Bayan Zübeydenin medfun h 
>~~tı, ea~te görün. Zaten, bu me. bulunduğu yerin, gençliğin dalına zi - ,, T k. dag'"' lı para atırı llıe de lta.n~Yfalarında halledilemi- _ yaret edeceği bir mabed haline ifrağı • e l r ' 
ı 

<ıı.,,•ıııı ';"· Kültür direkt6ril '.Doktor lbrahlm na buranın park haline getirilmesine ? )\ •ı ----=l ıı:::ıinıııı:ıciıı:::ı:ıs:azay-f-ad=-a-) =-=====ıı:a:T_ev_f=ik-· --==-=-=Z=a=-ti-- :::~~~~~a~::'.'1;.p~:~,1~~~~e~~::y;.re:~ için yeni imi y ece ksin, ya e " 

~~tg"İ tere • ja po nya har b İ zediımDesi:el k:r•r ve~~1jr. • Dün akşam Londraya hareket eden Türkiye Başpehlivan 
~:Uf bir F 1 sız, ~ ~!~e. "Son Posta,, muharririne ''Senin elini öperim, faka 

~Ilı f ransız deniz mütehassısı 1940 da patlıya- hakaret ettıgı ıçın bu sözü bir başkası söyleseydi çenesini kırardım!,, ded 
lrıettiği harbi şimdiden olmuş gibi anlahyor mahkiiıiı oldu! 

Dün Sultanahmed 2 nci sulh ceza 
mahkemesinde garib bir dava görül -
müştür. Davacısı, suçlusu ve şahidl~ 
dilsizlerden ibaret olan bu dava hır 
hakaret cürmü meşhududur. Suçlu 
Kasator davacı Ömere adliye korido
runda i~aretli mükalemelerle tahkir 
ve tchdİd edici sözler söylemekten 
maznundur. Duruşma sonunda haklın 
kendisini 5 gün hapse, 16 7 kuruş para 
cezasına mahkum etmiş, fakat bu ceza
SJ tecil edilmiştir. 

~Ulı;ı11 Ankarada esrarlı bir cinayet 
et harbi · Ankara 28 (Husust) - Musabey ına -

l! t ı;-r n 'llıu1ıayyel g.emileri': in gllterenin 60,000 tonluk Anson saffı harb Jıallesinde, Yeniyol c~ddesinde oturan 
~ a.ttsı.ı, ga ·gemisi hare ı ket halinde manifaturacı Sırrı, evınde iple boğul • 

htaaLıı. .. _
2

etcsı, tanınmış bir de· ı-eyan edecek muhayyel bir İngiliz • Ja- muı olarak bulunmuştur. Tahkikat he-
~<&&& 1940 ... • da . 

Tekirdağlıyı Londraya götüren 
organizatör Asım 

TüTkiye başpe1ıliı.•anı Tekirdağlı Hüıeyt 
(Yazısı 14 üncü sayfada) 



2 Sııyfa 

Her gün 
Arab Nasyonalizmi, 
Dünya işlerinde hesaba 
Katılması elzem vakıadır 

Yazan: ~1uhittln Blrım -
~ rab memleketlerinin büyük bir 
~ kısmı, içtimai tekamül seviye'i 

itibarile çok geri bulunsa dahi, ıneydar:.
da çok ciddi bir Arab nasyonalizmi bu
lunduğu muhakkaktır. Mısır gib~, istik
liılini kanıle elde etmiş, işgal kuvvetlerı
ne karşı, kütle halinde mücadeleye kalk
mış bir nümune varken, Fi!istinde, hay
ret edilecek derecede cesurane bir fcdai
likle taksim pliinlarını aylardanberi fii
len hükümsüz bırakmış bir hareket göz 
önünde dururken Arab nasyona1i1.mini j 
ve bu nasyonalizmin kendisine mahsus 
hır kuvveti bulunduğunu kabul etmemek 
bır hata olur. J 

Kahırede kuvvetli bir Arab matbuatı 1 
var; Surıyede ve Lubmmda mevcud olan 
matbuat belki zayıftır; fakat, gene kuv
vetsiz d ıldir. Bagdad matbuatı da, ken
dı rnuhıtı ıçin kafi bir kuvvdtir; Hicaz 
ve Yemenin bu bakımdan çok zayıf ol -
duklarını kabul etsek bile Kahıre, Be -
rut, Şam ve Bağdad merkezlerındek~ mat
buatın bil) uk bır nasyonalist kuvvet ol
auğunu inkar etmek, güneşe karşı goz 
yummak kabilinden bir şey olur. Mısır, 
Suriye, Fıli3tin, Irak, bütün bu Arab 
memleketleri içinde, muayyen bir mil!i 
dava uğrunda ölmeği memnuniyetle 
kabul eden insanlar bulunduğunu hadi
se erle gördük. Hangi mem~l!kette, mi li 
hır. dava için ölümü gözüne almış bir 
insan zümresi varsa o memlekette kuv
vetli hır nasyonalist hareket var demek
tır. Bu bahiste başka türlü düşünmek ha-
b~ j 

a\ni s si, aynı ıztırab ve aynı vaveyHi) • 
gı"rüyoruz. DemE>k oluyor ki muhteli{ 
lT'C>mlcketl re ve hududlara ayrılnıış o -
lan Arablık arasında, hepsinı birbirine 
baglıyan bir duygu teli var. Bütün his-

1 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Ağır yükleri kaldırmaya mahsus vinçlerin üzerinde ne ka-

dar sıklete mütehammil olduğu yazılıdır, yük yazılı mikdarı 

aştığı zaman vinç kopar. İnsan da bir vinçe, bir makineye 

benzer, t~hammül edeceği yükün mikdarı mahduddur. 

( 
\.. 
Bit~iklet ile 
Balayı seyahati 

İstanbul Belediyesi İsbnbul şehr"nde çalışmakta olan o'o
mobillerin 'fripleks denilen üç katlı, kırıldığı unııacı dağıl
maz cam takmaiarmı emretti, bu emrin tatbik edılr-b lmesı 
için de oldukça genış bir mühlet verdi. Anlaşılan bu mühlet 
~ekcek hafta bitecek olmalı ki dün çıknn gazeteleıdı? şu h:ı
brri okuduk: 

c- Önümüzdeki salı günü İstanbulda işlıyen otomobi.Uer 

Herkesin kuvveti mahduddur. 

Akıllı :ıdam kabıliyetini lyi hesab eder, yapamıyacagı işin 
altına girmez, ezilmekten korkar, muvazenesi yerınde olmı
yan adamın yaptığı ise her me9elede düşünmeden il&riye 
atılmaktır. Neticede ezilip mahvolur. Bir işe başlamadan 
kuv\•etimizi ölçmeyi bilmeliyiz. 

o 
Gözü ile pipo içen 
Garib bir adam 

~ 

J 

sı'u bir teftişe tabi tutulacak ve içlerinden henüz dağılmaz 

cam tnktırınam1ş olanlar seferden menedileceklir.> 

Bu haberi yazan meslekdaşm İstanbul Belediyesini mu

ayyen günde :nuayyen mesele için teftişe gelen bir müfot

ti~e benzetmediğine ve salı günü için şoförleri ihtiyatlı bu

lunmaya sevketmediğine, 

1 ~TER i NAN, İSTt:R İNANMA! 

Irr ve fikirler bu tel vasıtasile bir ta .
raftan öbür tarafa derhal geçiyor. Yal -

nız bu hadise gösterir ki Arab nasyona- ı 
li?.mi bir emrivakidır, bunu inkfira ve ı 
görmemekte ısrara mahal yoktur. j 

ArabJara karp bütün samimiyetimizle L 

r
S öz ün 

Bizlere 
ibret olsun! 

E. T:ılıı 
,/ 

E~ 
---~ 

lzmirda modern bir halkC~ı 
binası yapılıyor 

İzmir 28 (Hususi) - tzın•rdc ıt'~ı> 



1t ... 
Sayfa 3 t SON POSTA iki .. ciı..'\ ·-...ttun ~.....,..,=============-======== 

\ [ Eu Sabahki J 0 ı r- Gaze:elerde --, ~~ 
E: r. d c:ı.~~~~Uğ~~.~ !.~İ~~~:n•u •••- A[ E ·'-o R ç • • maknleslne Surlyenlıı meselesi başkadır, bü- •••••••••••••••• 

~ vyet usya ıne yeni en ~~~!:;"~~=~=!~~::;:.~~:ı~ ~~r!:: e Milletler Cemiyeti 

20 d 
. vası olan istlklJ.1 davasının unutturulduiu, !le intizar siyaseti 

O h b
- t • • • ş Suriye etkArı umumiyesinln muvakkat bir Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ar ayyaresl gon ermı muddet için aldatıldığı, Suriyelilerin Türk-
lere düşman edilmek istenildiği anlatılmak- u J} ir hayli yüklü bir ruzname ile bu 

l ti\ ve halbuki bizim çok samimi olarak 8\l- def;k.i mesaisine baş\ıyan Millet-, 111 •ı • rlye ıstiklrui tarardarı ve Suriye dostu oı-

gı tere ve Amerika hükumetleri Şanghay postahancsı du~ı~ı:~~d~eb~~~1e1!~!:;~~d1~mct.ıer ce- ~:ruc;~!~~!~e~::ı~~~~a;ın!!.~~:Y!: 
d 1 

. . d t ı f l miyctlnde nhdi vaziyetlere 41gw1 olarak ten ötürü, beklenen sendeleme arazını' 

tarahndan ken i erıne aı e gra arın halllntn Surlyelllerl aslA mutazarrır etml- d ~~ yeceğl Surlyenin asıl işi olan lst.lklfil mu- göstermeksizin ayakta dut•nakta evam 
~flSU .. r d•ı • • J b• Qlaha p Of StO ettiler kadderaunın pürüssüz bir bütünlükle halli edebiliyor. Her iki memleketm görüşle -e 1 mesı üzerıne aponyayı ır r e işinin de bizi çok sevlncilreceğl yazılmakta- rine tercüman olan de\'let adamları, biri 

Londr dır. parça da hayret uyandıran bir ısrarla 
~ iyt a 28 (A.A.) - Reuteruı Pekm - se tevkif edilmemiş.t. ir. ~mba1~rın fab konsolosu Philips, telgrafların Japonlar * kolektif emniyet siyasetinden aynlmı -
L._ · .. 

11 
rnenabıden haber ald•'•ına göre, 1 rikaya mı, yoksa nobelçılere mı atıldı- tarafından sansür edilmesi yüzünden vu- •rnn - Ahmed Emin Yalman Belçika baş- yacaklarını söylemekten Ç(!k!nmedilcr. 

;:;!_""'er Birl'ğ '6 j kua gelen hadiseleri Japon g~neral kon - veklll Van Zl'eland dünya lkt1sadlyatını dü- İ 1 · t 
;:,~\re 20o Sı inden Çine 600 hücum a- ğı anlnşılamamışt~r. kat h"disesı· bolosu Okamolo nezdinde üç defa tah - zeltmek için gösterdlğl çarelerf mevzuu bah- ngiltere, kim çekilirse çeki sın, cemıye 
:--tıir n ovyet tayyaresi gönderi! - Şanghaydaki to a . . . . scderek demektedir kl: yaşıyacaktır, dedi, Fransa da, ayni şe -' 
l!itliğl . lr çok işçi eki leri, Sovyetler Şanghay 28 (A.A.) - 12 Sonk~nun: rırı olar~k protesto etm_ıştır. uDünya yi.izi.inde umumi bir hüsnü niyet kilde idarei kelam etmekle beraber tn -
rı.,,1 ile Çin arası d kip .. k 

1
• k d eden ve bir Japon nobetçı Amerıkalılar da aynı zamanda protes- ve bnrış sevgisi uyanıncaya kadar başvuru- giltcreden bir parça daha ileri giderek 

, ıt;tı-.. n a muna a atı o- s cereyan d b 1 1 k" k··nı··r.o art.tını ~ -~k üze s· f . . J h Allison isminde bir A- to a u unmuşlardır. la'lllec,.k yeglı.ne çare, us u 110 ı - cemiyete karşı olan vecibelnrini yerine 
r etmektedir re ınkiang yollarını ta- ne e_rkınlın ob'n t k t atmasile hasıl o- Ccncnedc Cin mümessilinin faaliyeti 1 cak h:ı.reketıerdcn uzak durmak. dl.ğer tak- getirmekten çekinmiyeceğini illin etli. 

S · merı ·a ıya ır o a • İ .1 rofı yumuşatmak için elden geleni yapma· 
-.anghay İta • lan hfıdise hakkında fikri sorulan. J~ - Crnevre 28 <':1-·~\·~ - ~gı t~~e, ve anlaşma kapılarını, karşı tarafın izzeti Bundan şu mana çıkıyor !d, olup biten 

l~an nuntakasına mına söz söylemeğe salahı -,Fransn, So\•yetler Bırlıgı ve Çın mu - ı nefis redakfı.rlığı yapmadan girebileceği ve- hadiselere, vukuatın her gün bir parça 

Ş atalan bomba ~nttya bn.a t ~unları söylemiştir: messil'crı bugün toplanmışlardır. Çi - kilde d:ılma açık tutmaktır. > daha genişliyen endişe verici seyrine 
angha ı ) e ar ır za ~ J · ç· J 'ht'l"f .. akere d M"ll l llıınta.ka 'i 6 (A.A.) _ Beynelmilel _ Nöbetçi vazifesini yapmıştır. a- n.ın: . ın ~ _. apon ı ı a. ının m~z - B •• k d .. rağmen her iki memleket e ı et er 

gilla k nın İtalyan müdafaa mıntaka- '"betçilerine itaat etmiyenler yal- sını ıs cdı~ı haber verılmektedır. u reşten onen Cemiyetinin atisinden ümidlerini kesmiş 
!tlya~ l ~ba atılmış ve bombalar 1- ~~; t~~at yemekle kalmazlar, bir kur· - ~r~k~eldcki Dokuzlar - koniera.nsı f• • değillerdir. 
~, edu~Obek tçileri tarafından muhafa- şun cfa yiyebilirler. . nı et]ıce.ecrılc_ me.şgul olmdak utze~\MiJ.; Rumen se ırı Fakat, şunu ehemmiyetle kaydetmek 
fabrı. e le bulunan bir Japon iplik J~ponlar lngili:ı. ve Amerikan et er emıyetl .tarafın an eş ı e ı - •• •• iAzımdır ki yalnız Fransa ile 1ngiltere-
lard;a~~n kapısı önünde patlamış - telgraflarını sansür _ediyorlar len 23 ler koın-~y~nunun toplanması soyluyor nin Milletler Cemiyetine karşı ümid bes-
~~eye bir !;E>v , • ş h 28 (AA) _ Tngiliz general mevzuubahs degıldır. • lemeleri ile iş halledilmiş olamaz. Bu 

İstila ed~ıme .. :n~~ş.:B~~~u ... l.!g~~-aa:.r .... h~·~;T;i·y··~·r:·;~:=~-~~:·~:~·-;- "\ Gog.~::~;::~~::~~y~:~:E~k~~;:B: Ei:~~~~~~?E~~:~:~.~~~::;; 
dı·m ve benden istenilen büHın iz.ahatı b- "k b" l h mmiyeti vardır A 

4= 
Gezintisi yaptılar uyu ır ro ve e e · -

ı L k verdim. caba Fransa ile İngiltere, Mılletler Ce-
llazırı genera u ,,. o Reisicumhur Atatürk dün Yalova Sizi kat'iyetle temin ederim ki; gerek miyetine karşı her gün bir parça daha 

& sahillerinde Acar motörüle bıl' deniz kral, gerek başvekil Balkan Antantı Pak- azalan bu itimadı nasıl iade edebilecek-

d
• ld • gezintisi yapmışlardır. Orgeneral tına tamamen bağlı kalm1y:ı azmetmiş lerdir? Burası henüz anlnşılmış değildir. tek •• d vke 1 ı Fahreddin Altay Yalovcıya giderek bulunuyorlar. Mazide olduğ~ gib!, istik- Fakat İsveç gibi, Norveç, ve Danimarka a U e S e Atatürke tazımlerini arzctmıştir. halde de, Romanyanm siyasetı Balkan gibi öteden beri sulh siyasetine şiddetli 

So • Antantı mihver~ etrafında inkişaf ede - bağlı bulunan bazı ikinci derecede şi -
~ano:y~ 26 (A.A.) - Başvekil Köse - pacak ve ondan sonra yenı bir hükCı. - Fransa 1 _giltereden cek ve bu mihverden kat'iyyen inhirai mal devletlerinin dahi Milletler Cemi -
C!dilıni~t: saba~. K~al tarafından kabul met teşekkül edecektir. etmiyecektir.> yetine olan emniyetlerini kaybetmıye 
dar l\raiınB. Koseıvanof, bir saat ka • Bulgar Adliye Nazın da istifa etti. 50 milyon lngiliz Diğer tnraftan, en salah\yettar bir başladıklarını ve bu emniyeti, kendi a-

1 Ser nezdind k ldıkt sonra membadan öğrendiğimize göre Romanya ı·alarmda yapmıya tesebbüs ettikleri as-
it. a:idan ık e a . an . • SoCya, 28 (AA.) _ Adliye nazırı } b . . .1 . · 

il' ki: ç arken gazelecılere demış- B. Ognianof, istifa etmiştir. Gerek B. ir aSl 0 YÇ l () tıyO r başvekili B. Goga, bazı gazetelerin 
1 
en kcri ittifaklarla istihlaf etmek karar ve 

- t 1 sürdüğü tahminler hilafına olarak, bü- teşnbbüsünde bulunduklarını görmeleri, 
'h Slifa. e . Q

0
crnianof'un halefi gerek Ma iye nazı- d" " 

;u~ Barof'u, .;:n
1 

ış olan Maliye . nazı.:ı rı B. Barof'un halefi muhtemel olar~k Londrada ç:kan Sunda~· Chronicle tün arzusuna rağmen önümüzdeki ort, acaba ne gibi bir tesir hasıl etmektedir. 
13. l'iik f evne mıntakası dırekto- b a.. "aleden sonra resmen taayyun gazetesinin siyasi muhabirine göre ye- beş ay içinde Ankarayı ziyaret edemi - Bir kısım Avrupa matbuatına bakılacak 
llukı"; .... e orof istihtaf edecektir. dubı...nkl?b ni Fransız kabınesi, İngiltereden 50 yecektir. Bunun da sebebi, yakında Ro- olursa henüz Milletler Cemiyetinden 

l'et ·•·uıetteki k • •· ih c ece· ır. milvon incriliz liralık bir istikraz ak - manyada yapılacak olan yeni meb'usan mutlak surette ümid kesmek zamanı gel-
lll~ herıniş gibi g~~~~;~;· ~fa= = Bu istilaların sebebi, bu iki nazır ile ded-ecektir~ Bu para verilmeden önce, mtihabıdır. ıni.ş değildir. Bunun için bir parça daha 
farkla Siyasi rneha~~n fikri 

1 
düşünce sabık harbiye nazırı general Lu~~:d~ • İngiltere bankası müdürü, maliye Gerek bu intihabat esnasında, gerek beklemek ve mesela, hiç olmazsa ilkba-1 

duğu rının hala devam eyİemekte ol- rasında mcvcud bulunan tesanu ur. nazırı ile görüşecektir. Bununla be • sonra, başvekilin Bükreşde bulunmasını harı bulmak lazundır. O zaman. lspany3 
Bantldı~etkezindedir. Yeni hükumet Sabık barbi~e ~az.ın general Lukof raber, Fransaya bu paranın verilmesi icab ettiren bir çok işler mevcud olduğu harekiıtı kızışacak, Çinde yeni yeni bazı 

\'ugllıangöa're,nmaırt•tassteçai.mlenri yda-atekaud"deisekvketdılamışttıro.•• rliı• k geciTkmekilyı·fecteağsai vtvauhmruinİnegdı.ıl·ıtmereektbeadnirk.a anlaşılmaktadır. vukuat olacak, İtalya ile Almanya, orta Dün akşamki ekspresle Ankaraya ha - Avrupada bir takım emrivakller yarat -
sına g~lmiş bulunmaktadır. Para hu- reket eden B. Telemac, Balkan Antantı ınıya teşebbüs edeceklerdir. 
susi bankalardan temin edilerek, bu konseyi toplantısına iştir:ık edecek olan Milletler Cemiyetini tutan ve onun ati. 
suretle halka yük olunmamıya çalışıla- Rumen hariciye nazın B. Miçesko'yu kar- sinden şüphe etmediklerini ilfl.n etmek -

l' l ~ d • ı de "" e ı n dır caktır şılamak üzere, şubatın 12 sinde tekrar ten çekinmiyen İngiltere gibi, Fransa ve an e } ıgı ya a K~rşılığı altın olarak tediy~ edile.- şehrimize gelecektir. Amerika gibi demokrasilerin o zaman 
londt' . . cek olan bu borca Fransa hukumetı, beklenen mukabeleleri kendinı göstere • 

dun Re a radyosu büs eyliyen bazı sab~ sıyasılcr hak - ya Fransız gümrüklerini veyahud da Hatayda çalışan memurlar cektir. Bu sebeble ve şimdiden acele edip 
l~e\eıe::· .Viyana kında hükfımeti.n aldıgı ~arar~arı tas • demiryollaı-ı gelirini karşılık göstere - Hnlcb 28 {Hususi) Halayda çalışan me- ümidsizliğe düşmek doğru değildir. 
tı}'a• ının neıı. vib eylemektedır. Gazete er, aş ma - kl' Bu matbuatın, bir çok defa olduğu gı·-'" \ll'ld v 1 · · d cc ır murların mikdan 442 dir. Bunun ancak 
{Un an naklen kaleleı·ı·nde, bu temiz eme ışme evam · b li aJlfsta 72 si Türktür. Geriye kalan 366 sı gayri - bi bu defa da tavsiye ettikleri sa ır i . 
'cııtu nda bac- olunmasını ıstemclct_e ve_ bu eski siya - Prens Seyfet'ıı· lin m:rası cının bı·nnetice. beklenen şırakar tesirt Ce r b d türk, 120 si Hatayda doğmamış unsurlar-
\attı:~. nera;, Me- set müflislerinin, hıç ır esasa ayan- ı · ·d k ·· (Det:·amı 11 ı"nci .. a.,fada) ~ t b 1 k Mısır kral ai esme aı anun.ara gore ciandır. .. :ı 
'1ıkt ~ ararından mı\·an boş ten'kidlerde u unma su • 

ülor1 ·k J d . · d gerenlerde vefat eden prens Seyieddinin 
~diltı . u • ilün retile sükun ve itima ıçın e yaşayan , 
hııditıdt~. Oldu~·nu milletin .::imdiden semereleri_ni görm_ek. mirasından prensin ann~sı prenseı;es 
'• kt ı:;u ~ b kl Nevch·anet 300 milyon frank, hemşiresi 
{Utıatıı en sonra de olduğu faaliyeti kapata ılecc crını k" 
l~fon stanıa te - sanmak yanlış zehabına kapıldıklarını prenses Şivekara 500 milyon frank, i ı 
ı. rn .. ı.. ed" A l veg-;enine de ikişc>r yüz mil.yon fran miras 
«ı:esi! • "'ıaberatı tebarüz ettirmekt ır. rzu arını ye - " Ü b .ı rn,ş b b d 1 k düşmekte, zevcesi bayan h•iycye ir şey 
~ıı~u ulun - rine getirebilmek için u a am ar, o- ı 1 ~ lldan h' . b' r~· kt n verilmemektedir. Kahireye gitm ş o nn 
b draıı k dolayı Bay Metaksas münistler ile da ı ış ır ıgı yapma a prensin zevcesi bayan Ülviye Mısır mah" 
ir hct·dıa 1 'Yunan sefaretı"nin de bo""yle çekinmemişlerdir. d M h k ~ltı Seden kcmelerinde b ir ava açmııtır. u ~ ~ 
l:İ :malumatı olmadığını ilave k . d mede prensin mirasçıları bayar. üıvıye~ 

~I u habeti. . Şeker Ve 0mür e nin mirastan bir şey alamıyacağınt, M;su· 
ilk erotı etm tevsık etmek üzere Atmaya, kanunlnrının bu izdi~acı 1.snırna~ı?ını 
11 ' g"leıı eğf kararlaştırdık. Akhmı7a UCUz1ayacak iddia etmişler. bayan Ülviyı;:nın \'ekıl. d~ 
ıt>a~t>t gaıete · · r. ll.t t>sfnhı. nın, cElefteron vıma~ Türk kanunlarının bu izdivacı tanıaıbın: 
i~ inltitaa ~urnnrasını verdik. Muhab:?- Ankara 28 - 1ktısad Veka'etinde milli bildirmiştir. Mırascı \·ekillcrı prensin 
dr:; karşırn~::rnarnk ı ştı. Bir kaç dakika korunma komisyonu teşkil edilmiştir. Mısır teb:ıası olduğunu. vaziyetın ~1:~ı~ 
dık tıdy08u çı an meslekdaşa lnn- Bu komisyonda bi.itün Vekaletlerden bir kanunlarına göre tedkiki icab ettıgını 
010· tıuhata~un verdiği haberi tekrarla- mümessil, İktısad Vekaleti umum mü- söylemislc>rdir. Muhakeme de\'anı etmek
~ Ult~a hldd ırnız güzel Oir türkçe ve dürleri ve mütehassısları buhmacakltır: tedir. Vel'ileet?k kJ ar beynelmilel hu-

?tıultabeı etıı bir eda ile bize aynım Komisyon hayatı ucuzlatma~ mese esı kukçuluk ulemini al:.ka~etmcktedir. 
Ya~' \'nıa:de bulundu: etrafında ilk projeleri ;haz1rııyacaktır. 
~lk~ı \'una e!endirn, yalan! Kafiyyen Şimdi kömürün ve şekerin u~uzlntılması 
lıir h lö~JU:\: v::~tnnda ne ilan edilmiş için tedkikat yapılmaktadır. llk hesa~lar 

au <ıdıse. ır, ne de her hangi başk:ı her iki maddenin de ucuzlatıınıası m~m-
&u1t,~ada heı, kün olduğunu meydana çıkarmıştır. lcab 
§etı ıçındedı Şey Yolunda ve tam bi~ ederse bu maddelerin haricten idhalı de 
dır' ayl'l ayrı r: Yalnız bir kaç eskı parti temin edilecektir. 

~erlere sürgün edilmişler- -----------
. Aı 11 ~ıti~ 28 (ı\ A 

C'>t: . .) - Atina ajansı bil-
(l<le a~teıer 
lale~1beyann~:~leketi isyana teşvik 

eıt~ &Uk~r ~ağıtmak suretile 
etıni ihlale teşeb -

Es ki istikr,z tahv;ı,eri yenilerile 
değiştirilecek 

Ankara 28 (Hususi) - 1918 dııhill ii;
tikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli tah
villerile, 1933 Türk borcu tahvillerinin de 

D ·:n geceki yangın 
Dün gece saat 24,24 de Aksaray Horhor 

caddesi, Bayan Saime>ye ald olup Akay 
mcmurlnrınd:m Süreyyanın ikamet etliğı 
24 numaralı evde yangın çıkmıştır. Der
hal yetişen itfaiye, binanın ça~ısı yandığı 
halde yangını söndüroıeğe muvaffak ol
muştur. Yangın soba borusundan çıkan 
kıvılcımlar yüzünden vukua gelmiştir. 

da.hiıfi~tik'r;;" i~h~iıierll~-;;Üb~dele~ 
dair kanun, Resmi G~elede uesredile -
rek mer'iycte girdi. 

=--

l~ıhtan Sabaha: 

Nazari..qenin iflası 
Teı biye sisteminin değiştirilmesi üzerinde ısrarla devam eden neşriyatı

mızın müessir neticelerini! varmış hülunuyoruz. Tahsil ve terbiye usulleri
mizin sakatlığını anladıktan sonra çaresmi bulmak güç değildir. Münaka
şalar durur. Dedikodular unutulur ve nihayet iş resmi şckıllerde tatbik ycıl .. 
larına girer. 

Fakat bu davayı kesip atarken gene eski sistem nazariyeciliğe, ahlakçılı
ğa düşmekten çekinmelıyaz. Her şeyden evvel kabul etmeliyiz 1..-i kültür işf 
de bugün büyük mikyasta ve radikal şekıllerde halledilen milli davalardan 
biridir. Bugünün hayatında ferd için değil, cemiyet için konu§nıak zarureti 
vardır. En yeni rejimlerin kabul et~ikleri sistem budur. Kültür davasını na
zariyeler içinde 'boğulan pedagoklara bırakırsak davanın esasını baltalamıı 
oluruz. Onlar gerçi işi ilmi, ruhi ccbhelcrindcn tutarlar. Bize .ilahi lamalar, 
Turani filozoflar gibi faz"ıetten bahsederler. ~Tehdid üzerine müı;tenid ah
lak fazilet değildir> derler. İçınde yetiştikleri nazariyat dünyasın"l göre hak
lıdırlardır. Fakat ne çar<! k i hayatın bugünkü akışı bizi ilmi nazariyeler iç:n
de tıkanıp kalmaktan m ıwd•yor. !<ealitcnin katı çehresini görnuyen zama
nın zehir gibi sillesini y 'mekten kıır tulamaz. Bugün cemiyetleri, kütl 1erl 
bir avuç içinde müdafaaya ve hi:cuma elverişli halde bulundurmak için sıkı 
bir d!siplin tatbik etmek ve ferdl<'ri de bu hamurun çe!; isine göre yelişt r
mek ihtiyacı Yardır. Fi .~ H, .. ve harekette hürriyet, ihtilal Parisinin kaldmm
larında kendi kendini boğınuştuı ....... "" 1·<lın fikri, hatta mesleki hakları cemi
yete intikal etmiştir. H<ldıselcr, haı bler Ademle Havva neslini ruhar., fık· 
ren. ahlakan bozmuştur. Bu zayıf cemiyeti çelin rnücadelelere haz1rlamak 
vazifesini üzerlerinc alan'aı· elbet t" terbiye işlerini de inzibat altına almağa 
mecburdurlar. 

Nazariyecilerin kitabı mukaddes mezamirine benzer vaz ve nasihatleri gerçi 
tı.limanedir, fakat ne çare kı ıhtiynç ve hak~t ilmi nazariyelcrı ifliıs e>tC-
ren bir sür'at ve heybetle gclıp çatıyor. Bıi.ı·han Ccı.h d 
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·~·c.-, ·T'~ ~~ ~~~r--~:==~'J''~H~ ;: l·::~,i'"ll~002=riD3 iD~:e 
Piyasada iki üç ay s_nra sağ ~am 

ayakkabı ka lmıyacakmış 
D eri ve kösele fabrikatörleri toplanarak bu tehlikenin 
önüne geçi!me:;i içi:ı hü!din1et nezdinde teşebhCsde 

bulunmıva karar v e: diler 

Memba suları 
Bir bardak su, 20 paraya, 

kapalı şi;eler de 
yüz paraya satılacak 

İstanbulda su işi yakında halledilmiş 
olacaktır. Almanyadan getirilecek su 
mütehassısı İstanbulun sularını tedkik 
edeceı~, tevzi, satış, ıdare şekJinde lfı· 

Y rli aya~knbı cinslerinin günden gti- J doksa~ı Habeşistan, cenub~ Arrıerika, Çın zım gelen usuller konulurken fikrin-
ne kötüleştiği, gittikçe metanet ve mu- ve Hındıstandan ıdhal edılen ham de • den istifade edilecektir. 
kavemctınin aza!dıgı, fiatlar ucu1.famak- ı rılcır, b.ütun vcsa~tın ve. ~lÜtLh~s&ıslar~!1 İstnnbul vı:ayeti sınırları dah:Iinde 
Ja beraber, sağlamlığının da eskis ne na- rtı(b ~ı·lı·y~t ~C'. rag~rn, ıyı İt::l~ıy.? edıl- elliye yakın memba suyu vardır. Bun
zaran yarı yarıya indiğı, kalitt:1erin yi'ız- mcdıgı ıçın ıyı d~r~ ve k?sele e\ safını ~~- : ~ardan bir kısmı çok kıymetli, birçoğu 
de 50 bozuldugu görülmektedir. Bunun l zanama~ıkları gıbı, ~skıd:n ~OO OOO kı -~ 1se aleJiıde sulard.r. Meşrutiyet zama
başlıca sebebi şudur: deı :cesınd; olan ~av uz \ e ~uyularda~ı mna kadar bu su.ar sebil gıbı kullanıl· 
Beş bE"ygir kuvvetine kadar kuvvei. de:': st~ku da bugun 40,000 kılo radde:sı- ı mış, bilahare sahiblC'ri tarafından etraf-

muharr ke ile ç.ılıŞ<Jn fabnka 1ar muamc- 1 nC' ~~mışt :· 
1 

k ki.ı .. k 'arı çevrilmeğe ve para ile satılmağa 
· · • • . 1 )' uzde 2.J noksanına ma çı aran çu , le ve ıstıh.ak resımlerınden muaf tutu - , b . . . d 

1 
uaşlanımıst~r. 

. ~- . fabnkaıara rağ et ve sıparı~ zıya e eş - • maktadırlar. l\1uamele 'e ıst hı.ık re,,ıın- ·-· . b . . 
1 

f b 'k 1 Su ısı halledilirken evvela terkos te-
d tıgı ıcın U) u' a rı ·a arm re,<aueL ım- . ". . . . . 

Cerrahpaşa hastane 
göz pavyonunun temelle 

dün merasimle atıldı 

leri ise, derinin ve köselenın kilosun a ı.· k 1 kt d" t t k 1 1 u ~ısatı kafı derec;ede genı~letılmış bulu-
3 · · d d 2- ~anı a mama · a, or ant> ·a an J • , • • • 

5 kuruş, malıyct fiatı üzerın e e ',1., o f b .k 1 d t k k t hl. nacaı~tır. Istanbul beıedıyesı şehır su· Temel atma merarl mindcn bir intıba ·t" k d' a rı a ar a amamen apanma. e ı- • . . de l" 
dPreccsinde ucuzluğu temin etme te ır. k . ıt·~· .b. 1.k d 1 b . ları lıakkında mufassal malumatı ıhtı- C h h . . 1 ~ d'l k geleceğini, bunun, Türkiye rii~ 0

sı arze gı gı ı a a o ar ar u vazı - ena paşa astanesıne ı ave e ı ece " Bunu gözönünde tutan deri ve kösele ... ' ' d b' h"'k · t ·· d ld ğ teb
8 t . d · 'lik k.. l I -· · · "dd. va e en ır raporu u ume e gon er- olan 60 Y"taklı go-z klın· ı'ğı· bınasının te- kil ~öz kliniği 0 u unu e f b k 1 h bı . 1 b ye ı crıcı ve osc cc ıgımız ıçm c ı .. b teJ11 

a rı a arı ,sa eri, tesısat arını, eş b' t hl'k 1 k t 1.kk' t 1 , d 1 imiş hulunmaktadır. Raporda suların 1 t . . a·· 
1 

ı>+ ıı.,y dı'kten sonra bı·r çok bayırlı 
1 

,,. ır c ı e o ara c a ı c 1"1< {,e r e!". • me a ma merasımı un yapı mı~.ır. !'1 e- " beygiri aşmamak üzere tadil etmcğ" v~ . .. ev~af ı idart tarzı vesairesi vazıldıgı H b 
1 

·ık h teme e 
Bu zevatın kanaatıerıne gore yakın za- . "". · . . : ı·asimdc, universite rektörü Cemil Bil- de u unmuş ve ı arcı liril 

vergilerden kurtulmak yolunu tutır.aC:a manda, iki üç aydan fazla d:ıy~nan a - bıbı, -~e suretle ıslah edılmesı ıktıza e- sel, profesör Neş'et Ömer, hastane baş- tur. Ondan sonra ayniye profeS1' 
başlamışlardır. Filvaki, n kanun~n neşrin- yakknbı bulabilmek imkanı tamamen C!ecegı .de etraf~ca. anl.~tılmıştır. hekimi doktor Esad, Üniversite ayniye saymer de türkçe kısa bir nutıı o 
d.en·e·v.vel 21 ta·n·e olan b ş b,eyg,.rdf'n faz.la miinsclib olacaktır. Filvaki alakadar bazı Sı?.hıye. Vckaletı mu. ste.şarı.A.sun ve

1
profesörü fgersayrner, profesör ve do _ ··t ııkibefl 

k h k 1 l • f b - 1 bo d f miş ve harç koymuş, mu c t.~ U\" eı mu aı n. ey. e .ç. 
8 ı~.ır.ııan. a rı - . makamlar nc>zdmde yaptıaım1ı tahkikat '· 7 ekıı et a ratuar aıresı şe ı_nın gene çl'.'ntler, hastane doktorlarından bir kısmı, ı:. .... ını 

k 1 d d d b · ., k hh b k hekim Esad, paviyonun P ""' 1 a arın sayısı şım 1 
or e ınm ıi· una da bu vaziyeti teyıd etmektedır. Tc:tanbul suları hak ında sı ı a ım· 1 stajver son sınıf tıb talebesi gazeteciler doçctı 

mukabil, küçük fabrikaları.n sayıs. d.a. 1 İki gün evvel, bazı büvük ,.e küc.lik kö-
1 

dan yazdıkları rap~rlar da Başvekalet- ve kalabalık bir davetli kütl~si hazır bu- yan profesör Simmerman, ıo s 
l b t k 1 1 J I b 1 h k · b. · k b ' · rkek i evvE: ce eş aney en yenı açı an ar oa sele fabrikatörJeri kösele s:ıtıcıları ve : t' bulunmaktadır. stan ul su arı a - ]un muştur. Bengısu, ırı ız, ırı e ·· dı 

dahil olduğu ha1de şimdi kırka yaklaş - bazı kunduracılar' toplanarak bu iş üze- 1tında bu vesilelerle evvelce kafi mik- Temele ilk harcı atan Üniversite rek- tıb talebesi, İstanbul nafia rıııı d 
mıştır. rinde> müzakerelPrde bulunmu!ilar, bilfı - darda malumat toplanmış olduğundan törü Cemil Bilsel, harcı atmadan evvel, üçer mala harç atmışlardır. aıını ı 

Küçük fabrikaların tesisatları ve kuv- ist:!'na bütün fabrikalard.:ın mu'amel~ ve YDpıJacak iş !ere.attan ihare•t!r. Bu sc • kısa bir nutuk söylemiştir. Rektör. nut- .~a da bir kurban kesilerek ~~ıı!l 
vei muharrikeleri müsaid olmadığı için, ı ıstihlak resmi alınması sur-.tile bu hılin beblc su işi çabucak halledilecektir. kunda, paviyonun 113 bin liraya ihale e- akıt.Jlmış, davetlilere, ha.zır a e 
deri ve köseleleri iyi terbiye edenıemck- önüne gc>çilmesi ve köseleci!ik ve derici- SıJlar ) eni tarzda idare edilmeğe dildiğini, tesisatile beraber 150 bin lira- ve çaylar ikram edilerek merns!J11 
te, ayrıca, sermayenin ç-nb

1
Jk teda,-ülünü !iğin bugünkü vaziyettm kurtarılması haşlanınca Karakulak, Taşdelen gibi ya malolacağını, her yatağın 2500 liraya yet verilmiştir. ..•" 

t emin için de, bu nevi fabrikR snhıblrri, 1 iç:n tc>dbi lınmasını hükümette:ı temen- küçük ve büyük şişeler içinde satılan •••• • • •••••••• •••-•••••• •••• •·-·--••• •••••• _ .. ,;,,, 
do1ab ve havuzlarda, tancnli maddelrrl" niye karar vermi<:l,..rdir. suların mcmbalarında doldurma, te- Şehir Tlyatro•u l ~ ,O' 
kimyevi muamele yapılmak üzere 5-6ay1 Muamele> ve istihl:ııc vl'rgilcrinin bila- mizleme mak'neleri bulunacaktır. Bu- lllllllflllllll Drum kısmında RAf\ı.QN NOV Al<h 
bırakılması Hizım gelen derilf'ri iki, ba - istisna bu•iin fabrikalara teşmili hnk - ıalarda sular hiç el değmeden do!duru- • :ııııı ıl\ 'I BpuakEşanR1 sa

6
at 

0
2.o.N33 dTI\ ! ŞEVTHllrkçeAsHözlU~~,pift\' zan da bir ayda çıkarıvernıektcdirler. 1 kında hazırlanan laviha!"'m yakında ·acal.lır. Şic:elerin ağızları bir daha kul- s-11 

Bundan dolayı, kösele ve deriler, gitl kC'e M<'cl"sc vPrilec<'ği hak1·ındü:i r"b..,r ve lanılmıyacak cinsten kapakla kapatıla- l\ lı ı 
S:ğlamlığ:nı .ka~betmekte vP. d<>ric lı~ 1 ~ııııdler ... k··s le ve dericiliğin a!ısini tch- c~kttr. Su'ar~. men;balardan belediye- m l Dram 5 perde filmi şimdiye kadar go;ül~ 
gunden gune ınkışaf ve trrakk1 edecc':ı- I ?ıkedn gorE'nl ri bir dereceyi.! kadar mü- om vaı.edecegı den.z ve knra vasıtalan 1111111111 ı Yazan : Henr lk l bsen emsalsiz muvaffakıye 
ne sukut ve tedenni et~~--'~..'..k~•:r· :~~1;e~;d;.::~isy:~:~~~: s;.~;f:"~:~~~'. SON HAFTA M i L L j 

Jf ülef errik: Şelıir işleri: ' Sular satışa buralardan çıkarılacak, Komedi kısmınd ı: sine, ada devam edıyor·1116r 
halk emniyetle su içebilecektir. Bu akşam saat 20.30 da Görmiyenler ve görıniY.~ : 

lık ıeyyah kafileai bu aktam geliyor Köy ebe kursu Suyun bardağı yirmi paraya, küçük A YNAROZ KADJSJ tekrar tekrar gör meleri i.v1

1
z. 

193 7 senesinde yapılan harici pro _ istanbulda köy ebe kursunun açıl • şişe1er yüz paray~: biiyiikler be~ kuru- Korne<li 6 lttblo Uç gOnden ıstitacle edı~r ı J 
paganca ve döviz işlerinin daha mü - ması etrafında belediye tarafından ya- 1 ~a sa•ılacak, ~u~uAn memba su arında Yazan: Celi\l Musanib oğlu Ayrıca · J K J C A 1d 
said şekle girmiş olmasından 1938 sc • pılan hazırlıklar ilerlemekted:r. Gele - ımev7ud olan ıhtıkar ortadan ka~kac.!'~· Çocuk kısmında: Bugtln saat 14 de • ADA l''r ı 
nesi Turizm sezonunda İstanbula ge - cck h ... fta belediyede Reis muavini Ra- 1ır. Istanbul suları hakkında şımd 1~~ M A V j R ON C U K RALPH BELLAMY hissi bOy01' 
lecek seyyah sayısı her senekinden faz ufun riyasetinde sıhhiye müdiirü Ali bulunan Ye hazı~lanmış ola~. foımul 

R · , d · t· k 1 b' ı t ı bunl3rdan ibarettır. Alman mutehassı- 8 O N H A F T A ~---------:.; ~ ~acaktı~ Mevsimini& seyyah ka - 'ızaı.ıkn ka ışırka ıe ırktopl a~ dı ya: ~n da fikri alındıktan sonra su prajP~i -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
füesi bu akşam Reluans vapurile gel _ pı ac ursun aza mer ez eı ın e mı, ~ . . . 

1 
~ .18 

. . ·ıoksa vilayet merkezinde mi açıl - yem esaslar dahılınde hazır anınca tat- § ao M ~ R ıflll mış olacaktır. Seyyahların gecelen va- , w t f d k ... , k . bikat:ı geçilecektir. Yakında BaşYekfı- Bu hafla sinemas 
l d k k 1 1 . . ması ı.: ra ın a arar '\eı ı.ece tır. 

pur a:m at ·apanıp a_ mama arı .ı~.n Fırınlar geceleri d e ?lışacaklar iette su işleri ile meş!ml olmak üzere 
beledıye stanbulun eglencc yerlerıle . . bir komisyon kurulacaktır. 

· . Is daıresı fırın 'arın gece ekmek çı-anlaşmıştır. Ilk seyyah kafı esı gece I 1 • .. d . ı· F Halkalı ve T a ks im suları da 
• • w •aı ma arına musaa e etmemış ır. a -

Gardcnbarda tertıb edılen eglenceler - kat bu sckıl İstanbulda ekmek buhra _ k esilecek 

de bulunacak, Türk musikisi dinleye - .nı tcviid edeceğinden beledıye tara . Sıhhive Vekaleti Kırkçeşme suyundan 
cek, milli oyunlarımızı seyredecekler- fındırn teşebbüslerde bulunulmuştur. sonra Halkalı ve Tak~im sularınırı da kt"-
d ir. Ayrıca Kızılay vapurda bir seyyar Btlediye fırın ve un fabrikası ya - silmesini terviç için Dahıliyc Vekille.ti ile 
sergi açacaktır. pıncn da fırınların gene eskisi gibi bu ıınlaşmıştır. Fakat şehrin su ihtiyacım 

l ı,ünki~ işlerine devam etmelerine izin Terkos tesisatı tamamen ternin edindyr-
nhisıular Vek ilinin tcdkikleri \'erilcrektir. Be!ediyenin fırın ve fırın · kadar bu suların kesilmesi geri bırakı-
Giimrük ve İnhisarlar Vekili Ali cılarln rekabet etmesi de mevzuubahs 1 Jacaktır. 1 

Rana Tarhan dün de İnhisarlar idare· değildir. Belediyenin imal edeceği ve Eşhas tasarrufundak i memba suları 

göstermek te olduğu haftanın en büyük ve en güzel 

T E Ş 11 ... ıı~-
filmi, cidtlen şirmliye kııdnr göntoğnınoz aşk .•. Heyecan .. , ct~ni.~~1r. 

''c kahramanlık fılminio en uıtıkemmeli ve en barikulAdesı 

Baş rollerde : 

ViKTOR FRANCEN -
sinde meşgul olmuş ve yeni hazırlanan s~tac.ağı ek.?1ek daha z.iya~e d•ğer fı • istimlak edilece k j 

rıncıı,1ra numune mnhıyetınde olacnk- d' . 
1 

. . 'd .. k · ı ö n --~-: 938 yılı çalışma programlarını tedkik Bele ıye, su ış erının ı aresını en- '----~ Bugün mutlaka bu şaheseri gıd p g run z • ..ı ~ır. "' 
etmi~i~ İ~~arlar Vekili, bir müddet di üzerine alırken eşhas lızerinde bu -ı ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EDWiGE FEUiLLEF' 

daha '\ehrimizde kalacak, İnhisarlarda- Margarin t alimatname.si hazırlanıyor lunan memba sularına da '\'al"iyet ede- VE GÜZELLiGi 
Margarin talimatnamesinde yapıla - cektır Hükfıı:net, e~has üzerinde bu- JOAN CRAWFORD'un ZARAFET k i ted.~ik1erini bitirdikten sonra güm -

rükleri teftiş edecektir. cak dnğişikliklcri tesbit için bcled·yc lunan memba su1nrının belediyece yn- WiLLiAM POWEL"in NÜKTE ve DEHASI 
taraf·ndan Sıhhiye Müdüriyct!nden Ş:! 1 pılacak istimlaki için bir formül bula - FRANCHOT TONE'nin GENÇLiGi ve SEViMULiGi 

Abbas Hilmi paşa Beruta gidiyor hir 1\Ieclisi sıhhiye ve mülkiye encü • caktır. Bunlar taksitle veya peşinen 

A tatürk tarafından Yalovada kabul menleri ile .ça~ışmak iç~n bir ~ü~:~as ~ yuhud diğer tcırzda satın almac;aktır. 1 M re=- n IE' K sinemasırıt1' 
fıs !stenmıştır. Sıhhıye Mudurıyetı Bil hafla ~ 6 u:;::. 

edilen eski hidiv Abbas Hfımı paşa, hıfzıssıhha mütehassısı Zeki encümen- M E V L i D 
Ankara yolu ile Beruta hareket etmiş- forle beraber çalışacak, talimatname 

Şehir Meclisinin Şubat devresi toplan
tısım. sevkedilecektir. 

tir. 
göster mekte olduğu Fransızca sözln ,, 

BiR Abbas Hilmi paşanın bir gun Anka

r adn kalması muhtemeldir. 

l\forhum Halil Vedad Uşaklıgilin ru
huna ithaf edilmek üzere tca ayın otu
zuncu pazar günü ikindi namazını mü- I 

Kızılay Galata kongrec;i teakip Yeşilköy camii~de mevlid oku-
1 Kı.,lav oalata nahiye şubesi kongresi dün naca1<tır. Arzu edcnlerın hazır bulun -

y~ pılmıŞ, kongrede Kızılnyın İstanbul mü- maları aile tara fmdnn temenni olunur. ! 

filminin 

KADININ TALİ~~ 
- - ··keJIJ mevzuu güzel ve herkes tarafından gorulecck ınu 

Kültür ;.,ıeri: bir filmdir. ilaveten : PARAMONT JURNAL 
Seanslar : Saat 2, 4.15, 6 112 gece 9 dadır. mrs ııı Dr. Neş'et Osman ile Beyoğlu şubesl Sirkeciden saat 2 de tren vardır. ~--.. _. 

rclsl emehll Gener~ Mehmed Ali Bellban da ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ortamekteb kampları açılacak 
lınzır bulunmuşlardır. 

B ı t kt b ı 1 b !erine malı I Nahlve baıjkanı İsmail Hakkı Korur sene
li yı or a me e a e e ilk mesai raporunu okumuş, rapor ıttlfakla 

.sus olmak üzere biri Erenköy kız lise - kabul edilmiş, yeni idare heyeti seçiminde 
sinde diğeri Kandilli kız lisesinde iki eski heyet aynen lbka olunmuş, AtatUrke ta- , 

.. .. . zimnt telgrafı çekilmesi kararlaştırılarak 
kamp açılacaktır. Erenkoyundekılcre kongreye nihayet verilmiştir. 
erkek, Kandil1idekilere kız talebeler a- Arnavudköy kongresi 
lmacaktır. Tecrübe mahiyetinde olan Arnnvudköyii Kızılay na ·ımnl~ğı.ndan : P a-

zar günü saat 15 de ArnavudköyU fırka bl
b u ikt kampın sayısı gelecek sene ar • nasında senelik kongremiz toplıı.naca{l'ından 

1 tınlacaktır. Uyelerbnlztn tcşrlfierlnl rica edtrlz. 4 

Herkes koşuyor, mevsimin en g üzel filmi .::llur 

M IJZJ K 9F naan R K Millöker'in ın:~etl u \.\dl Sinemasında Fransızca or 
AŞK F A K i R T A L E B ~ 
RAKS GörOl ıemiş derı:ıccde muazzam suhnelor. binlerce tigUrıtl ' 
ZE VK emsalsiz mtızik ve kvkalı\<le .,arkılar. •'• 

llAve t n ı DUnyanın e n k llçUk p lyanlstl :t ln ~onearl ve Ekl er J~r•' 
Bugün saa t 1 de matiue 
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SON 'POSTA 

Uludağda bir 
kayak kazası 

Sayfa 9 

:~trik santralı kuruduktan sonra ı 
utahyanın ehemmiyeti artacak 

hirde 

1 Tra ya k""yleri in ·marı 
çalışmaları hızlandırıldı Tıb talebesinden Şabanın y 

bacağı kırıldı Köy kanununun tatbike başlandığı gün olan 18 Mart daba Yeniden büyük bir hastane ve bir ilkmekteb 
Yanılacak, yaza ev buhranı da halledilecek Bursa (Hususi) - Sömestr tatilini bütün Trakva köylerinde tezahüratla kutlulanacak 

geçirmek üzere Uludağ kayakevine 

l 
1 

~ l(~tcıh 1l1ld4 .,,,.. 
dulahya, Önürn~la Hü.seyinpaşa. mck tebi talebeleri yemek esnasında 
tı ~Cak eı~?eki yıl devletce l baylarla şehir oldukça kalabalıkla.şrn!ş, 

t kat art ık santrali ile de- bu yüzden ev icarları hayli yükselmış
"Ça( istasyo ıracaktır. Yapısı sona tir. Yaza bu işin halledileceğini bele-s ...... nuna gel ·· ·· · a ................... :.:~.~~.~~ .. ~~ diyec!ler söylemektedirler. Yapısı bı· 

lllSUnda hh" ~en ve Cumlıuriyet bayramında açılış 
• Si 1 törenleri yapılan bir ilk okul ile Ata· 

Vazıyet türk bulvarından sonra bir de Memle-

[)Oğ -- ket hastanesi yapılmaktadır. Vekaletce 

lbıkdurn ve evlenme örnek hastanesi yapılacağı söylenen bu 

' arı her \ Memleket hastanesi şehrlh yıllardan-
t ı'l/1 (liUsusi) yı artıyor beri devam eden en mühim ihtiyaçla-

h durunıdad - ~aınsunda sıhhat rından birini karşılıyacaktır. İçme su· 
ası.ttıe . ır. Yuz yataklı mem- · • · 

, 1 _aıı ~h sınden başk~ AQ t kl b" yu faaliyeti devam etmektedır. Lise bı-
1o1kıı teviye "• -ı ya a ı ır . . . 

• liavı_a hastanesı, Bafrada 10 nasının da yapısı bıtmıştır. 
Q~ıter dis da ve Termede beşer ya- Geçen yıl •en önde gelen işlerden bi
~ dokto;anser vaı·dır. Bütün kn- risinin gene bir ilk okul binasının ya-

a. lllalttadtr.' ~hhat memuru ve ebe pılması olduğu söyleıunektedir. 
~~i ik.ı sey;:;e~~e bir ı_ebh~rha- Vilayette kültür hareketleri şayanı 

' bır hır. Sıtma ~ uv makınesı ça- memnuniyettir. Lala Hüseyin paşa ilk 
b ~ aldetı· mucadele teşkıltıtı 
~ .~t&algln ha:· 

1
Son senelerde burada okulunda iki aydanberi elli yoksul ço-

gelmiş olan İstanbul tıb fakültesinden 
Şaban; kayakla bir iniş yaparken ka
yaklarının kara saplanması yüzünden 
yuvarlanmış ve bir ayağı kırılmıştır. 
Derhal telefonla şehrimizdeki alfıka

dar yerler haberdar edilmiş, gönderilen 
bir otomobil ile Bursaya getirilmiş ve 
Memleket hastanesine yatırılmıştır. 

Erzurumda bir hırsız 
şebekssi yakalandı 

ı;::rzurum (Hususi) - Polis burada 
~ç aydanberi muhtelif yerlerden hır -
sızlık yapan 6 kişilik bir şebekeyi mey 
elana çıkarmı.şhr. Bu şebekenin zabıta 
hizmetinde çalışan bazı bekçilerden de 
yardım gördüğü anlaşılmıştır. 

Zabıta tahkikata devam etmekte • 
dir. 

Bursa belediyesi ucuz ekmek 
çıkarıyor 

Bursa (Hususi) - Belediye fakir halk 
için ucuz fiatla satılabilecek bir üçüncü 
nevi ekmek yapmayı düşünmektedir. 

Tecrübelere başlanmıştır. Bu ekmek bir 
mikdar mısırunu karıştırılaı ak yapıla 
calc ve kilosu 7 kuruşa satılacaktır. 

Oiyarbakırda b:r muza açılıyor 
•Diyarbakır (Hususi) - Burada bir ar

keoloji müzesi kurulması kararla~tırıl -
mıştır. Diyarbakır ve civarındı mevcud 
eski Türk eserleri medenıyetinin şahe -
serleri bu müzede toplanacak ve teşhir 
edilecektir. Müzeye Ulucami c!i.vann -
daki tarihi binalardan birisinin tahsis e
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

~~ ~~sağlık te ~~~ cık~amıştır. Bu da cuğa sıcak öğle yemeği verilmek -
~li Çal § ~a•ııun ne kadar iyi tedir. 

~u~deı ~b~nı gö~~mek~di~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

a .., e teşkiı. l • d k •• J •• b J rn ~ aaftad atını"!! Terme, Çar- Zffill e OStUm U a 0 
S t!tıde 2S a Çalışarı kollaril' bcra-

~ r ~11~a bir Sıhhat memuru vardır. 
0gurn ?'ıf~ene1e 653 çift evlen-

~ nlSbetıe ı darı her yıl bir yıl ev
attı.., ·· a ~ektedır. 

ha'ıksuı .. rıınızda bir Yun?ın 
ç çı ınor 
~ ıtı(! <li oru yakalandı 
bı lld Ususi) 
'Itır 'tu.n elti J\ya . -: Manolis kaptanın 
b ~:1;. ~an balık :Yanı adındaki küçük 
la~~ a:hotııj ka~ motörü, kara suları
~'·ııd ~t'ken ununa muhalif olarak · '!~~:n g0~~~~afaza motörlerirniz 
f ~ille gf!titiınu rn~ş ve yakalanarak 
t~ ıı tnahk §tır. 
~1. llıt eıt'ıesin 
t ~ ltj" duru ce kaptan ve 5 tay-
~f ,,ele §?nala · n tnııı.~1 inceı rı ıcra. ve evrakı 

""'<lkeıneıeenerek bunların mev-

Canak~verilmiştir. 
kaıed b' ~ 8 ır yaralama 

oı~r ~~ı Vak'ası 
tebı '4 >ı.ıt ede }(azı 
tı, oaı~ 1ı:ıalltıak Inpaşa mahallesinde 
ıtı Ilı(! g1~ ~rtıil ~r o~ullarından Muhaı
lddt.qe 1~1 ekte iken gın sarho~ bir halde 
~U ~ t:ıa lcışin.in lı.iehmed ve Nuh is
~ tı~l.-&ore n ~ecavüzüue uğramış, 

tzmir (Hususi) - Halkevi salonlarında verilen milli kostüm balosu, cid
den büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır. Kıymettar halılar, şamdanlar, nar· 
gilcler ve tesbihlerle süslenen salonlarda TUrk zevkini ve an'anesinin dışa
rısında kalan bir nokta yoktu. Tezyinat mükemmeldir. 

Ba!oda bilhassa bayanlar, memleket:m.izin dört köşesinde kullanılan ~illi 
kostümlerile biiyük 'bir muvaffakiyet kazarunLŞla.rdır. Burada Aydın, Ode
miş, Balıkesir, Denizli, Eiazık, Yozgad ve Konyadan getiril~n milli el~~eler, 
şimdiye kadar garplı zevkile giyinen bayanlara bir hususıyet vermLŞtı. 

~<llleq. ersıni .. d 
~ıı~ dirı 1 de, ~u mu afaa maksa
~h Yrı '- ~atala hu da yaralamır:tır 

k ı. .11.aıd rı ağ "S • 
"'atq 1tılrn1 ır oldu~u için h:ıs-

başlan~"t Cenuı yakalanmış, 
ıı ır. 

Baloda Zeybek, Dağlı, Bengi oyunlarile milli oyunlar aynanmış ve an'ane 

haline gelen adetler tazelenmiştir. . . 
Sa~ahlara kadar devam eden baloda İzmirin en modern şahsıyetlerı hazır 

bulunınu~tur. 

••• Dayak atarlarmt§"· . . . Kulak çekerlermiş, o 
zamanki talebenin vaziye
ti acaba nasıldı? 

Hasan Bey - Bugünkü 
muallimlerin vaziyetleri -
nin ayni idL 

Tekirdağ (Husu,-
si) - Trakyada köy· 
cülük çalışmaları bil· 
tün hızı ile devam e
diyor. 

Köy kanununun 
tatbikine başlandığı 

18 mart güniindo 
Trakyanm bütün 
köylerinde gösteriler, 
şenlikler yapılır ve 
bu vesile ile de ser~ 
giler, yarışlar, pehli
van güreşleri tertib 
edilir. 

Köylümüze ilk ben· 
liği veren bu kanu- ~eşa.nın c;camtıca köyünde yeni yaptınlan köy odan 
nun kutlu hareketi her tarafta canlan- tavuk ve tavşan yetiştirmek için asri bir 
drrılır. bina yaptırılmıştır. Burada Ligom beı-

Bugün Trakyamızm her tarafında bil- yaz, Rodeyl8nt kırmızı cins tavuk yetif
yük bir imar faaliyeti göze çarpmak- tirilmektedir. Aynca huı;usi mahalde 
tadır. tavşanlar bulunmaktadır. Cins tavukla· 

Köylerde köy odaları, okuma odaları, rın yumurtaları İnanlı aygır deposund~ 
alanlar yapılıyor, ihtiyaçlarile yakından ki makineye konmakta, buradan çıku 

ilgileniliyor. piliçlerle bu cins üretilmekte ve köylil· 
Çorlu ortamektebi talebeleri arasında lere dağıtılmaktadır. 

içtimai teşkilat 
Çorlu (Hususi) - Çorlu ort.'l okulu

n un fakir talebeye yardım kolu yoksul 
talebelerden 15 çocuğa elbise, 30 çocuğa 
çorab, ayakkabı, 50 ço~uğun da ders le
vazımını temin etmiştir. Temsi! kolu da 
Ordu evinde bir müsamere vcrecektır. 
Bu kolların başında öğretmen Enver Er
ben ile Llıtfiye Avni bulunmaktadır. Ko
operatif kolu da faaldir. Talebe kalem, 
kağıd ve defter ihtiyacını buradan daha 
ucuz alabiliyor. 

.Muradlıda asri tavukcultlk ve 
tavşancılık 

Muradlı (Hususi) - Muradlıda cins 

Nevşehirin 

/ki ihtiyacı 
Nevşehir (Hususi) - Nevşehirde 

üzüm istihsali mühim bir yekuna ba
liğ olmaktadır. Fakat mahsul için istih
Hlk zemini bulunamamakta, bu yüzden 
de müstahsilin istıfadesi mümkün o -
iamamaktadır. Bu yıl kuru üzümün ki
losu 9 kuruşa kadar satılmıştır. 

Burada bir soma veya şarap fabrika
sı kurulduğu takdirde hem üzüme bir 
istihlak sahası temin edilmiş olacak, 
hem de üzüm istihsali belki de bir kaç 
rnisli inkişaf edecektir. Bu sayede 
müst:ıhsilin de yüzü gülecektir. 
Nevşehirin bir ihtiyacı da hastanedir. 

20 bhı nüfuslu kasabada hastane yok· 
tur. Bir çok hastalar Niğde, Aksaray 
ve Kayseri hastanelerine giderek teda
vi olmaktadırlar. Burada h:ç olmazsa 
25 yataklı bir hastane tesisi mühim bir 
ihtiyacı karşılamış olacaktır. - N. Kılıç 

Yeşilyuva spor kongresi 

Lüleburgaz (Hususi) - Son yıl ıçın. 

de faaliyet göstermeğe başlamış olan Ye
şilova spor klübü yıllık top!.antısını yap. 
mıştır. 

Kaymakam Suphi Baturun da bulun. 
duğu bu toplantıda idare heyetı başkan. 
lığına malmüdürü Şükrü Şen, umumt 
kaptanlığa teğmen Mehmed Anapa, k&. 
tibliğe Bay Mehmed Ali Ulucay, rnuha
sibliğe de Rifat seçilmişlerdir. Yeni ida. 
re heyeti her akşam klüp salonunda top. 
lanmaktadır. Klübün ihtiyaçlarından o
lan bazı eşyalar temin edilmek üzered1r. 

Doğu Begazıdda 
Niifus muameleleri 
Doğu Beyazıd (Hususi) - Nüf.us :şle

rinin intizamla yürümesi için her ayı.a 

onuncu günü köy muhtarlarının köyleri
nin nüfus muamelatını kaza nüfus ida
relerinde tekemmül ettirmeleri takarrü11 
etmiştir. Buna riayet etmiycn 50 muh
tar hakkında takibat yapılmaktadır. 

Kanunun tayin ettiği müddet zarfın· 

da nüfus ka.yıdlarını yaptırmıyan 400 ki
şiye 1860 lira ceza kesilmiştir. 104 köyün 
nüfus sicilleri yapılmış, muntazam def
terler tutulmuş ve köy muhtarlarına t~ 
lim ed!lmiştir. 

Çanakkalenin asırcide 
yoğurtçusu öldü 

Çanakkalenin en ihtiyar adamı olu 
110 yaşında yoğurtçu Ali bsba saat ku • 
lesi karşısındaki dükkanındn ölmüştür. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ 
Burs:ıda bir rnahkümlyet 

Bur'I'\ (Hususi) - Metresi Makbule-yi 8 ye
rinden, bu kadınla alakadar oldu~ 1çln İb
rahim isminde birini de 3 yerinden vuran 
'l'atar Kazım hakkında blr sene, 6 ay. 20 gün 
hapis cezası verllml.ş, Makbuleye 150 lira 
tazminat vermesi kararlaştırılmıştır. 

Bursa Emlak 'Te Eytam Bankası Şubesi 
Bursa (Husustl - Şehrimizde bulunan Em-

15.k ve Eytam Bankası Şubesi bono hesabla
rını İstanbul şubesine devretmeğe başlamış
tır. Bu şube şubatın birinden ıtlbaren ajan 
tıallni alacaktır. 

Kı7ılcahamam Hava Kwumu lçha 
bir bina yapılıyor 

Kızılcahamam (Hususi> - Kasabanın en 
güzel bir yerinde Hava Kurumu için bir bina 
yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak bi
nanın projesi tasdık edllmek uzere Ankaraya 
gönderilmiştir. Proje gelir gelmez derhal in
şaata başlanncnktır. Jıındnrma Komutanı ve 
Kurum B:ışknnı Yüzbaşı Zühtü Güven bu hu
susta çok çalışmaktndır. 

Zafranbolud:ı köy kiitiblik.leri tekrar 
ihdas edildi 

Zafranbolu (Hususi) - Evvelce lağvedile
rek vnzl!elerine nihayet verilen köy kAtıb

llklertnin yeniden ihdasına lüzum görülmüş, 
bir imtihan açılmış ve muva.ııaıt olanlar t~
tlbllklere seçllmlşlerdlr. 

Yeniçağa sokaklarına kaldırım d6şenl7or 
Gerede (Husustı - Şiddetli soğuklar de

vam etmektedir. Kar erlmeğe başladığındua 
yollar nçılmıştır. 
Knznmızn bağlı Yenlça~a nahlyeslnde cadr

dtlere kaldırım döşenmektedir. Nahiye m~ 
düru nahiyenin imar işleri ile çok çalışm~ 
tndır. 

Arabkirin bir yıllık nüfus Tarlyeti 

Arabklr (Hususi) - Arabkirde geçen bir 
yıl içinde 140 çltt evlenmiş, nüfusa yenldea 
733 kişi kaydedllmLş, 226 kişi de vefat etmlt
tlr. 

l"ozgıul H:ılkerinde lis:nı kurslan • 

YozP"ad (Hususi) - Halkevlnde bir Usu 
kursu açılmıştır. Kursta Almanca, Fransızca. 
Inglllzce dersleri ö~retllmektedlr. 

Kahvelerden kağıd oyunu kaldırılnuşttr. 
:Ju suretle de b.r kısım işsiz ve güçsuzleır 
fena bir tttyaddan kurtarılmışlardır. 

. Hayreboluda zelzele 
Hayrebolu !Hususi> - Burada 30 sani,J't 

devam eden şlddeUi bir zelzele olmuştur.. 
Hasarnt yoktur 

Gerede köy işleri ba kfltıbliği 

Gerede (Hususi ı - Kazamız köy işleri haf 
kfıtlbl.ğlne tayin edilen Bolu vakıflar tahsil
darı Rıtıı.t burayıı gelerek yeni memurluğuna 
h"şlnmıştır. 
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DAYAK 
jKADON/ 

Yüzün tazeliği için 
ne yapmalı? 

Günün mevzuu oldu: 
- Mekteblerde disiplini temin etmek 

için, talebeye dayak atılmo.lı ı.ııdır? 
Bu suale: 
- Hayın 

Diyorlar, fakat: 
- E\'et! 
Diyenler de var .. E\·etçilt:rlc> hayırcıla

rın münakaşalan devam ed r'<:rn ben de 
bu bahis üzerinde aklıma g Icnicri ya· 

Mekteblerde dayağın yasa!t edildiği 
zamanlarda bir mizah mecmuasında bir 
karikatür görmüştüm: 

MuaUim, iki talebeyi ayağa kaldır

mıştı. Talebelerden büyükçesıne küçüğü 
gösteriyor, ve: 

- Oğlum ben şuna tokat atmak is!i
yorum ama atamıyorum, benim yerime 
bari sen bir tokat at! 

O ob .. s 
deva 

1 

Dün bakılan davalar Avni Bayerle, Sahur s~~ 
açlığı yeni davalardı. l~<.isi de baş .~a güne bır3 

Diyordu. uıılŞı * Otobüs davalarından birine daha Asllye re•te bulunulduğunu iddln ed t 
ı inci ceza mahkemesinde dün başlanılmış- lstidıı. vermiş ve bu davanın nştll' * Merhum Ziya Paşa da d:ıyak taraftar- tır. tıklan dava ne tevhidini ısteınl gUt 

Hocam Selim Sırn anlatm:~•ı: larındanmış: Bu dava, diş tabibi Avni Bayer tarafın - keme tevhid kararlle başka bir 

zayım .. 

N h 1 lanm a 1 etmnlı' tnkdı'r dan Tan rrnzetesi nleyhlne arılan hakaret kılmıştır. 13'1 
Avrupa şehirlerinin birindt' bir ak- « us 1 e us ıy n " ... • .. ~ "" r 1' 

şam sirka gitmiş, orada bircok hünerler cTekdir ile uslanmıyanın hakkık kö- da\~!~~aya müddelumumillğln Asliye 1 in Suad - Galata vapu, qa 
yapan terbiyeli hayvanlar gormüş. Nıı- tektir ... demiş. ı el ceza riyasetine gönderdiği iddianamenin çarpışması muhakQ010SI 
mara bittikten sonra hayvanla.ın ın:.i- * okunması lle başlanmıştır. S 1 .. 1 d k n gel~ıt 

b 1 b l'k .. Bu:ıdan ""'nrn Avni Bayerln tevhid edl- ·he on.erin e vu U• ftclP" 
rebbisile konuşmuş: Dayağın tadını, enim ta.e <' ı zama- ....:.J ..... c d ı ı!'\fll""' len iki dava istidası okunmuş ve hakkı şah- ve •">Ua vapur arı çarp ., 1.l:'. 

- Bu hayvanları bu hünerleri yapacak nımda Galatasarayda okuyanlar bilirler. • 11' d • d haıırıv· 
hale getirinciye kadar kim bilir ne ka-1 Bizim bir mubassınmız vardı. Adını T miz bir kaba oır titre su kovup kay- fil ola:::ık her iki istidasında ıo nıı.r bin llra .eve 

1 ticarı avamn ,e; 
. . • .. ) tazmln:ıt istediği anlaşılmıştır. katına birinci ticaret ~ 

dar dövmüşsünüzdür. Pinkerton koymuştuk. Pınkerton, dayak natınız. Içine bır çorba kası~ı (benıoın ' Ahmed Emin, sorgusu sırasında: b bll )" 
kta k ı d F 1 t d ı bir çorba ka~ığı (gu" l suyu), bir çimdık - Avni Bayer, umumi menfaat matsa aş!anılrnıştır. Mahkeme b ti 

Demiş. Mürebbi bu suale gülmüş: ntma n zev a ır ı. a rn aya" ya- Y 

1 
· elan rnütevellid hasarın tes • 

- Asla, diye cevab verm~ş, ş mdiyc sak olduğu için atama1.dı. Yalmz biz, avu- (boraks) katınız. dl1e bl'ledlyedekl yolsuzluklar hakkındaki . 
cumuzu açar gönül rızasil" avucumuza 1 Yüzünüzü bir çeyrek saat bu suyun .ne~rlyatımızı durdurmak ve haysiyetime ehlivukuf teşkil etmiştır .. jsıf. 

kadar bir tanesine bir fiske bile vurm;ı- ' .. ı nalk n:ızarında leke sürmek gayeslle tertıo Galata vapuru süvarısı 
d C'edvelle vurmasına razı olurduk Çünkü buharına tutunuz. Sonra yumuşak bur d'l tezvl ı At t 1 d d Bunun un. · ı . • • • ~· e . en r ere we o an a am ır. zırlı'· tahkikatında· 1<11 * Pinkerton cedvelle vurduğuna yemekte havlu ılc kurulayınız. Ogar gıbı dPgıl, ~çln ben de bir dava açtım. Mahkemenize h • ~ 1jl'· 

bir tabak fazla tatlı verirJi. ı hafif hafif dokuna dokuna... göndeı1lmlşt1r. Bu neşriyattan maksad ter- - Ben Ereğlidcn kömU: )uıııc 
Bir anket münascbetile Dr. General tib ed!len tezvirin mahiyetini ortnya koy _ liyordarn, Suad vapuru 

00
,01't 

Kadri Raşidin çocukluk hatıralarını sor- * 
0
.. gu!• truakar m:ıktır. otobüs meselesi etrafındaki neşrlyn- Manevra yapmak imkanı ) t 

muştum. Bana şöyle bir ccvab vermişti: - Dayak cennetten çıkınıştır! tırıuz b:ışlayınca, Vnll Muhiddin Üstünd:ığ rağmen tornis~an ettim. ~;9 e 
- Rüşdiyeye gittim, davak nttılar .. 1- DiyenlPre inanırım, fak3.t cennette-:ı karşılaştığı bir muharririmiıe, şahidler hu -ıme gavrikabili içtinab bır 

_..,A zurunda •Ahmed Emine sor, bu yazıları yaz . c· ·0.. 'd'm ve 1l" 
dadiye gittim, dayak attılar. Tı:bbıycye çıktıktan sonra dosdoğru dünyaya gci- .,,..._ "' ö - mış ı. ne geçerne ı 1,. _,.,. \ mak iç!n, kaç para aldı. şeklinde bir s z soy- . . . D" }eni e: 
gittim, nyni disipl'ni orad.ı da gördüm. memiş, bir müddet le cehennemde kal- }•"' ı/.. ıemlştlr Bunun üzerine biz de gazetemiz - vakı oldu, demıştır. ı~ i.fS 
İşte çocukluğumdan aklımda kalanlar. mıştır. ismet HulUsi \ . de bu hususta Va.ilden izahat istedik. Bu ta tayfaları da ~vni şekıJde tıır· 

~ sır:>da. mevcudiyetini b!lmediğim bu adam mişlcrdir. Sund vapuru kaP 

i ·yor mu idiniz. =ı 
S1eak ve soğuk duşôan sonra ı 
vucud neden so~ur ve L rn r? 

Dllnya nüfusunun hakiki 
mikdtrı nedir ? 

Soğuk su ban -
yosundan sonra 
vücudi.'ın ısınması 

ve sıcak bir ban-
yodan sonra üşü
mesinin sebeble -
ri nedendir? bi -
lir misiniz? 

Çünkü, soğuk 

su cfldimize tc • 
mas edince elya -
fın tekallüs et -
mcsini intaç eder. 

' Bu mıntnkadan ve civarınrlan kan ka -

çar. Az sonra, kan tekrar ve şiddetle 
harekete gelir ve soğuk su ile temas 

eden vücud noktalarında, böylece ha· 
raret hasıl olur. Bunun içın soğuk su-

yun cild üzerinde kalıp tebahhur et -
mesinc meydan vermemelidir. Behe -
mehal silinmelidir. 

Sıcak su ile yıkanıldığı takdirde sı· 
<>ak s•J, kanı, cilde çeker. Bu su·silinin· 

-

Bir genç kız nasıl 
Hareket etmeli? 
İ.stanbula epeyce uzak büyük şehlrlerl

mlzden birinde oturan bir genç kızdan 
bir mektub aldım, düşuncelerini sütunu
ma aynen geçireceğim. Diyor ki: 

- İnanınız ki prenslb ltlbarlle her lşde 
kendlmder. ziyade cemiyeti de daim:ı. göz 
önünde bulundurarak hareket cdıyorum. 
Çünkü kanaatime gôre insanlar ne kadar 
kendileri için yaşar ve çalışırlarsa o kadar 
da b'.1.ğlı oldukları cemiyet için çalışıp ya
pıııaları lwm gelir Bu itibarla sizi bu 
satırlanmla rahatsız ederek kıymetli vnk
Unlwi işgal etmek istedim. 

Beni, bunu ynpmağa sevkeden onemll 
b1r nokta da sizin de hemcinsleriniz ka-
dar, daha fazla da cemiyetin rıl?am ve 
b.ldelerlnl düşünduğunuzü blldiğimdir. 
Bu ba.çlangıçtan sonra esasa gecebillrlz. 

Bundan çok önce, uzaktan tanıdığım 

biri tarafından evlenme tekliflnl andırır 
bir mektub aldım. bu glbl teklincrln usu
Jen aile büyuğüne yapılması liızım telirse 
de :>Jleml tanımadığı için bana yapılmış 
olduğunu makul bularak cevab verdlm. 
Nasıl oldu bilmem bazı mühim noklnlann 
yakından r;orülmest için benim gitmem 
lfwm geldi ve gittim. 

Ondan sonra muayyen bir zaman sonra 
resmi şekllde işe başlanacağı brarlaş1ı

nlm13tı. O zamana kadar blttnbl muha
bere karşılıklı devam etti, o zaman geldi, 
kal".lrlaşılan şekll kuv\'eden tile çıkmadı, 
yazılarımda bunu lmıı etmiş oıacal':ım ki 
4daha anlaşamadığırrıız birçok noktaların 
olduğunu) Heri sürerek muhabereyi de•am 
ettJrmek lstedlf.1ni goruyorum. Bent tanı-

Dünyanın u -
mumi nüfusu hak 
kında kat'i rakam 
veren hiç bir eser 
yoktur. Fakat 
beyne!rnilel Coğ -
rafya cemiyeti -
nin yıllık bülte • 

I.~ ni, bu .ımikd:ırı 
( 1818) milyon o-
larak göstermek -
tedir. Meşhur 

Hinkman atla -
s•nda ise bu aded, 1812 milyon olarak 
gö 'Leriliyor. Milletler Cem yetinin 
192 3 yılında neşrettiği beynelmilel is
~:ıtist:kler, 181 O milyondan bahsediyor. 
nu mikdarın yarısı Asya kıt'asma a -
iddir. 
............................ --··························· ... 
C'P, su ile temasa gelmiş kıSJmlarda bir 

1 

soğukiuk h:ssi hasıl olur. Bu ıtibarla 1 

meselfı kışın vücudü ısıtma)i için çok 
soğuk duşdan iyi bir çare ·yoktur. 

yanlar ve sevenler bu şeklide bir genç kı
zın bir erkekle muhaberesinin lyl bir ne
tice vermediğini ve esasen bldnyette yan
lış hareket ettiğimi soylüyorlar, ve bu ha
reketin cemiyet adab ve kanunlarına ay
ltm oldun-unu ilave ediyorlar. 

Şimdi hakikat.en yanlış ise hiç olmazs."l 
bundan sonraki hemcinslerime bir aydın
latırı ışık olur diye sizden soruyorum tey
zeciğim: 

1 - Bu hareketimde cemiyet ~dab ve 
kanunlarına aykırılık var m;?. Varsn ne 
cihet.ten 

2 - Benim gitmem doğru mu? 
3 - Ortada hl'nüz resml bir eckll olma

dığmdan uzun zaman muhabereye de\'am 
etmekliğim doğru mu? 

4 - Bugun bu ynnlışlıCı nasıl ve ne 
suretle tamir etmek kablldlr? 

Bu noktalarda Gönül İşleri sütununu::- t 
da aydınlatılmamı saygılarımla rica eder 
ve kabilse yerin ismi ile benim ismimin 
tam olarak ya2.1lmanıasını ve çünkü beni 
tamyanların gazetenlzl Ye bHhn.ssa bu sü
tunu yakından taklb ettiklerini bildiğim 
için belki değil muhakkak anlıyacaklnnnı 
bl!iyorum, bu ricamın d:ı' kabulünü saygı
Jarıma eklerim sayın teyzec!ğlm. 

• • 
Bu hanım i:ıza kısa bir cevab •erecı> 

ğlm ve diyeceğim lrl: Bir genç kızın bi\
tfin sihlrl •içinde sakladığı merhullerde. 
dlr. UznJ::tan sezdirdiği raylhııı;ını yakın

c'.a!l hissettirdiği gün mıknatısiyetini kay
bedr.r. Bir gün evvel ceket yakasına takıl
mak istenilen bir güldü, bir gün ııonra yük 
teH\kki edilir. Bu itibarla okuyucumun 
hareketi baştan başa yanlış olmu,tur. 
Yapılan hatanın tAmlrl, hareket tarzının 
tersini ihtiyar et.metle mümkündür. 

TEYZE 

A .. ·. tarafından bana bir protesto gönderiliyor. faları da dinleııilecekkrdır. .ı' 
-'-"':•-.~'l::ıı.t':z:. ~-.!.~·.·.. PMtestoda: c:Kaç para aldığının cevabını (' f" $ b . t 1 jf ôt;I 

...... -f:·. ::· • t'J ~:.·:t.. l>"n vereyim, 1000 lira aldın ve ben verdim» ':-o or rı ev b' ~ 
-..· : "0 ·l· .:f" diye ynzılıyordu. Evübde Tanaş isminde v 

. '.: .. · .. ; ':: ,(. . Otobüs ruhsatıyes1 almak için bu parayı • k "]'' .. beb olfl'l . 
· · · '_. " ·'· : ".';:: ;: b0 nden aldın denlllyordu. Bu protestonurı çarpara.~ 0 u~~~c se . birirıc 

:~_; . :::):ı:; '~.·~.~.:;.~.:~.i..:.·.;{f' . ~~ ~~!::~i.~~;~~~:~:~:~~= ~ı:;~~~:ı~~'.~~ns:~;~;ı e&ll' 
":.\y .. -.· \ hası gönderllmlş ve protestonaınentn miln - Polis le : 
.... derecatmda aleyhimde suç unsurları gör - - .-

dü~iim'1en takibata başlamıştır. Avni Baye- Otomobil kazala~, 
rin sarhoş blr lnında iğfal edildiğine dair Şoför Ali idaresindeki 2849 o e(fr 
şahidlerim ve delillerim var. Kendisi bunu ~ı otomobill Köprü üzerinden grıııı: 

• şahidlr.r huzurunda itiraf etmiştir. Bunlar l!ha adlı genç bir kadına çarPll ıt-d"JI 
aleyhlne açtığım dava dosyasındadır. ve ay:-.ğından yarnlnmış, ynrıılle ı-1 

Çektiği protestonamede 24.ı saat zarfında ... neY 
dı sıhM otomobili ne has

n lı'l ığım 1000 llrayı kendisine iade etmez -
rem. hakkımda hukuki ve cezai takibat yn- sı.çlu şoför yakalanmıştır. deıti ı * Şofor Nurlnin ldaresin c•cl 
pı.cnğmı söylüyordu. Halbuki, bllfı.hare söz - maralı taksi otomobUl isU!:lM esiri 
!erini tevll etti, müddeiumumillkde Yerdiği t;eçerken vatman Nıızmtnln ıdıır~rf 
ifadede meselenln sadece bir hukuk ara - numaralı tramyay nrabaııınıı çıı 
m:ıkdan ibaret olduğunu söyledi. Fakat pro- ;>onu ve çamurlukları ezilınlştlr· . ..,ı 
te.:ıtonıın meall okunursa vaziyetin böyle ol- iye ~ * Beşlktaşda oturan Nur_ dC ,,.. 
madığı anlaşılacaktır tlyar bir kadın dün Emlnönun cŞ 

Kalın kumaştan dar, düz bir etekıe Avn! Bayer parayı bana matbaada ver - dan inerken düşmüş, sağ ayağı "'" 
dl~Jni de söylemiş, 1akal bllflhare de: ırnıŞ1"" Jı 

yün örgü bir truakar sade ve kullanışlı ·- Ahmed Emin munyenehaneme geldi, rahpa~a hastanesine knldırı 1•"' 
bir takım olur. lparayı orada verdim, demiştir. İki eroin sabcısı yakıll ~e 

Ahmed Emin bundan sonra Avni Bayerln Emniyet kaçakçılık bürosı;,e ıt-

p • , !drl'alannı gene Avni Bayerln sözlerlle çü - dün Zeyneb ve Mehmed isIJlln~ . J ama -=iltmelı'te olduğunu mahkemede anlatmış, satıcısını suç üstünde yakı.ılııtn 11t1tll 
Avni Bayerln nedamet hissettl'ğinl, takat da Su<;luların her lkLsl de ınevc 
·ı:ısmrJan döııemediğlnl, bu hususda muh - delumumiliğe teslim edllm.iŞtır· 1' 1'~ 
tı-m şahidlerl olduğunu, neşriyata protesto- Küçükpaıarda bir çoc0 

5 1' 
dan sonra başlndı~ını bildirmiştir. Kiiçükpazarda oturan Nalll~,,ctl e 

Bundan sonra gazeteler tr.dkJk edilmiş, yo"" 
Ahmed Emin imzasız yazıların da kendisi çocuğu Cafer evde kimse nadP. .J 

yakmak istemiş, fakat bu es <? 
tarafından yazıldığını söylemiştir. tutuşarak yanmağa başlaınıştır.~ıf 

Avni Bayerln vekUl de müvekklllnln ha - yadına komı;ular yetişerek ıtur 
lrnrete maruz kaldığını söyllyerek ceza ta -
leblnde ısrar etmiştir. fTT / f l 

Ahmed Eminin vekili Nazmi Nuri de da .ı Op an l ar: 
T:ınm Ahmed Eminin açtığı dava lle tevhl - gresi 
dini l<rtemlştlr. İddia maÇmı tarafından d:ı Galatasaraylılar kol\ . . cıeıı • 
Ahmed Eminin açtığı dava hakkında müd- Galata~ara~·ldar Cemiyet.an ı1 o~ 
örlumı•millkden ve mahkeme kaleminden umumi içtimada ekseriyet ıısıs ııııı.t'"':. 
nı!'lliımnt l<>tenllmeslnl ve Avni Bayerln pro- dan toplantı beş şub:ıt 938 cıııııııtı -~ t 
tcoıtonnmesinln suretinin m{iddelumumlllk - s:ı.at on beşe kalmıştır. Bu toPdfleetJY 
rten getlrllmeslnl taleb etmiş, neticede mu - mfıtad cemiyet binasında nkte 
luıkeme bn cihetlerin sorulması için 3 Şub:ı.- kadaşlnrın teşrifleri rica olunur· ·,,il' 
ta bmıkılmıştır. Sinir ve akıl heki111ter• 

Sahur Saminin açtığı ikinci dava ilmi toplantısı cU ıı 
Bundan sonra Sahur Samlnln açtığı ikin- Türk Nöro - Pslhlatrl cernlY ?t~s~ 

el davaya bakılmış. bunda da iddianame 1- nun toplantısını BaltırkÖY ~tell D ff 
le dav:ı arzuhnll okunmuş, Sabur Samlnln yapmı5tır. Bu ayın mevzuunll e>criltıt 
beş nln lira tazminat istediği görülmüştur. hastalığında son zarı:ıanJarda ~afısl -~ 

A 'l:ned Emln sorgusunda belediyedeki b'k sahasına çıkan lnsulin te iŞ ~ •. 
yol~m1Juklarm me:vdaııa çıkarılması için neş dla1.oı ile Şok Terapi teşkil et~tl f 
rivat yapıldığını, Sabur Samlnln bazı işler - r.mellyat ile ur çıkarılmış bir tıil ll~ f 
ile m!.it.avasslUık yaptıCı yaıJldı~ını, Sabur ı"1iştlr. Gelecek toplantı şuba >"Pi. 
'"-.ım!nln şahSJna hakarette bulunmadığını ~tinii Bakırköy hastane.sinde ... tltl-'J 

Sağda - Eı kek çocuklar için. ı ı.J.5'.:,ııt"") Vlemlştlr. I Mevzıı snr'a tedavisinde yen ~ __. 
_Sold_a_-_K_ız_ç_o_cu_k_ıa_r_i_15;_"_· _____ ..:..;;;.;;.;...S,;.;a_bu_r_Sam __ i_n_in vekili muvekkUine hn.ka- n:nellvatı yapılmış bir hast~ 

Bacah.flızın maskara/ılı/arı : Temizlene~ otom~ 





Bu hafta İstanbul sinemalarında güzel 

Umler gösterilmektedir. Bunları mcvzulari
i bildiriyoruz: 
.. 

ATEŞ 

Sümer sinemasında gösterilen bu filmi 

ldwige Feuillere ile Victor Furtcen çevir -

'1ı~Jerdir. Mevzuu fUdur: 

Kumandan Lortillon i!~ yüzb::ı.şı Fermi -

re'nin idaresinde bulunan torpido Fasta M:?
rakiş sahillerini kontrol etmekted!r. Günün 

birinde torpido bir imdad işareti alır ve o 

'stikıı.mete doğru yollanır. Gemi bulunur, 

fakat içinde kimse yoktur. Gemide yapılan 

ua~lırmada bir kadın resmi nazarı dikkatı 

celbcdcr. Bu kadın meşhur bir si!ah kaçakçı

ııdır. Adı Edvig Eluo'dur. Kadın imdad işa

retini hile olarak vermiştir. Maksadı torpi-

doları oraya celbedip istediği gibi çalışmak- Yukarıda Ateş filminden bir sahne Aşağıda Jean Crawfordla wm;am Poıvel 
tır. Kadın ilkönce muvaffak olur ise de so- I\.adrn Talihi filminde 

nunda talih ona yardım etmiyor. Yaka-ı cih ediyor. Kadının necabetine hayran sebeblerini bir musiki meşgalesi gibi 
lanıyor. kalan Lord Dilling onunla evıenmeği göstermektedirler. Bir içtimada jandar-
1 KADIN TALU kararlaştırıyor. malar salonu basarlar, Jan ve Simon ya-
, Jean Crawford ve William Powel ta· Bu film Melek sinemasında gösterH- kalanarak hapse atılırlar. 
rafından çevrilen filmin mevzuu şudur: 

Londraya yerleşen madam Leney so~
yetenin nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Herkes onu takdir etmektedir. Pcrestiş
karları arasında Lord Dilling ile Lorn 
Kelton vardır. 

Madam Leney ise hakikatte Şarl adın
da bir hırsızın aletinden başka bir şey 
değildir. 

Zengin madam Velbey şatoy;,. davet 
edilir. Maksad onu soymaktır. Madam 
Levey incileri çalarken Lord Dilling ta
rafından yakalanır. Halbuki bu kadın 
lordu son derecede seviyordu. Lora p."1-
taj yapıyor. Ya kendisine tesltm olması. 
ill, ya .,..,,lise ihbar edeceğini söylüyor. 
Madam Levey polise teslim olmayı ter-

mektedir. 

FAKİR TALEBE 
1704 senesinde Polonyada albay Olen

dorf Krakovi ''alisi idi. Vaziyet pek buh
nı.nlıdır. Stanislas ısminde başkıı. bir kral 
meydana çıkmış ve Krakovide hüküm 
sürnıeğe başlamıştır. Zevkine düşkün o
lan bu vaziyete aldırmamaktadu-. 
Borçlanmış olan Kontes Novalska ve 

iki güzel kızı Lor ve Bronislava valinin 
verdiği baloya davetlidirler. 

Balo esnasında Olendorf Loraya aşık 
olur. Kız valinin bu meyline muhalefet 
eder. Loranın dalgınlığından istifade e
den Olendorf kızın omuzundan öper. Kız 
bir tokatla mukabele eder. 

Jan ve Simon isminde iki talebe gizli 
cemiyete mensub bulunmakta ve içtima 

141Ctr Talebe fflmınd en güul bir ıahne 

Olendorf kızdan intikam almak mak
sadile Jan ve Simonu hapisten çıkartır 
ve Simonu prens kıyafetine sokar. Jan 
da prell$İn katibi rolünü ahr. Kendi milli 
davalarını başarmak maksadile Olen
dorfun planına göre hareket etmeği ka
bul ederler. Krakovi kilisesinde Kontes 
Novalska ve kızlarile tanışırlar. .Simon 
ve Lor birbirlerini severler. Olendor! 
Simonun fakir bir talebeden başka bir 
fey olmadığını meydana koyar. Fakat 
Lor buna rağmen genci sevmektedir. SI
mon aslında kral Stanislasın bir zabitı 
Polonya dükü Katlmir oldu~ıı da anla
şılır ve Simon Lorla evlenir. 

CESUR KAPTAN 

Bu film Türk sinemasında gösteril
mektedir. 

Freddie Bartholomee tarnfından çev
rilen ve Saray sinemasında gösterilen bu 
filmin mevzuu şöyledir: 

Harvey çok şımarık bir çocuktur. Ay
ni zamanda kibirlidfr. Arkadaşların· ha
kir görür. Bundan dolayı mektebinden 
kovulur. Babası onu İngilteredeki mekte
be gönderir. Vapurda denize düşer ve 
bir balıkçı tarafından kurtarıln. Başka 
bir alemde kendini bulur. Bahkçılar için
de Harvey yavaş yavaş uslanır ve arka
daşlarının muhabbet ve hürmetlerini ka
zanır. Tamamile değişmiş bir surette ai
lesi nezdine avdet eder. 

ESiRLER GEMİSİ 
Warner Baeter ve Wallac~ Bcery ta

rafından çevrilmiştir: 

Nişanlısının esir ticareti yaptığındnn 
haberi olmıyan Nansi onunla evlenip se
yahate çıkıyor, balayı seyahatınde mes. 
leğinden vazgeçen delikanlı adamlarına 
yol verir. Fakat tayfalar isvan ederler. 
Kadını ve kocasını esir eder~er ve gemi
yi idareye koyulurlar. Bir aralık gemi
nin sahibi Lovette idareyi ele alıyor ve 
gemiyi (Sent Helen) adasına sevkediyor. 
İşin farkına varan eSirler geminin için
deki esirleri denize döküyorlar. Lo'·ett" 
onları kurtarıyor. 

IMERAKLILAR ~·% .. 
2 - Mikrob meraklısı 

Yazan: ismet Hulusi 

Sakın onu korkak zannetmeyin.. kor
kak değil, bilakis cesurdur. Karşısına as
lan çıksa onunla bile dövüşür. Gece so
kakta etrafını haydudlar sarsa birine bir 
yumruk, birine bir tekme hepsini birer 
yana devirir, fakat meraklıdır. Mikrob 
meraklısıdır. Aslandan korkmaz ama, 
mikrobdan ödü patlar. 

Mikrob meraklısı, her yerd~ milyon
larcası bulunduğu rivayet edilen bu gö
ze görünmez mahlukların şerrinden ken
dini nasıl koruyacağını şaşırmıştır. Evin
de ikide bir: 

- Acaba ellerimde, elbisemde var mı? 
Der, ellerini ispirto ile yıkar; elbisesi

ni ispirto ile siler:. 
- Ya elbisemin nesicleri arasına sak

lanmışlarsa. 

Utüyü alır, kızdırır, elbisesıni yüzür.
den ütüler; çevirir, tersinden ütüler. 

Gönlü biraz rahatlamıştır. Sokağa çı

kacaktır. Evinin kapısını a~ar. Eli kapı
nın rezcsine sürüldüğü için eline gene 
mikroblar gelmiştir. Cebinde taşıdığı is
pirto ile ellerini bir kere daha yıkar, k:t
pının önünde çöpçü sokağı süpürüyordur. 
Toz kalkmıştır. Burnunun deliklerini, 
&ğzını kapar.. fakat ne cılsa ağzından, 

burnundan gene birkaç mikrob girmiştir. 
- Acaba ne mikrobları girdi. 

Birdenbire içinde bir azıntı hisseder: 

- Bari bir vapura binip şöyle Boğaz3 
doğru açılayım; temiz hava, güneş belki 

1 
mikrobları öldürür. 

Vapur gişesine gelir. Çantasından bil 
lira çıkarır: 

- Büyükdereye gidip gelme .. 
Gişe memuru bileti ve paranın üstünü 

verir .. bileti almak istemez .. çünkü üze
rinde mikrob vardır. Paranın üstünü tut
mak istemez, çünkü rnikrob)udur, fakat 
bilet bu, almak lazım ... Paranın üstü bı
rakılmaz. İstemiye istemiye elini uzatır, 
alır .. 

İskele kala:balıktır. Kalabalıia karış

mış insanlara bakar. Hepsi birer rnikrob 
yuvası .. sokulmaz, uzak durur. Vapur 
gelir, iskelenin kapıları açıltr; o kimseye 
sürünmemek için en geriden yürür. Bir 
müvezzi koluna dokunur: 

- Amca Son Posta vereyim mi? 

Mikroblu elile koluna dokunduğu için 
müvezzie kızar, bir tokat vurmak ıçm 

elini havaya kaldırır. Fakat tokadı vur
maz, çünkü tokadı vurmuş olsa müvcz
ziin yüzündeki mikroblard:ın bir kısmı 
eline geçecektir. 

Vapura girer, oturacak yer arar, fakat 
nereye otursun, her yer mikrobludur. 

Mendilini çıkarıp yaymayı düşünür. 

Ama bu sefer de m<.>ndiJi mikrobJanacak
tır. Ayakta durur. Terbiyeli bir genç o
turuyordur. Onun ayakta rlurmasımn se
bebini yer bulamamasına hamleder, he
men ka1kar; yerini verir: 

- Buyurun bayım, oturunuz. 
- Teşekkür e<lerim. 

Tek bu nPZakete karşı , 'lt-öbaiık yapmış 

olmamak için istemiye ist<'rniye oturur. 
Fakat sağındakine, solundaklne dokun
mamak için bü7.ülür. Onlar, bu tarzda o
turuşun sebebini anJama:zlar. Sa~ındaki 

adam, babacandır. Mikrqb meraklısını 
kolundan tutar: 

- Hasta mısınız bayım, b\l ça'ı 
bakayım ateşiniz var mı? ıJf' 

Mikrob merakfısının elinf t\l 
rob meraklısı telaşlanır: 

-Ay! bit 
- Anlaşıldı, size birdenbire 

geldi. Cebimde bir hap olacalc, 
de yut. 

- Teşekkür ederim, isteıneJt'o 
- Hayır hayır olmaz. 
Sucuyu çağırır: 
- Bir su! 

- İçmem, yutmam. ~ 
- Hayır hayır, içeceksiniz.. lı"""ı 
Su gelir, mikrob rnerakhSl• ~ 

bakar .. yüzlerce kişi bu barda~. 
mişlerdir. Bardak mik.roblud riJJi ~ 
içecek... Babacan adam ceble ı. ,,...., 
pantalonunun cebinden toz\a~ ıj' 
bir hap çıkarır, tozları dağıtr'll ıı dl 
pa üfler .. mikrob meraklısı bılıı ~ 
rür. Daha fena yapmıştır . .H3P 
ınikroblanmıştır. .ııı.I 

b. e"' Mikrob meraklısı hapı ır )it 
bardağı bir eline alır .. ~ir hB~,;.ıs'J 
<laktaki suya bakar. Gozl.erı bl'tJ ~ 
sanki hapın üzerindeki mıkr0 tol).f" 
yordur. Bardağın kenanndak1 rdJI· 
sanki ayaklanmış koşuşuyorla 

Etraftan knuşurlar: 
- Acaba hastalığı ne? f tP _J 
- Vapura binerken de tuh• tP1' f 

vardı. Sakın geçici bir hastalığı ~ 
- Koleradır.. o böyle birdeıı ~.JI 

lirmiş. ,,vr 
- Suya nasıl bakıyor. 13en i 

muhakkak kuduzdur. . iıtl 
- E\·et, evet, geçen yaz bıZaıı O 

kudurmuştu. Su gördüğü ıatf'I ..:/ 
di. İşte tamamile bu da öy!e .. .ıı•P"" 

- Bari yakalayıp bir yeT"C ı.ı 
hepimizi ısırırsa biz ne yapıır1',;ı,. 

Babacan adam bu sözlere <JO!ı,,r 
miyordur. Mikrob meraklı51°1 1~ 

N d - .. - bı·r~det· - e uşunuyorsun 1ti1'• 
hapı, iç şu suyu .. bak beŞ dıt 
bir şeyin kalmıyacak. 

- İçemiycceğim .. 
- Neye, neye?. ııl 

Arka sıradan bir ses &eJir: ., )11'" 
- Canım adamı zorJanıaY1 

' 

muş baksanıza .. 

- Gel, gel bayım, rahat otur. 
Arkaya doğru çeker. Mikı-ob meraklıc;' 

kıpkırmızı kesilir. Kanapey~ yaslanma
ı.ile kanapenin mikroblarını da almıştır. 
Babacan adam söyler: 

Bir Rum kadın telaşlanır: 1tot~ 
- A vire kuduzdu, ben sok 

kalkazak ısırazak yanağınıdıı;~sı 'il 
Saray bakiyesi bir harem il ıaı?': 
- Ayo bir bakayım ban nıı ııeıı 

ki babası tuttu.. biz Yıldızdı1Y 

- Vapurlar da epey kalabalık oluyor. 
Söylerken ağzı, mikrob meraklısmın 

ağzına yakındır. Ağzından mikrob savu
ruyordur. Mikrob meraklısı mahvolmuş
tur Titl"Pmiye başlar: 

ağaya oyle şayler olurdu.. e0et· 
Babacan zorlamakta devaf1l .• sıJ 

d 
ıç ş .. 

- Yut şu hapı bira er, . ur 
' tiıl • tJ 

Nihayet hapı ağzına g~ ber""'" 
bir yudum alır .. Hapla su ıl~ dıJı 
zmdan içeri kaç mikrob gır 
gelir. Bayılır. d6f. 

Ve yüzü koyun mikroblıl ' 
d.. ~ 
uşer .. 
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Garib 

Dünyanrn en 
garip heykeli 
Resmini gördüğü

nüz heykel, Şlll ile 
Arjantin hududla
rının ortasında 4000 
metre yükseklikte bir 
dağın tepesine dikil

miştir. 

Hazreti İsayı temsil 
eden bu heykel 12 

• S'ON 
'J 

ve inanılmıyacak şeyler 
Dünya gitgide bü

yüyor. Çünkü her 
sene arzımız~ yüz
lerce hacerlsemavi 
düşmektedir. Buna 
muknblJ arz bir şey 
kaybetmiyor. 

Bir yılda 365 gfin vardrr. Fakat dünya 366 de
fa döner. Çünkü güneşin etrafında da dönerken 
kendi etrafında da bir defa dahn 

Resimlerini gördiığünüz Vlyanalı 
ikizlerin zevkleri, sesleri, kalbleri
nln çarpışı, kan tazyikleri, ldlola

"'~"'' rı, parmak izleri aynidir. 

Fransız piri 

Slıyfa 9 
• 

1 

metre lrtltaında- ~-'~~-
Verlaine hayatı -
nın yarısını ha -
pishanede, yarısı -
nı da hastanede 
geçirmiştir. 

1ır ve eritilmiş 

top kurşunların

dan yapılmıştır. 

Bu lı:erli ile fare gayet 
do.tturlar. aynı kaptan 

yer, içerler:__. ----~ 

Avusturya Generalf Prens Jo
hann Von Lett'htensteln 1809 
da Napolyonn Aspern muhare
beo;lnde mnğlub etmişti. Bu 
t.arbde bindiği 25 attan 23 ü 1&.&ı:ı-.~m:ıliilııııi 
olmüş, ikisi de kaçmıştı. 

Dünyanın en küçük miistakil 
devleti 

İtalyada, Romada bulunan Al
man hayır mUeıısesesldir. Toprağı 

bllflll Calvarry'dan getırilmlştlr ve is
tiktallnl de, Vatlkan· hükümetı ile Al
manya tekeffül etml§tlr. 

u; umıyan adam 
1 ~DEB Ü VA ır 1 

Münekkidlerimizi tenkid 

Ozan•or 

Nurullah Ataç 
hakiki mahiyeti bir yan::t bırakılmış. nr 
kusurları, ne de kıymetleri ölçülc:me
miştir. Bu şekilde bir yazmın tenkid ile 
alfıkası da hiç şübhesiz ki sıfırdır. 

Maamafih buna karşı, bazan, kısa, fa. 
kat ince nükteli tenkid iğneleri de var· 
dır. Bu iğneler biraz incitse bile yarala
maz. Çünkü daha ilk satırlardan münek· 
kidin tam samimiyetini hissedersiniz. 
Mesela şu anda, bir Fransız mecmuasın· 
rla kısa roman tenkidleri yaıan bir mu
harririn bir roman hakkındaki zarif iti
razını hatırladım. Eser, edebi olm:ıkla 
beraber, cinai roman1ar tarzında hır sü· 
:ii ölümle devam edip öyl" bitiyormuş. 
Münekkid kısa tenkidinin o;cınunda şöyle 
diyor: cHasılı son sayfaya varınca eşh:ıs
tan ortada tek canlı adam kalml\ or. 
Hamdolsun ki ümidimizle beraber mü
C'llif sağdır ve bize günün birinde çok 
iyi bir eser de verebilecektir.• 

Madem ki tenkid yazıları içindeki nük
telerden bahsediyoruz, bu arada karika
türü de unutmamalıyız. Karikatür, bir 
kar:ıkteri neş'eli bir rnizaçia görüş de. 
ınekse, muhakkak ki saminıt bir teces
~üsten doğmuştur. Fakat bazt karikntür
cüler de vardır ki, san'at eserlerini ted- ' 
kik eden münekkidin gözlüğünü takarla· 
ve san'atkarlar şahsiyetlerıni o gözlükte 
görüp göstermeğe çalışırlar. Ancak, elle· _, 
rindeki kalem yazı değil, resim çizece
ğinden, nüktelerini de bu şekle uydur
mak isterler. Hele bazı karikatüristler. 
özene bezene karikatürlerinı yaptıkları • 
san'atkarlan, şahsiyetlerinin hakiki ,·a
sıfları içinde göstC'rmektcn uzaklaşırlar 
da eserlerinin isimlerinden ilham alm:ı-
ğa kalkarlar. İşte o zaman ortaya cıkan 
nükte ve zarafet, tamamile sun'i bir şey
dir. Mesela üç ayrı müelJifin üç mc>§hur 
eseri var diyelim. Bu eserl<.>rden birinin 
adı cKarga>, diğerinin .su birikint,sh, 

(Devamı 11 inci 64yjnda) 



ıo Sayfa POSTA --

Tekin 
We 

: On 7&Şl1lda. 
: Teldıılıı kar· 

deşl, ı ra· 
fmda. 

Doğum gan·· 
hediyesi 

l_M_er_ak_h_ v_e_F_a_yda_h _I Masanın ortasındaki tah 
Babalan: 

• 
Lale - Biliyorsun 

değil mi Tekin? 
Tekin - Biliyo-

rum, bilmiyorum, 
sana ne? 

Lale - Hiç, sor
dum da ..• 

Tekin - Biliyo
ruın İşte, istersen o
kuyayım, sen de ki
tabı al, dinle, bir 
yanlı.şım çıkacak 
mı? ... 

Lale - Sen ne 
söylüyorsun? 

Tekin - Dün ak· 
şam ezberlediğim 

şiiri biliyor musun 

---··---
- Bir perdelik komedi -

diye sormadın mı? Tekin - Buna canın sıkılmadı ya?. 
Lale - Hayır, onu sonna.dım. İki Lale - Hayır Tekin, he mo kadar 

gün sonra benim doğduğum gün, onu çok sevindim ki. 
biliyor musun? (Babalan girer) 

Tekin - Biliyorum, ne olacak? Babalan - Ne o Tekin, ne var Lale? 
Lale - Benim büyüğümsün de; bü- Ne konuşuyorsunuz bakayun, herhalde 

yükler küçüklerin doğduklan günler- Tekin alacağı Jıed.cyeden bahseriiyor-
de onlara hediye verirler. dur. 

Tekin - Bak bunu bibniyordum. Tekin - Hayır baba .. 
Llıe - Şimdi öğrendin. Lale - Ben Tekinden artık hediye 

<Çıkar, Lale de çıkar, biraz 5ö0nra istemiyorum. 

İlk tefrika roman 
Robenson romanını okudunuz mu? O

f kurnadınızsa bile ondan bahsedildiğini 

duymuşsu• 

nuzdur. Bu roman. ı 

batan bir gemiden 
kurtulan bir ada. 
mm blr adada tek 
başma geçirdiği 

, hayattan bahse
der. 

Gazetelerde tefrika suretile roman es
kiden neşredilmezdi İlk defa tefrika su
retile neşredilen roman bu Robenson ro
ınaru olmuştur. 1719 da London Post ga
zetesinde çıkmıştır. 

---Hind fakirleri ve dilencileri 
Hindistanda dilencilerle; fakir dedik· 

leri, çiviler üzerinde yatan, tek ayakhn 

üzerinde seneler-
ce duran insanlar 
pek çoktur.,.Bir is
tatisti!c yapılmış .. 

bu istatistiğe göre 

dilencilerle fakir

lerin sayısı bütün 

Hindistan halkı· 

nın sayısının yedı

de biri tutuyor-
muş. 

Tekin babasile beraber girer.• Babalan - Mademki öyledir Tekin 
Tekin - Baba.. benden aldığı lirayı geri versin. Futbol oynıyan tek bacaklı 
Babası - Ne var oğlum.. Tekin - Bende lira yok ki,. Bir kaza neticesinde bir bacağını, bir 
Tekin - Lalenin doğduğu gün yak- Babalan - Ben sana kard~ine he- kolunu kaybeden insan derhal değişir ... 

laşm:ş. diye alınan için bir lira vermedim mi? Onda herşeye kar-
Babası - Evet, niye sordun? Tekin - Verdiniz. ben de Laleyle şı bir isteksizlik 
Tekin - Sen bana para verirsen ben beraber ona alacağun hediyeyi başJar. Almanlar, 

de Llleye ibir hediye alacağım. seçmek için sokağa çlkmıştım. işte bunun önüne 
Babası - Şu bir lirayı al! Babalan - Sonra?. gcçmeıt ~aresini 
Tekin - Teşekkür ederim. baba! Tekin - Hani şu sokağın köşesinde bulmuştardır. Ka-
(B:ıba çıkar, Lale girer) bir hamal oturuyor ya! za neticesinde u· 
Tekin - Lale; L.ii.c - Hani annem söyler, onun kı- zuvlannı kaybedenleri, sağlam onianla-
Lal': - Ben sana dargınım. zı da benilnle aynı günde doğmuş.. nn yaptıklarını yapmıya teşvik edıyor-
.;ekın - Neye, ben sana ne yaptım Ba~lan - ... Evet. . tar. Meseli tek ayaklılar arasında futbol, 

ki. Tekin - Lale oradan geçerken lira·' tek kollular arasında boks maçlan t~r· 
Lale - Ben senden hediye istedim. yı ~nden aldı.. do~~uğu gün kendisi- tib ederek onlan ataletten kurtarıyorlar 

Sen ~dan kaçt~ • . . ne b~r şey alması ıçın hamalın kızına ve sakatlıklarının ruhlarına yapbğı tesi-
Tekın - Sana hediye alabılmek ıçm verdı. r mümkün mertebe hafilleştirlyorlar. 

yanından kaçtım ya... Babalan - Aferin size çocuklarım. .!. ........... --.............. _ ......... -...... _ .. _ 
Lale - Demek hediyemi aldın, ge- (Her ikisini de kucaklar) İyi ettiniz a- Babalan - Bebek Lalenin, şimendi-

tirdin öyle mi?. Ne iyi, ne iyL. ne sevin- ma şimdi Laleye, Tekin bir hediye ver- fer de Tekinin.. 
dim .. ne sevindim... miyecek mi? Tekin - Bunları bize sen aldın de-

TMin - O kadar acele etme, henüz Lale - Hayır baba. istemiyorum. ğil mi baba? 
hediyeyi almış değilim. Tekin - İstemiyor baba! Babaları - Ben aldım ama, niçin al· 

Lale - Boşuna sev~im. Babaları - Hele biraz durun! dığımı bilmezsiniz. Siz evden çıktığı-
Tekin - Sevinmen de boşuna değil.. (Babalan çıkar, iki kardeş kalırlar.) ıuz zaman ben de arkanızdan geliyor-

(cebinden lirayı çıkarır) bak bir lira.. Tekin - Babam nereye gitti? dum. Sizin bir lirayı hamalın kızına 
baba..-n verdi Bununla hediye alatjar Lale - Bilmem!. \'erdiğinizi gördüm ve buna çok sevin-

- Annemle ablam, masanın or
tasına tahta koyup masayı büyütü· 
yorlar, anla.şıla11. bu aksam ~ 
mi.;afir var .. 

- Tabaklan ben götüreceğim, ... 
ben hiç tabak kırmadığım için an
nem bu işi hep bana yaptuıvor. Ne 
iyi! 

- İşte masaya koyuyorum. 

- Masanın ortasına ~ 
tahta hoşuma gittL ıoıııse,. 
mcden alayım da bahÇedl 
oynarun. 

• - --A .. ,n ~ 
- Gene dikkatle ~atı' I 

ne koyayım da annem de b 
ferin• desin!. 

- Aman, eyvah.. ne oldd-" 

ğız. (Babalan bir elin.de büyük bir be- diğim için henıcn bu iki oyuncağı size ~ 

Lale - Haydi gidib alalım. bek. bir elinde bir oyuncak şimendi- Jldım. - Başıma gelene bakın, hem ben Abla, abla masanın o f 
Tekin - Haydi. ferle girer). (Çocuklar babalarının boyunlanna düşt.Uın, hem de bütün tabaklar dak. tahta. ben lmıştıJll-· # 
(Beraber ;ıkarlar sahne bir an boş Lfile - Ne güzel bebek. sarılırlar, perde kapanır.) 1 11 a ~ 

mı;~--~·~~.r::~ı!~ .••• A;~;··i~~;~~:i;;~;··;;~;i~·i········· ........ ~~--i~~~r;:~bt~~CE:ii~id~ 

- Doktor, çok hastayım • • kolum11 kunıldatacat 
mecalim yok. 

- Hele ben bir lliiç vereyim, HeTkül glbl kuvvet-
11 blr adam olursun! 

- Evet, vermedim, çü nk:ü param yok, vcrernl
:yeccğlm. fakat size 1y1 bir rekllm yapablllrlm. 

- Doktor. doğru .söylemiş. 
Bu llfica başladım ba.;lıyalı 

Jı::uvvetlcnlyorum. 

- Teşekkür ederim doktor, Herkfil gibl kuv
vetli blr adam oldum. 

- Fakat benim vtz1 telerlml vennedlnlz. 

- Bayanlar baylo.r, kuvvet.imi görüyor musunuz?. Koskoca ııdamı tutunca 
!havaya kaldırıyor, ellerimin üzerinde taşıyorum. Havaya kaldırdığım adam 
benim doktorumdur. Onun verdiği ll~ .sayesinde bu hıı.le geldim. sız de hemeıı 
ona koşun, aynı il!çtnn size de versin! 

Arkadaşlarınızdan 

birinin babasının e
vinde bir akvaryom 
içinde güze1 balıklar 

varmış. Arkadaşını:ı 

bir akşam evde otu. 
rurkcn akvaryom i-
çindeki balıkların ----
resmini yapmak iste
miş. uğraşmış ve çok 
güzel bir resım yap
mış.. faıtat arkadaşı

nızın boyası yokmuş. 

bu resmi yaptıktan 

sonra boyayamamı~ 
biz resmi gazeteye 
koyuyoruz. Siz uy
gun gelecek renkler
le güzelce boyadık

tan sonra resmi ke
sip bize gönderiniz. 
İyi boyamış olan-
lardan bir kişiye . ~ 

bir fudbol topu, bir soıı f""' _J 
kişiye bir fudbol topu büyükJüğünde lastik top, diğer yüz kişiye de rıı ~~il 
nın bilmece halleden küçük okuyucalan i9in ısmarlıyaırak yaptıJ'~~g ,recf I 
hediyelerden vereceğiz. Bilmecey~ ccvab müddeti on beş gündür. Bı 11 ıet,d' 
gönderdiğiniz zarfın U%erine cBilmece. kelimesini ve bilmecenill $'1 

bitt tarihi yazınız. 
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~debiyat: Münekkidlerimizi ten. id Milletler Mekteble ş. d e r 

(8 , Cemiyeti Hatay r A q 
~\'UneuS\:ı~utarafı 9 uncu sayfada.) du. Bazımız birkaç kere ~lkacak olduk, • • • •• •• - ceza a. ı !l r 
t~anu b kan •Ayna. olsun. Karikatür fakat geveze doktorun o nıyette olmadı: /şzn l goruşf U 
lilı ' a rsın ili ked ·· t d b · · bı rakrrıadı İkı 

• trıuhakk k ız, e müellifln çehre- ğını far en us a ızı : . (B ta 1 1 . . fada) f 8aştarafı ı inci sayfada) \zılcık sopasındn bir keramet olmadığına l -
?aşırlar. 1 . a. kargaya benzetmeğe uğ- üç defa kalkıp kalkıp tekrar yerlerımıze Cl§ Ta ı ~ne:' ıay . . olan Doktor İbrahim Zati'nin fikri nanmış bulunuyorlar. 
~Uarı bı; ~~tsi içın alelaca~b bir takım oturduk. Ne ise, belagatine payan olmı- ~arl~n bu hus~sta ıttıh~ edı!mı.ş Mr:.!"uf doktorlarımızdan. ve değerli peda- ~undan mutlak bir ray.da umanlar varsa, 
Çthre bınne karı~tıraıak sudan bir yan doktor en sonunda bir yak'a anlat- ,edbırlcrle tatbıkatta tahrıf edılmış bu - goklanmızdan İbrahim Zati diyor kl: \tecrube etsinler. Ben, ahlakan karlı ç_ıkaca
l~ Yapnıağa Yclt • . . ~ b ladı Pek u gun bir hikaye de- hınuyorlar.> •- Bence, mekteblerlmlzln ahlakt bakllll- ğını ümtd eU>em, öz evlfldımı, ylrmi dört sa
tıü d cszner o.an Ü .~nı~, ıh.~ınıal son .. d~- ~:g~·U:ş ·kadınla~ da bulunan bir Bay Necmeddin Sadak, bundan sonra d:ın dllenllen seviyeye yükselebilmesi lçln, ~ttc k•rk S('l~lz defa falakaya yatırırım. O -

e avn çuncu muell:fın yuzu- gı • ı assa k .. 1 H t .. d .1 k . vaziyetle- evvelfl mahşere benzeyen sınıfları tenhalaş- nun mektebinde hocasından dayak yeme -
l'ıitl • ava be cı· , A k .. barek zat pe • oy e 1 a aya gon erı en omısyonun k d 

atır. ı:; • . nzesın diyf' panl parıl me ıstc>... nca mu . . . . _ . nun tırmak, .sonrıı mualUmlerl, bir günde bir dü sine de gı emem. . 
liir etin \,' duş.: nün şımdı: Bu karika- ince düşünenlerden olmadığt ıçın b~ hı- :•~ın yanlı~ ~laşıldıgı ~ komısyo ~ züne mekteb arasında mekik dokumaktan Faka~ bundan blr fayda ümld edemlyo : 
\>a .... san at ve ın l"k . d a· ? k. . d kısa kesmiyordu Anlattıgının ıkı ayrı vazıfesı olduğu, bırı Hatayda bu- kurtarmak ıazımdır rum. Bilakis şahid olduklarımızdan d:ıhn mu 

-.ıaa ce ı ncresın e ır .ayeyı e · - .. .. . . b k · · · sır .. kib tl d ğur bilec~ini tahmln edi-
llı( h ah, bu .......... 11 rı d b. . h··ı· as "U idi· bızim doktoru bır gece ag- tun cemaatlar mumessıRerınm u omıs- Öyle sınıflar var ki, içlerinde, tam blr se- es ... e er o a .,., 

llt e . • .. u . ı er en ırının u as ı :w • 'Ih k . . ·kt" d kald l tal bel U yonım 
t<tydı k erı •Soba borusu~ ismini taşı- rısı tutmuş olan bir kadına çağırmışl::ır. yona ı a_ edılmesı ana yas~ ı .ız:ı~: n~ız.e:se ırı amaınış e ere ras ar- Me;elA, o takdirde, küçük bir vesile lle 
~"llıilnü r katurcü adamca - ızın to arlak Çocuk bir türlü doğamıyormuş, k~dın da dan old.ugu .halde yapılmadıgı, ikincı~ sı Öyle hocalanmız var kl, bilmem kaç mek saka~a atılacak bir tokat, kulak tozu p:ıt.-
t kt' uıata Uzat b g p hiç durmadan cAUah .. Allah! .. • dıye ba- ıse, bu ıhzarı devrede bu komısyona bır tebde birden hoca olduklan için yetıştire - !Jyac=-k olan zavallı bir yavruyu mezara, ve 
)'a~· 1 le bunun a ~ruya ~ı benze~C: nyormuş. İşte hikayenın bu yerinde Türk ve bir Fransız mümessilinin ilü - medikleri derslerini ancak, tramvaylarda, senelc:>r sürmüş bir emeğin mahsulu olan 
~ n \e bu gıbı, edeb1yat tenkıdı ~ . • "d t d g~u knltukta hakı şart olduğu halde bunun da yapılma- vapurl:u-da hazırlamaya imkan bulab1Uyor- koskoca bir muallimi, hapishaneye sürUkll-

ı la vazife"· ~ , 1 bırdenbıre Hamı o ur u ı · ekti ı k tııı da b" ,,ı ust.erınc a an ya- ~ . . n sükutunun dığını uzun uzadıya anlatmış ve bu yan- ıar. ve okuttukları talebelerden bir çokla - vec r. 
11'1 b t ır eserın isminden bir hü- dogruldu ve bır saatı geçe I 1 1 g~ n Tü ki . t t . sebeb r ':im ısımıerlnl bilmiyorlar, bir çoklarının Kabul ediyorum ki, bugün çocull-un ho • 

n L • s.ı.tı .. 1 ·ıe çıkardı· ış ı ı r yenın pro es oıanna • k h"" "' ıtalkın tından bır nükte ıkarma- acısını şu cum e ı · . . . .•. .. , . da, yü1Jerini bile tanımıyorlar. casma arşı urmetı azalmıştır. 
liıııç . aları çok k . ç . . .. _ Hakkınız var, doktor. kul sıkılma- olan vazıyetı tevhd ettıgını soy.edıkten Halbuki, bir mualllm, talebesile, sade sı- Faknt bunun sebeblnl, kızılcık sopasının 
a:ay dıı iırur y k. ere ~end.lerını gu- . a Allah diye bağırmaz! sonra demiştir ki: nıfda, mektebde değil, sotakda blle meşgul ucunda aramak, gülünç bir tahlil olur. 
ta a almak'. o sa şu veya bu sebeble ) ı:;.::11 h k r . . .. tüne öyle şidddle - Milletler Cemiyetinin gönderdiği olmalıdır. Bn ltibarla, bence, bugün yapılması lA. -

hıbirıj d • ıstedıkleri eSi-ri ve escrın a e '.me_sını~ ~s ·~ındclkiler hep komisyon her iki teşekkül halinde da- Bizim hocalarımız ise, mektebde, hattli sı 2ım !?elen şey, mekteblere ağır ceza usula 
sııdaltj cgıl. .. Bu hak k l h vurmuştu kı, bız, butun sa. . fh h" b" . t'h b k k .b. t nıfda blle bu imkAnı bulnmıyorlnr. sokm:ıktnn çok başkadır: 
tın k lEnkidlerde 

0 
ı_ a ! yazı sa a- birden gülüşmeğc.' başlamıştık . .Maam_a 1 1

• ı~ ın 1 
A a. anuntı. yapn:~ _gı 1 :ş- Çocuklnrınnzın yanlış yollar tutmaları ı - Evvel~. talebelerin, sinemnlarn git -

t. •• Clıd ·nd d . ldugu Jtadar haya- neticede doktor hikavesint kısa kestı mi r 1 hır salahıyete malık degıldı. İntı - da. ke'ldilerlle kati derecede meşgul oluna- melctlnt derhal, ve kat'i surette men('tmek 
lar ta, sak:tlı e goreb lınz. Vakıfı nice sanırsın:z? Hayır! H~mıd•n nüktesini o hab kaııunu Sancağın anayasası~da mnmnsındnndır. Jfı.zımdır. 
ıı a karşı en ~lara, zanf ve hamakat- kadar anlı anlamıştı ki sadece: mevruddur. Bu kanunun eğer kısa ıse, 1 Yoksa, tabU olan, ya~i ruban, irsen ma- Ben, Fran ada, o~lumu sinemaya soka -
L ktetı t buyuk ve asil sıliıhımız y .~ . f d" bu tesadüfi deg-ıldir. Muhtasar olması lfıl b•1lunmıyan bir çoeugun, tembelllkden, madım. Bana: 
<.<:ıı .' ancak _ - Yaa .. oyledır, e en ım.. ı . . . . . . sf"rke .. ı kden kurtarılamaması için hiç bir « Olamazı dediler, ve ilave ettiler: 
• cı ıı Yerıne: bir ne ~cunu~ battıgı yerden Dedi ve gene bir muddet söylc:lmckte 1 kasdedı~mıştır. Evvelce. te~kıl edılmış sebeb yoktur. ·~ Ö~lcden sonra, filfın natte, stnema-
h ıı hurıunı ş e kwılcımı çıkaran ve d tt· ol.ın mutehassıslar komıtesı tarafın - Ha.tt.A daha Heri giden bazı Amerikn pe- mız onlar için film gösterecektir. o zaman 

t hak· a da k 1 evam e ı. . . .. .. , 
ı ıkatın .. a ınıyarak o parıltıyı İşte bövle yerinde savrulan bir nükte, dan reddedılmış bulunan butun ted - dagokfarına bakarsanız, onlar, çocuğun ah- getirini 
t:: ille can r u h.ıne serpen niıkte! Böy- b b.~t.. b' 3 .. ı·veti çırcıp'ak orta- birleri kendine mal etmek ve bilhas • ı:ııu, reciyesi üzerinde, irsiyetin tesirlerini Gcrüvorsunuz ya? Onlar, sinemaların 
"lll • tda •T azan, u un ır v .. .ı bil k b 1 t ı l e· Biz bir cim! çocu " 1 bir ··· •"'asıl kı işte bunun k. ll ·ı b" . hak 'rnti sa yiı mi sene hapse kadar varan ağır e a u e m yor ar. v · • • perdesinden, çocuk ruhuna mudhiş arzu -

l'rııtal ~ rr:,saHni . ya koyar, bır ze a parı ıı:.ı e 11 •• : • • •• ğundan, mükemmel bir insan yaratabm -
hat , bu~Ük sıze anlatacağım. Bu aydınlatır. San'at eserlerinin tedk kmdf' cezalnr koyarak ferdı Jrnrr.yete teca- :-izi• diyorlar. Jı,r, lcorkunç fikirler, fena ihtiraslar akset -

ıraı Şa.r Ab.J "lh k H. 'd · ı 1 ·· d 1 k. b' k tıl'rinl kat'ivetle kabul etmiş bulunuyorlar. arın-da . JU a Hm! e aı. de de bu ne\•ı"dnn nl-ıklC'lt•r; her zaman 1 VUl e en a 1 amı havi ır anun yap- Ya.:-ıi, terblv. eci eUne verilen bir çocuk. 
h n b d '" 2 - Mekteblerlmlzi şiddetli bir kontrole 0ır gec •• nı ır: 1 hoş görürüz. Hatta lıunl.ırın eks"kl kle>ri, rnak hakkı böyle bir kontrol komisyo- canlı bir hamur külı,:es1 telakki ediliyor. Ve tabi tutmak, ve esrar, kokain, eroin kaça.k-

durr. e Oahini . . · b ı nuı'a bahşed"l · t" o hamura istenilen şekli vermek, mürebbi - t1 
h •• ._ :Sır h n snlonunda bulunuyor- bize bir dereceye kadar hır hı..;7.lln ı e ı memış ır. . çılannın ornlnra kadar girmelerine sure 
(lı; l a"} c ' ' d. · ı Ru koın· · h l dı;;.., ı·ntı·ha - nln elindedir, denilıyor. k t'i d i k .. _ bıraknınmak JA-·-dır 
d arın a .7 • e m safir.er daha vardı. verebJir. Çünkü ivı bir munekk ın sam!- ısyonun azır a ti' Bu itibarin kanllm ki hocalarımız rn - ·a Y(' e m ...... .. <U.Uu • 

kt tası , • . b t · . · · k 1 · • • ~ zı: n bugün, esrar, eroin, sigara. rnkı 1 -
tı- oru hı n-.~ b r kadın haı:talıklnrı mi ve tatlı nükt lcri b e onun ~lubi.1 ı a n:zamnamcsı sızın arar arınızın cuklarla lıivikile meşgul olmak 1.mkfınına sa- .;en tnlebeler, velilerden fazladır. Ve mck -

ğp fıı ç k"rnseye tek kelime söyl<.>- ve tahlilleri kadar zevrd;r. yeter ki bu I ştkil ve esasına tamamen muhaliftir. hlb eu!ldikİeri takdirde, mekteb sı?ıflarımız- ~eblcrde hocaya yapılacak her sulknsdı, al_ 
~vtdı.ı. Atn t bırakınadan ha bire anlatı- nükteler, yukarıda söyledi~imtz g"b!, hn- B_u n:z~mname arayi _umumiyeni? m~-'ıda, _bcll~rl Uıba,ncalı haydud mınyaturlerl nemalar ilham etmiş, ve bu zehirler icra et-

tıı sor .... a 11 ltr, ne saçn1a·ar? Ora- ki"kat·ı bo1Tmag~a d "'il bütiın parlaklığile h•yetını tamamen tadıl etmektedır. Nı- görulml)ecektlr.• 
1 

Y ,. r·k 1 tırmlş•irl 
~\ ·"a)ın. t.r: • ••• 1 b ı:>' • 1 .·, •• •• k Doktor San averın ı r 

hurıaı .ı."I<ırnıd, hıssedıyorduk ki aydınlatmağa yarasınlar! Ancak o za- zamnamedekı ahkam mutehassıslar o 1 Me.,hur doktor Sani Yaver, bu derdi te.ş- S - Mekteblerlmlzde, t.ldabı muaşeret. 
Nııau sa rr-ı tı. Uykusu da gelmişti 1 rnan zekanın ve b:lginin ışığıdırlar. mitcsi tarafından hazırlanan ve sizin ılh ederken, daha şümullü bir teşhis koyu - dersleri verdirmek lwmdır. Çunkü aile i -

at on bire yaklu,,,mı bulunuyor-1 llalıd Falın Ozansoy tarafınızdan tasdik olunan s:stemin te yor, ve diyor ki: ç!nde içtimai muaşeret öğrenmekten mah -
l ? melin! teşkil eden halk iradesinin ser- • . E~er. mekte~lerde dayak atılmasının nım kalan talebe, )·ürümesini, oturmasını. 

İ g 
1
• l t - - ...... ..-

1
- .www --...- h b • b:stcc ve doğrudan doğruya ifadesi im- ~!~;.~~~~~~ v~=,~~~~:at~~~~~= ~~~{t~~b~:~ı~~r.yerde konuşmasını, gül-

er e - a p Q Il "'/ a ar J . kunm• ortadan kaldırmaktadır. M~etln biıtun öğret.menlerine bel:ılmdan bi- Ve bence, sopadan umulan faydayı, bu 
(B - Türkiye Hatay ile, onun tarzı idare- rer ı~•zılcık sopası hediye ederdim! dersle .. den, ve tedbirlerden beklemek, mu -

~Ol} harb aş!{l,.<ıfı 1 inci sa farla) I mandam Vis Amiral Sir David Ifuntcrc: s: ve sükun ve sükuneti ile bu" devrede F~ kat, fnl:ı.kaylıı, sopayla, tolmtıa, yum - hakk:-!< kl. en mergub, en makul, ve en ve -
lat~ 1 rnevzul Y . 1 ~ . d 1• k d d E \ rukla, bu<?ün hayvanlar blle terbiye edil - rlmll ümlddlr l • 
1• . 1itır b u b.r ya41 serısi hazır-

1 
vcrdı: 11 ransa derecesın e a a a ar ır. sa - 1 ç·· kü nl ü ebbllerl bile kı _ sELil\l TEVFİK 

"f,"' QlJ. ent Ü .. .. J d b b h C . dk·k· . . k m yor. un o arın m r . 
·•ııza tıa' . er san yazıyı okuyucu- c çuncu apon or usu u sa a an- r~n bu meselenın te ı ı ıçın onsey 1 = 

t~!rııfütere,~edıyoı-uz: . 1 tona girdi. Dördüncü J~porı . ordusu tarafından teşltiline .k~rar ve_rilecek ki, burada açık ve durüst bır n.y1.2tle ala-ı bildirmek arzusunda olduğunu söylemiş-
hat€<lhlarına rn_erı~, Japonya, ve Jtalya, Hong-Kongu ?'1uhasara ettı. Ami~al Ta- heyete H_atay. ~eselesının mul~te~ıf. safa- kadar tarafeynin gayretlerini ayni he _ tir. 
:t b g 'ile b.rbırınden dalıa büyuk 1 mamotonun fılosu, Sar~w...ık. aç~k _arında hdtına aıd bılumum taleblerımızı der- defe tevcih etmeleri suretile 29 mayıs an-ı Bu işde konseyin raportörü olan İsveç 
QrıŞa Cır rı koynıak için yekdiğcrlerile 1 toplanıyor. Altıncı torpıdo fııo~ılJası d:ı- ı ır-cyan etmek hakkını mahfuz tutuya • laşmasının mes'ud bir şekli tatbiki temin murahhası, konseyin bu içtimnına yetic -

l .4.&ır sik} Şlttiş bulunuyorla:-. ha açıkta bulunuyor ... > ruz. c,lunabilecektir. bilmek üzere eğer Türkiye arzu ed .. 
ı.ı11""f!tli v et ~oks şampiyonları gibi ir!, Sir David Hunt<'rin ince dudaklarıncfa HGkumetim asıa. kabul ed:n:ez ki~ Bundan sonra söz alan Fransa ha _ Fransa muvafakat eylerse komisyoıı • 
t.,a:"e ve ~el'rıUdhiş 60,000 tonluk Anson. manalı bir tebessüm ~asıl oldu: . . hatta si.zin kararla~ınız!n ta•bıkı .. dah~ riciyc nazırı Delbos beyanatta buluna- porunun konsey kararlarına muvafık hır 
f ltta ln 1.n~w hnrb gemilPri, Uzak _ - tntelligcnce Servıce ~u sefer ıy~ ~a- 1 ı..\lsa, Mı11e~le_: Ce:U~yetı teşek~u1len rak, Sant·ağın tabi olacağı rejimin 29 §ekilde tadil için bir şekli tesviye elde 
~Gtler,n1 ~ ız ıınparatorluğunun men _ liımat almış. Matlub vakıtte hedef.m:ze Türkiye hukumetının re~ ve mutalea: mnvıs nnla~ması ile sarih bir surette edebileceğini söylemiştir. 
t?~ etll'ıişl orurnak için Singapura hare- vasıl olmuş bulunuyoruz. Eğer Amen - \ ::;ını nJmadıkca bu haYa!ıde herhangı m· İfım olduğunu ''e şimdi bu ahkamın Necmeddin Sadak, raportörün teklif et-

'l' il SUre;:~dır. kalı dostJanmız da randevuya geç ka] -J bir tt!dbiri derpiş. veya. tatbik ede.bil - ta~biki lazım geldiğini ve Fransanın tiği şekilde kendisile mutabık olduğunu 
~:~~o. llo e İngiltere bahriye nezaret! mamış iseler bu sarılara kamç:nır. ~npını !sinler. Bah.u~us kı kor~:usyon. malumat hem manda ve mes'uliyetini. hem Snn ve Türkiye _ Fransa miimessillerile biz -
~a;~len t:. Ve Berlinden durmadan kimin tutmakta olduğunu gostermek~e; :ılmak k~bılı~den d~hı olsa, mandater cak statüsünü ve hem de Sancağın ta- zat raportörün müştereken Jtınm gPlen 
\>et eıı ka.t'i v ıd sedalarına sessizce, fa - gecikmiyeceğiz. . . . 1 hükfımetın a3a~~a12 ı.le t:masda bulu~- mamiyetini temin eden muahedeyi na- tadilatı yapmaları şeklini kabuı ett:ğini 

l!trıış bulu e nıüess.ir bir jcste1e cevab Bir tayyare sesi,. Benbo~ gem~sın~n mak için her turlu ımkanlarına malık zan dikkate alarak ve rnes'uliyetini bildirmiştir. 
I\..~ ~~kdığ:~~or. .. ~~rt .. k~~if . ta!ya:esı~den bır~nın dondu- hulunmuştur. . .. müdrik olarak buna gayret edeceğini ~aportör bir iki ~n zar~ndn bu ta -
du ltoııg ıne eş uç muazzam gemi. gunu bıldırdı. Şımdı tayyar~nın telsr1i İşte bu sebeblerden dolayıdır kı. hu oıiada bir suitefehhüm kalmaması la- dilatın yapılması ıçın takib olunacak 
tlq ııı!aııırı ~ :Seardmore ve Vicker.; gıbi bildiriyor: kumP.tim, kendisi tarafından kabul e- zım "eldii1ini ve Fransanın Parisdeki prosedur hakkında Fransaya raporunu 

ırı "n rn b b" • t'k r d ı k t· · · • "' b ~lıdr Şa edilın:u~ deniz tezgahların- c?ikkat, a"nu u g~. ı ı: ! arn: m _e rlılen ve ı:nem e ·e ım ıçm agır feda - Türkiye Elçisine verdiği mektubda bu verecektir. 
t t!t )ığı ış, uç ınuazzıım çelik ve sekız Japon tahtelbahın muşahecL roıJ- Hırh1<lar ıfade eden anlaşmanın çer - sistem mekanizması hakkındaki te - * 

fr~rıt',tı.:re ~ı~ır. miştir.> ıçeveleri dışına çıkan tedbir!erin tat - ifıkkisini izah ettiğini ve bu meselede Fransız radyosunun verdiği mali\mat 
~Ilga, ıao u~unıetine bcherı 3 milyar (Arkası Yarrno) biki hususunda ne Milletler Cemiyeti Milletler Cemiyetinin takdirine jti - Paris 28 (Hususi) - Bugün öğleden 
%e~?l\ilr-r h lllılyon Türk lirası _ malolan h . nzuv1nrı ve ne de mandater hükumetle mad ettiğini intihabatın lazım gelen\ sonra toplanan Milletler Cemivett kon -
~ti~: akkında size şu malumatı ve- Teruel ceb esındejhemfikir bulu~:11ayı imkansız addet .,bütün garan~ileri tamamen haiz olma- seyi ilk iş olarak Hataydaki seçim me -

\i~ı (l ltı tre lu .. • miıstir. 192 ~ _Tur~ - Fransı~ rnu~hede- 1 sı lfmm geldiğini ve bütün anasıra bi- selesini tedkik etmiştir. 
lG ta, ı:ıcı~, sekiı~unde olan gemiıerde, se· harb yenıden kIZl.?ll ı:.i s~ncak .ıç~n hır muhtarıyet ıdaresi latefrik kanaatlerini serbestce ~mi~i Tür~ ve F~a~s.ız mur~hhasları bu hu-
toıııa ile 40 5 arkada olmak üzere tam c.lerpı~ etmıştı. surette korkusuzca ifade etmek ımka - sustakı tezlerını ızah ettıkten sonrn, ara-
ll)ııı l"lıı t~i santimlik top vardır. Bu Saragose 28 (Havas bildi:_iyor) - Cum- Bu araziyi terkedişimizin esas şartı nı verilmesi Hızım geldiğini ve bu sa - larında dün varılmış olan anla~ma mu-
ltıq ar-ııı hehr l'lı~hitı 40,000 metredir. Ve huriyet kıtaatı kumnndanlıgını her ne pa- olan bu muhtariyetin gayesi bu hava - hada her türlü şüpheyi izale etmek lü· dbince, seçim nizamnamesinuı Türk te
~t ~· lfakı er ~llesinin sık leli 1500 ki- hasına olursa olsun Tcru~l y0Iu11u ele lide Türk ekseriyetini ve Türk kültü· t' zumunu ve intihabatın Türkiye _ Su - zine uygun bir surette tadili işi bir ko-
~'thı ltı.>,.,q 1:;1e?nin kudreti 200,000 bey. geçirmek istediği anlaşılıyor. rilnü muhafaza etmekti. 1921 muahe - rive arasındaki dostluğa halel vermi - misyona havale edöJmiştir. 
*<!ı 1'a Saatt edır. Ve bu kudret, devasa Mir:sJer, yirmi kadar tankın müzahe- ı Ol:°'" inin bir tecellisi olan 29 mayıs an- v;ce:tıni ve intihabatın tam istiklaline Bu suretle, mesele artık • iyasi saf· 
ll~ e 35 mil sür'at Lemin etmek- retile, nasyonalistleri.n me\•zilenn: hü - ·2şması, ne tarzı telakkisınde, ~e ~e ;;ay;t etmek arzusunda olduğu için bu hadan çıkarak, tamamen te1mık saha-

t;ırı ıa lfıtık . cum etmişlerdir. Tanklardan beşı tank tarzı tatbikinde bu esas şarta hıç bır intih:ıbatın istikameti hakkında önce _ ı ya dahil olmuştur. 
~\~~:ıı da y:::lld g~m~lerin noksan ta - müda:aa t~plarile d~~durul~urt~r. N.as- ı:-urel!c mug~y~r ol~aı... . • d_:n fi~ir beyanından ~çt~na~ ettiğini .. Nızamnameyi tadil edecek olan 

l§t darı e.ğıldır. Mesela Süveyş yonalıstlerın otomatık mnk ne.eı 1 mı - Tiirki ·e hiıkumetı bu ıhtılafır. devamı c;oyled•ktcn sonra demı~tır kı: Turk ve Fransız eksnerlerindPn müte-
tıitı bu geg~eJniyorJar. Jisleri iki yandan ateş altın'l nlilıkların - miıddetince izhar etm·ş olduğu Fransa bu ckilde hareket etmekle, fiPkkil komisyon, konc;ev d<> •res"nin 

~~;lart'a ~~:r~ ına:ik olan İngiltere- dan, milisler~ üç ç:-yrek. saat m ~ '~_rebe - hayırhahane hareketind,.en dolayı ka-ı Türkiye. ile. arac::.ın.daki samimi müna : nihayetine kadar tadil jc::.l.,i ikrnq J ede
\ar~ 16,ooo ~ayı tıtretE>n Japonların den sonra agır zaıyat '\iereı ek çekıımeğc tibi umumiye teşekkur eder. Da- I sebe~lerın ıdamesıne de yardım etmış, rek. \'eni nizamnameyi konseyin tas _ 

"-tı~tll. kaırn tonluk gemllerinden aslıı r.ı"W?cbur kalmışlardır. Saat 12 ye ~oğru, ha umumi bir mevzuu önhilin - vluyl)r. ,.;bine arzedecektir. 
~ll'ılt bır baı:·t'llıştır. hükumetçiler tekrar hücum etm 1şlers7 de Milletler Cemiyeti müessesesinin TUrkiye ile Fransayı birbiri.nf' bağlıvım 
~d<Qı ~hlikeı ~·torpido, tahtelbahir hü- de bu sefer de tardedilmişleı·d!r. iyi işlemesi bakımından şunu da tebarüz dostluk sarkta siyasi vaziyetin süreklı Mi/feff Pr CPmigeli 
\o!Qorı 1harett:rı bu gemiler icin bir ma- Diğer taraftan, Singra bölgesinde de ttirmektcn kendimi alamam ki, Millet- an'anelerinden biridir. • 
~~ erı.ıı bu~\ 'l'orpidolar değil, kru _ bir Cumhuriyetçi hücumu tardedilmiş· ~er Cemiyetinin her hangi bir uzvunun Bu meselede gayretleril'tin teşriki, u - Ve İlll:zar Sl/JaSeli 
'l'-ııt .~'kelldi} u?ı_ara yaklaşmağa kaf- tir. .. . L muayyen bir meselede ali.\adar bütiın mumi sulh davasına hizmet etmekteıı (Baştarafı 3 üncü sayfada) 
~~hırterı ri ıçın ölümle müsavidir. İki gündenbe.ri, havanın musaıd ol- •araflarla temasdan içtinab etmesi bita - hali kalmıyacaktır. gcı.Ll'rip göslermiyeccği bilinemez. Fa -

't'a lllıitır. rı de zerrece bır tehdıdi mamasına rağmen, Nasyonalist tayya - tafhğın yanlış bir telakkısidir. Delbostan sonra Hataya gönderilen ko- kat bu hususta bir p.ucacık olsun Ma -
bil' ~~ar ler reler büyük bir faaliyet göstermişler - Türk _ Fransız dostluğuna büyük bir m:syon rC'isi İngiliz B. Reid söz istiycT("'n, 1 li'.im olan hakikat, b<'kl mckle dün· , mn 
:H~ •"l"e L e gelin 'I'ü" ki h··~A t• b' · k b b 1 h ı· ı·· kr ·k b ı tal ~ d' ld -'"'itı oıııll ce, bunlara karşı da dir. kıvmct veren r ye u,.,urr.e ı ızı ısa eyanatta u unmuş V" <>r uı u onı r ıas ıga u ·:u- o ugunu , ar-
~tUt tl~trılde nrnuştur. Japon tayyarele _ m.C'şgul eden mesele hakkında dostant> malfımat ve izahatı vermek üzere konse- tık tamamilc tezahür et niş olmasıdı . Bü-

aıı il t lll~vcud 102 milimetrelik A Jzmirde bir kaza bir teşriki mesai ve Sancak ha valisinde yin emrine amade olduğunu ve her han- tün korku, bu son int", ar devre>si nPlı.:e-
dn~1hlıdudu ~ı tayyare da fi toplarını~ İzmir 28 (Huswıi) _ Müze bekçile _ -. ava ti menfaatlerimizin tam surette an- gi bir şekilde kendisine ihtiyaç hası 1 olur- ı;indc, hastanın ameli\ nt devrC'sini el ahi 
~ lçltı h"' cıvarına yaklas 1 k rinden Mustda, müzenin kömürlüğüne ıaşılması savesinde mes'ud bir netice bu- sa malumat vermiye hazır olduğunu ve gC'çirebilrceğ:d r. Er"r hu kP~ku 'ahak-
~ Q t~ b~Yük bir tehlik~~~ arı, eıı- kömür çıkarmak için girmiş, fakat ora- ' unacağı ü~idini hala muha!a1.a etmek- Türkiye hükumeti tar hndan ileri sürii- kuk eders(• karşı taraf iavasır.ı k ~an -

~ '1dığı b~111ı.da telsiz me~uru rad- da bulunan kuyuya düşerek bo~ulmuş _ tedir. len itirazlara şif ahi veya ta\u:ri miita - nıış olacaktır. Hr.m n<> ne parlak bır ~-
ır telgrafı Ansonun ku _ tur. Hükumetim şunu da ümid P.tmelc ister lealarını münasip rör~ bir zatr1anda 1 ınıar.. - Sehm Ragıp 1':1Mf 
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Son Posta" mn 

Büyük Teb şehrinin yüz kapısı da açıl-ı 
mıştı. B!nlerce asker, başlarında kuman
Ban ve zabitleri olduğu halde içeri giri- I 
yor, büyük bir heyecanla \•e sert adım
larla saraya doğru ilerliyordu. 

Bunların saçlam kulak memelerinin 
hizasından kesilmişti. Bel!erinde 11ncak 
göbeklerinden dizlere kadar sarkan bi
rer bez parçası yardı. Sağ ellerinde kendi 
boylarını biraz geçen mızraklarını, sol 
kollarında kalkanlarını tutuyorlardı. 

Aralarında yüksek sesle konuşuyorlar; 
sık sık bütün kuvvetlerile haykırıyor

lardı : 

- Totmozisi istiyoruz! 
- Biz sakallı fir'avunu istiycruz! 
- Harb istiyoruz! 
Çarşılar, pazarlar boşalıyor; bir kısım 

halk e·:lerinc kaçışırken, ellerine birer 
kürek birer balta veya sopa geçiren bir 
kısmı da askerlerin arasına katılıyordu. 

Şehir korkunç bir uğultu isinde çal
kanıyordu. 

Saray kapısında bekliyen askerlerden 
biri telaşla içeri koştu. Büyük tunç kapı
lar kapandı; granit direkli, her tarafı hi
yerogliflerle dolu olan salonlarda koşuş
malar oldu. 

Uğultu gittikçe yükselerek yaklaştı. 

Birkaç dakika sonra sarayın etrafı ve 
bütün şehir dolmuştu. 

Salonun öteki ucunda uzunca boylu. 
esmer bir kadın göründü. İşlemeli enta
risinin belini sıkmış, ayaklarına mücev
lıerli sandal giymişti. İki adım gerisin
den yürüyen iki esmer köle. devekuşu 

tüyünden yarım daire şckl·nde yapıla

rak uzunca bir sırığın ucuna bağlanmış 
olan iki büyük yelpazeyi hafif hafı{ sal
lıyorlardı. 

Bu kadın Mısır kraliçesi Hazop Soito 
idi. 

Katran renginde saçlan, küç:iik ve 
parlak gözleri, kemikli bir yüzU vardı. 

Şu halile, bir kadından çok, erkeği andı
nyordu. 

O sırada sarayın arka odalarından bi
rinde sakallı bir adam merak ve heye
canla pencereye abanmış, sapsarı btr hal
de dışarıdaki kalabalığa bakıyor; uğul

tuyu dinliyordu. Bir dakika böylece kal
dıktan sonra oradan çekiliyor; odanın 
en kuytu bir köşesine çekilerek ellerini 
yüzüne kapıyor, kulaklarını parmaklar
rile tıkıyordu. 

Kapı birdenbire açıldı, kamburca bır 
ihtiyar ona yaklaşarak yerlere kapandı: 

- Bütün ordu ay.aklanmış, sakallı 
fir':ı\·unu istiyoruz, diye bağırıyorlar. 
Artık taht yalnız senin olacak, ey .(A
mon) un mukaddes oğlu! ... 

Kansının elinde bir oyuncak gibi olan 
Totmozis bu sözlerden cesaret nhyor, sa
kalını avuçlıyarak göğsünü kabartıyor, 
sert adımlarla kapıya yürüyordu. Ora· 
dan çıkmak, kraliçeyi çiğııeyip geçmek, 
askerin karşısında altın tahta yalnız ba-
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c- Bütün ordu ayaklanmış, sakallı ji r'avun istiyorttz!• diye bağırıyorlardı 

şına oturmak istiyordu. Fakat eşikten ı Birkaç da ... kika öylece kaldı. Sonra .~ir
aşamıyordu. denbire dogruldu, saray nazırına donc-

Kraliçe Hazop Soito sarayın mermer rek sert bir sesle emretti: • 
merdivenlerine doğru yürüdü. Haykırış- - Git, Hetiye söyle. Kapının dışarısın
lar artık kulaklarının dibindeymiş gibi da beklesin; sakallı fir':ıvun onu biraz 
bütün sertliğile uğulduyordu. Mızrakla- sonra orada bulacaktır. 
rın kalkanlara vurulmasından çıkan gü- Saray nazırı sarardı, gözlE-rini jndirdi 
rültüler daha korkunçtu. Fakat bunların ve durdu. Kraliçe onun tereddüdünii an
hiçbiri kra~içenin yüreğincie en küçük !adı: 
bir korku yaratmıyordu. - Amon beni yüzüstü bırakm1yor. 11-

Saray nazırına işaret ettı. Onunla bu- ham verdi. Şübhe mi ediyorsun? 
run buruna iki dakika konuştular: Saray nazırı hemen uzaklaştı. Kraliçe 

- Bunların başlarına kim var? de salonun ucundaki yatcık odasına gi-
- Sutho alayları kumandanı Manam rerken Fenikeli kölesine emretti: 

Heti... - Saray berberi nerede? Çabuk getir! 
- İstediği şey Totmozisı benden üstün Harb arabamı da hazırlasınlar. 

yapmaktan ibaret olmasa gerek?... Babilli berber bir dakika sonra krali-
- Evet, birinci Totmozis zamanında çenin ardından odaya giriyordu. 

Suriyeye akınlar yaparak zengin olan İki tekerlekli altın arabanın dört be
askerler yıUardanbcri hep oturuyorlar; yaz atı sarayın avlusunda yele silkiyor
eski yağmalara hasret çekiyorlar. Sanı- lardı. Saray merak içinde idi. 
yorlar kı keramet birinci Totmozise as- Teb şehrini sarsan asker l:al.gbalığı ya· 
lan görünüşü veren sakahndadır. İkinci tışmıştı. Uğultu değil ya fı,::,ıltı bile yok
Totmozi.sin babasına benziyen tarafının tu. Manam Heti ba:ita olduğu halde hepsi 
sakalından ibaret olduğunu bilemiyorlar. de işin bu kadar kolay nitect.oğini hiç 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı tenıin 
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1 -------- lstanbul Vakıflar DirektörıtığU ilanları 
---------------------- ~·µ 

Semti meşhur ve Cadde veya Muhaznııı ~ 

mahallesi sokağı No. su Cinsi ~ ı 
Fatih, Altay Fevzıpaşa O Altay camii JO dJ 
Eyüb, Defterdar Fe!>hane 45 Dibağhane camii 

Fatih, Dülgerzade Nalbant 19 
Çarşı'da Cevahir bedestanında Şerif ağa 131 
Bahçekapı'da 4 cü Vakıf Hanın 1 ci katın da 20, 
odalar. 

ve altında bodrum. 6 
Dükkan 8 
Dolap O 
21, 23, 25 No. Iu 

!)4 

Çakmakçılarda Valdehanı odabaşılığmın tamamı ile 1 ve 20 No. Iu 5' 
iki dükkan. 70 

Keresteciler, Yavuzsinan Ayazma 213 Dükkan • 1 O' rl 
Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilıfl~ ~ 

re arttırmaları uzatılm1ştır. İstekliler 1 Şubat 938 Salı günü saat 15 e 1'lldJf ~ 
paralarile beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde ._,jılf 
karlar kalemine gelmeleri. (557) 

6aş, oış, nez;e, ~rip, 
keser. lcatında günde Uç 

Bence bütün suç Manam Hetidedir. ununamışlardı. Bunun için sevinçleri asker kalabalığı vardı. Manam Heti en Zabitlerin safları anünden 
- Benim ruhum senin vücudündc dü- pek büyüktü. Kendilerini Sııriyenin al- önde, zafer ve gururla güiümsiycrek du

rünüyor, Marnis! Git, asker veya zqbit- tınlarını, mallarını .y3ğmayA; Kudüsün ruyordu. 
!erden en yakın olanlara söyle ki M:ı- zeytinyağlarını içmeye götürecek olan Fir'avun çıkar çıkmaz zabitlerle asker-
nam Heti gelsin, sakallı fir'avunu alsın, fir'avunun önünde yerlere kapanmak için ler yerlere kapandılar. 
askerleri dilediği akına götürsün! hazır duruyorlardı. Araba dosdoğru Manam Helinin önü-

Saray nazırı gitti, sarayın kapısındaki Kraliçenin yatak odası açıldı. Birinci ne gitti, durdu ve fir'avun yere atladı. 
kulelerden birine çıktı. Uğultu kesilince Totmozisin altın işlemeli ipek gömleği- Manam Heti bu heybetli görünüş kar. 
konuştuğu duyuldu. Döndüğü zaman ş-.ı ni, altından zırhını, altın tolgasını giyen, şısında daha çok duramadı. O da ellerini, 
haberi getirdi: elmaslı kılıcını kuşanan bır adam görün- dizlerini ve alnını toprağa dayadı. 

- Manam Heti içeri girmiyo:.Bir adam dil, fakat bu adam ikinci Totmozisten O anda bir el sağdan so!a gitti; elmaslı 
veya zabit göndermek istiyor! daha uzundu. O halde kimd:? kılıcını çekti; havaya kaldırdı; boşlukta 

- Hayır, kendisi gelecektir. Kocamı Sakallı fir'avun bunu aniıyacak kadar güneşin keskin ışıklarını aksettiren bü-
başkasına teslim edemem. bile vakit bırakmadan sert adımlarla yük bir halka çizerek indi. 

Saray nazırı gene gitti, gene konustu. ilerledi. Mermer merdivenlP-ı i indi. Harb Hetinin başı iki adım öteye fırladı. 
Manam Heti demiş ki: srabasına bindi ve dizgir.kre asıldı. A- Dilini çıkardı, gözlerini hayretle açtı. 

- Fir'avunu kapıda bekliyorum, gel- çılan kapılardan dışarıya buluta binmiş Gövc;fenin kıvranışları daha korkunçtu. 

gibi geçerken haykırdı: 1J1ll• if 
- Başınızı kaldırın! Size baş ~~ 

tiyenin başını görün! Sakal :znı oıııl ~ 
nuz, işte o da var. (Amon) bana 
verdi. çaJ 

Hepsi de başlarını kaldırdıla~ııli c 
sesi tanımışlardı. Totmozis deı;~ ~ 
Hetinin başsız gövdesi de, gövd 
da artık kımıldamıyordu. ~~ 

Zabitler ve askerler harb aJ1l ~~ 
üstünde atlarını şaha kaldırarak rdl~ 
giren kraliçenin ardında gene 
kapanıyorlardı. ' 

Kraliçe Hazop Soito ondan scrı" 
kalını hiç çıkarmadı. 

sin! gibi hızla çıktı. Fışkıran kızıl kanlar kızgı.n toprak üs- YARINKİ NÜSHAMIZDA: 
- Bir sakal! ... Bir sakal için mi bu? Ordunun bütün kumand:mları meyda- tünde gölcükler yapıyor, yüzlerce sinek GU 1 U Ü UŞ 

Ey (Amon-Ra) bana her şeyi verdin de nm etrafına dizilmişlerdi. Onların arka- üşüyordu. ze Y r y d 1'1J1-
.. .. s Rus,.adan reviren: P· niçin bir tutam kılı esirged'n? larında bitmez tükenmez gibi gorunen akallı fir'avun harb arabasına bindi. .. .., 

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 50 
tf 

zeldi. Dudaklarında geniş bir gülüm- rirken onun gözlerime takılan gözleri- ııesi olmak üzere sarışın, ~~P 
seme ile Fuada yaklaştı: nin sıcaklığı altında vücudümün eridi- mer yüzler, önünden geçtiler· d tf 

Bir Genç ızın Romanı 
-Bonjur beyefendi. . Bugünkü pos- lfini zannettim. Bu harikulade bakışları seneie:rin sildiği çehrelcrdi ver;,.~ 

ta ile ......... in son kitabı geldi. Size nereden geliyordu onun? Yüziine ve gün onları hatırlamaktan anlaŞ ... i 
bir tane vereyim mi? ağzına bu mes·ud çocuk gülüşünü na- zevk duyuyordu. edi1I Y 

- Çok teşekkür ederim efendim. Bu sıl vermişti? İşfc karşısında arkadaşı AhJ1l ~ ~ 
Muazzez Tahsin Berkand akşam Ankaraya gideceğim için ben - Beyefendi, portföyünüzden kağıd kardesi Suad vardı. Bu Suad~ 

de bir iki kitab almak niyetincle idim. c1üşürdünüz. mer, ;<::vimli, şeytan gibi bir et- f.. 
Bu düşünceler, boğucu dumanlar i· min nasıl bir cehenem olduğunu, gece- _ Öyle is<:: size vakit g('çirtecek ve _ Teşekkür ederim küçük hanım; Ö· ağabeysinin arkadaşına baka~ g0rt 

çinde kalmış gibi nefesini kesiyor, göz- !erimin nasıl b itme tükenme bilmiyen trende okunabilecek kolay ve meraklı <eki kağıdların ehemmiyeti pek yok, lerinde titreyen sevinç apaşiJcJlf ~ 
!erini yakıyor, kulaklarında ve beyni-

1 

karanlık saatlere döndüğünü bilsen d h · · k t t kl b'l t' · k b tm k , .. d bir iki roman a a seçey\n:l. ıa a ya a ı vagon ı e ımı ay e e · .uyor u. 
nin içınde uğultu ile karışık bir ser- .:nutlaka sıcak kalbin bana acırdı. Bu • d kik d ben' .. kül' b' · t s· b h ı _.. d" • - Lutfedersiniz... !-un a a a ı muş ır vazıye e - ıze ir çay azır ıyayµ... JI 
semlık yaratıyordu. ~:?!erimin seni Iakayd bırakmadığını, Genç kız bir raftan ötekisine koşu- sokabilirdi. bey? -"'~ ~ 

A!ni görmeğe razı olduğunu söyle; ba- yormuş gibi yürürken Fuad ona bak- Şimdi, kasanın üstüne dü.,c:en para ve - Haj•ır Suad hanım, te~~ 
Çılı.?"ın hislerine kapılarak yazdıgwı na bir cevab ver İspinozunı .. benim bi- kl d h h k t' k. w dl ı 1. ı t 1 ,_ ı· · tit · '1-ı 'd w. - ma a oyamıyor, onun er are e ın- agı arı a e ace e op arAen e ınm - rını, .. emen gı ecegım. _,.t ... .J 

mektubu göndereli uzun günler geçtiği ricik güzel kuşum ... > de bir başkalık, bir incelik, bir sevim- rediğini belli etmPmek için yanındaki - Gidecek misiniz? Ne yB:tJJ"' bil~ 
halde Selmadan bir cevab gelmemişti. Fc.kat tekrar uzun, sonsuz günler ge- l:Hk bularak sevinçle karışık bir acı satıcl kıza manasız bir şey söylemeğe bugün benim günüm oldu~?ıı e JP ... 
Birbirini tutmıyan ve biri ötekisinden lip geçtiği halde ondan bir cevab çık- duyuyordu. çalı.ştığını ve Selmanın yüzüne bak- geldiğinizi ve bir iki saat bıı~ 
daha üzücü olan düşünrelerinin içine maması Fuadı büsbütün ümidsizliğe _ Bu güzel genç kızı ne cesaretle maktan çekindiğini hatırlarken kendi ~er kalacağınıxı ;q.nnederek .J( 

büsbiltün gömülmekten korktuğu için düşürdüğü için artık bu gülünç vazi- se\·ebiliyorum? Onu düşünmek, ona kendisine kızarıyordu. tım. ..,,,iDJ U" 

bir gün birdenbire karar vererek ona yeti sona erdirmeğe, ondan uzaklaşma- bağlanmak hakkını kendimde nasıl bu- - Bunların hepsi ihtiyarlık alamet· - Çok 1e<>.s::iif e<liyonım, ~ ,Jır 
tekrar yazdı: ğa karar verdi: · luyorum ? leri Fuad ... Ufak bir scbeble soğukkan- işim var. ,,.. f" 

«Beni görmek "değil, kalbime bir ba- - Onu bir defa daha görürüm. Bu Gece trende de gene aynı sahneyi ~1lığın1 kaybediycır ve sersemliyorsun - Binmfan 11rJr ..... 1do~'!.an.l'!l ,,;J 
har rıeş'esi getiren küçük kelebekler vesile ile birkaç kitab da alarak akşam düşünmekten, onun yanında geçen da· oğlum ... Dikkat et, böyle giderse henüz cek .. rğlenirdiniz... .,ııv-
gihi kağıcllarını bile göndermek iste- trenile Ankaraya hareket ederim \'e kikaları bütün teferrüatile hatırlamak- !arkı.na varmadan bunayacsksın. - Kabil değil, at öiirtte ..... ~ 
mJ\·nrsun artık ... Niçin küçük sevgi- bir müddet İstanbula dönmem artık... tan kendini alamamıştı. Ba5m1 kanapenin kenarına dayamış, söz verdim. ~ V 

-fun7 Bu cezaya lfıyık olmak için ne - O bugün ne güzeldi~ Belki de u- gözle.,.ini kapamış, düşünüyor, düşünü- - Ben ç'>k rica Me~1 r 
yapımı ben? Seni gördüğüm zaman göz- Kütüphaneden içeriye girince ilkin zun zaman ondan ayrılmağa karar ver- yordu. Uzun didişme ve çalışma sene- maz gider misiniz.? ~ it' 
leriırle sana sevgimi mi bildirdim? Ha- onu görememişti, fakat birkaç dakika diğim için olacak, ona bakmakla kana· 1erile dolu olan hayatında şimdiye ka· - Maatteessüf t-Vt>t Su•d. ~ ı1 .h 
lim <.ana gizli nşkınıı mı söyledi? Beni sonra. o alacağı kitabları ayırmakla mıyordum. Kütübhanede gidip gelirken dar aşka ne kadarcık bir yer hasret- Ve kı7.C'ağızın göz.len~Jn ~,.ıı 1( 
tanıdın dR bunun için mi benden kaç- uğraşırken okuma salonunun mavi ka- vücudünün her hare~.e~~ tatlı ~ir şi~, m~şti! Henüz bir lis: ~~ı:~~ i~en ~- lan şeyin. ne.ol~u~nu. duş _,,,ft11J6'·~ 
tm? dife perdeleri aralıklanarak genç kız ağzından çıkan her sozun en guzel bır dıgı genç kızları gozunun onu ne geti- rumuş gıtmıştı. $ımd1 d .,-_- ~ " 

«Benden nefret edebileceğini düşün- göründü. Arkasında çiçekli bir elbise musiki parçası gibi ruhuma derin bir rerek ~üşüncesini bir iki ~ika onlar~ muzunun kenarında bir bB.flt',_, ~ 
dükce ne kadar üzüldüğümü, günleri- ile bir bahar sabahı kadar taze ve gü· zevk Yeriyordu. Hele kasaya para ve- hasretti. En başta çocuklugunun Emı- vardı. - Ark.,. 



'İfşa eden idam olunur!,, 
Harb sanayi casusları arasındaki mDcedele 

0ı.nd .. 
ol a olgün b. I ·· ·· ·· k · ' H h D 1 · f b. · ··ıd·· E · , o h" ır ses e sozumu estı: ' ayır, ayır.. o çıye ızı o uremez. mın 

ıze muhtaçtır. Korkma, delilik etme, yalvarırım, gitme oraya, görünme, 
b 0 tebhed görme. Bir şey yapma!,, dedi. Sesi gittikçe boğuklaşıyordu 
dı~lllı 'liııde eted?l~n~anın babası da J 
l'l1 lıu adaın " 1 gornıüş olamaz mıy
r4: İecrüi>eıe 1? ~a~serli yaralılan öldü
() :Ya~ırıprı ıçın tahnit etmediği, 
)ala kdirde Ola~~klanıadığı ne malumdu? 
td 11 arlattıd anın babasını da mum
' Deu11ne:'. çıkanp diriltmiş olabi

lli Olanda s ışden değild i. 
laıııYor ~ en doktor Do!çiyef şeriri-

........._ E: usun? 
tl't 'l' \>et.. fak · ·· 

..... :şhiı etrn kat seksen bin kılığa gi- 1 
ı.,.,. ı-eltj b e kabil olmaz kı· .... :a .• u d .. 
O~ Ya! a anı hakikaten bahar. o-

.ı. llda '-·-
"'1lle "il SÖ ~ 

..... hıçk.ırına ~zum üzerine tekrar şid-
O aabarııı ga başladı: 

tı. latıd~ b_. .. Babarrıı 
Oıı"'ırb .•.. 

°'ı... Uzı aöı d.uhran içine yuvarlanmış-
~sı... ınuy k 

~~ ~·«ı k~ ece halelen çıktığını, 
ı..~e ı..... lnda diri g .. rd""ğ·· t -
"lltıı ... 14lllrnı . o_ u une a 
~~ \iieudü ş bır halde görüyordum, 

~ .... dıJtı;a ı:ı~ra içinde bir insan gibi Bir otomobile atladık. Olandıı bcışını 
. ~"11 bi 1Yor ban ı·· ı · · ·· / 'llhay r §ekilde ; l a uy erımı ur- - Bir otomobil ... 
\ıııır et, Olana a varıyordu. Diye mırıldandı. : 
Itır. •rıı kt anın bu .. dh. b 1 
hı. te~1 l'§lsında -ı . mu ış ~sa Bir otomobile atladık. Olanda başını 

~let-.. Yl'llrneğe v 0 esıye duydugum göğsüme yaslamıs, benzi ölü gibiyd!. 
h .. ,ıy e ola h • d · l • · • veı· .e ~ra . caıt a ıse e.; Danzigin içinden geçiyorduk. Şehır bay-

~~ 1 Rıh· L' r verdun 
bir d 1 ı.ı.ir halde idi · . raklarla donanmıştı. Danzigden geçen 

~h b· elışel için nı. Maamafıh ga- Yayhsel nehri tamamile donmuştu. 
l l'ijıı Usbiltün 1 de kalını~ olan Olan- Danzigin (Langemark) elenilen büyük o l'rıeğ çı dırtnıam k · · k · 
~ <atıd e ÇalıŞarak . a. ıçın sa ın caddesinden geçerken Olanda camlardan 

tr a o "•k•t . Yerıme oturdum. dışarıya bakmagv a başlamıştı: ar \rıi-~ ı bıraz .. .h ld 
nıtg·~~ kül ren . nıusterı o u. - Niçin acaba her yer donanmış .. biz 
't- llı, güç ı·ş·ı· . gı olm1yn başlamış- geliyoruz diye mi'> 

l'..te ı ılır b. ' · ·· 
l ~ter1 r .. biraz eter ır ~esl~: . Diye acı bir lfıtıfe ile sordum. 
~~a. '~rd;.... ··· dıve ınledı. Olanda ölü dudaklarla <Yüldü Mecal-

ı:>•ll bi ..... Onu k " · 
l'ıııa d r halde . oklıyarak yarı siz bir halde: 

~ tılılt i evarn ediy~z sadasız nğlama- - Danzig istikl:llinin yıldönümü bu-
~~trıak Çi?de idirn du. Son d:rece şaş- gün .. dedi. Lütfen şu ilerideki mağaza 

d\lıtı. 01 la~rn geldi ~e. yap~cagımı,. ne önünde otomobili durdurur musun? 
( lst a~dayı son ğ?'1 tayın cdemıyor- Otomobili Olandanın gösterdiği gayet 
'o~edırn: hır defa daha yokJa- lüks bir parfümöri ve tuvalet levazımı 

~~liyi~ı llda! O hald ._ mağazasının önünde durdurrlum. Orada 
, ,, ·· e ı.ceni derhal terket-

~ alv 
'~ a.rırırn 

t.. lıı a1taı oı Sana ... 
•·· ~Y anda. h 
·'<ll k e lllaruı ' 0 alde hayatımız 
'ı~ ı eğ dernekti D.. .. .. 
~ ita er Dolçiyef b r. uşunmuyor-

"'a 01 llıllıQaki u mucizeyı yap-
OJatıdllıa~ ihtirn ~mba... Trenin ber-
' a O}gU alı ... 

Ilı... lia\) n bir sesle .. .. .. k . 
~ ~ .11r •• ha sozumu estı: 

tılı~lte tırıdan errl"~r.. dedi. Bizi öldüre
!·ll'ı. rı kor1.- ın °1 Bize muhtactır. O 
~ ·· c· "llla n · 

t lry 1trne or~ elilik: etme .. ya1varı-
bc._ Yapın Ya .. görünme görmı:. 

tih ''lll1ış a... ' 
~t ç~kıı~ ~1ıtııştı 

~ııy. "ll.İI elt ın. Olanda balmumu 
'Qalı: erind '-· . . · 

' ~ . ' 'rtık a e-.ı eter şışesını 
t Jıka ... :n~ detl sayıklıyordu: 
~' bacıx..- .,,.... "k llf (} 6"UI1... .mıjl a ... 

Clö llııış 
~ t f: it İC ~SUS LA R 1 N 

t>ıaıııt. O N Ü N D E.. 
~ iti btr iat . 
~ l!tt-... tttr erı buhranile kendinden 
<lıJ.a '"1!ti orı u d tııq \ı~ beıı' l'ak t a. etA tama mile sar-
~l~laıı bi i )an~~ır .türlii sızmadı. 
dıı tı'ıa\t le lotı d n bır sanlye ayır-
tib· ~ıııı~\delice ~:Ce korkuyor, yalnız 
~ g()lil 11~ berab ır korku gösteriyor
dQ dı baht IQllrıe e: bir ara 1ık onu Slzar 
~ ~ ı, ılk .. 

~ıd • ~i olduğ ışım, o Olandanın 
tll ıı~\ı~ ?rıae bi una tanıamile kani ol-
~ Iİlb zıat D 1 . llJı.. · ~ f.i. henı 0 çıyefın kendisi 

•d:zıa tı:~r_e, helltolınıyan garib herifi 
~ıı ~ .o~;f1•k 01~~ oturduğu kompar-

0 hı, lld a ~Okt ' fakat esrarengiz 
dı,A "'ltlt' trend u. 'Yoldaki istasyonlar
ı..~ ı. ~.. en inın· . 
o.ıııd ""httıı Uaterih ı~tı. 

he idi· lllıtıiıi.. oldunı. füılhuki hiı-
<lır • •• IO 

t(\ Otj • n dere<!elerde f e\·-. Sa ısıa 
~" .. •tıer 'Yon S<>nr 
tr.çl)ıgcll'ıUı .. ~. •b 1 a Dunzige gelmiş-
l'ııfid. 1§til Ö 0ldu~ <trın tepelerine ka-

01qlı~ ~th tl'lfiitrıd~ ;rıar . arasındaıı 
>Ilı Ça h ıtıu°' \ıe bitki Yle. b•ı· kış gör
tlı rıt~rı lkuıaııa n bır halde olan 
\ L O, hQ dan sık 0 garib şekildeki 
) ~~ relı:: ardığun k·· 
~t Ilı . ~r et ki, Sta . urküne sar-
~ t Yatı ~'1 e,,,,, nıslnwowdan ç.ı
)' %a. i; Çıkıruşı elce haıırlamış. ga
~ tıı 11j'atı e~diın. ın Bense üstümde bir 

C)ı lı tu. •tar atın aha trenden istas-
l'AI' ıı~a. az Yüzüm gözüm 
•• g b t'fltidlı. 
~: ı, aoı ış so~u 

Ultlaitrı ğu bıle hissetmi· 
1§ dudftkl 

" arı arasın-

... 
. ·' 

. ' 

göğsüme yaslamış, benci ölii. gibi idi 

Olandanın inmek ist~iğini hayretle gör
düm. 

- Ne o? .. Şimdi korkarım tuvalet le
vazımı alacaksın! 

Olanda kuvvetsiz bir halde yerinden 
inmeğe davranıyordu: 

- Evet.. diye mırıldandı. 
Olandanın sarhoşluğu yüzünden bir 

hadise çıkacağından endiş:;? eciiyordum. 
Herhalde sarhoşlukla ne yaptığını bil
miyordu. 

- Ne alacaksan, ben alayım .. 
Diye mani olmak istedim. Yüzüme ga

rib bir surette baktı: 
- Hiç olur mu? ..• 
Dedi ve şoföre: 
- Bekle! 

Diyerek indi. Birlikte henüz gündüz 
olmasına rağmen ışıklar içinde olan ma
ğazaya girdik. Mağaza kalabalıktı. 

- Arkası var -

Soğuk algınlığı - Nezleye li:arşı 

PASTiL ANTISEPTiK 

Teneff Us yollarile le an hasta
lıklara karşı koruyucu, tesir ı 

kan pastillerdir. Nezle, bron
ş:t, grjp ve boğaz rahatsızlık-

larında, ses kısıkhğında pek 
faydalıdır. BUtUn eczanelerde 
bulunur . 

lNGILtz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - İST ANBUL 

ı ________ ,_ı_st_a_n,_h_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_s_i __ l_ıa_n_ıa_r_ı _________ ı , 
Otobüs Sahiblerine 

1 - İstanbul hududu dahilinde hıç b ir otobüs sokaklarda geceliyemez. Servi
sini tamamlıyan otobüsler hemen garaja çekilip muayene ve temizliğiııi orada 
yaplırm.ağa mecburdurlar. 

2 - Otobüslerin sarfedecekleri benzini araba içinde müşteri varken temini 
yasaktır. Otobüsler benzin, yağ ve suyunu hat başlangıcı veya sonlarında ve 
bütün müşteriler çıktıktan sonra tama mlamağa mecburdur. 

3 - Yukarıda iki maddelik tenbihi beledi hiliifına hareket edenler hakkında 
Iazım gelen ahkamı cezaiye tatbik edilecektir. c539. , 
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Nevralji, 

•• 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

1 

Gebze Asliye llulı.uk Bakimlilinden: Geb
zenln Aydınlı köyünden Mehmed kızı ve Ta
hir karısı Sıdıka tarafından İstanbulda Top
!ıanede K1reçkapıda 145 No.da kocası börek-
ci Ethem oğlu Tahir aleyhine açılan boşan
ma davasının yapılan muhakemesi sonunda: 

Davacı Sıdıka ile müddeanleyh Tah1r 15 
senelik kan koca olup üç de müşterek ço
cukları olduğu halde hancı zevclyet.ı terke
dereK semti meçhule gittiği ve ihtarata rağ
men de bir daha hanel zevclyete avdet et
mediği ve aUesl nezdine de gelmediği nnla
,ılmış ve davacı tarafından açılan boşanma 
davası sonunda: Mu~akemece de bu yolda 
kanaat husule gelmiş bulunduğundan dava
cı Mehmed kızı Sıdıkanın müdeaaleyh Tahir 
ile yekdlğerlnden boşanm::ı.lanna ve kabahat 
müddeaaleyh Tabirde olduğundan Tahlrln 
~lr sene müddcUe evlenememeslne 15/12 937 
gününde knblll temyiz olmak üzere karar ve
rllmlş olmakla keyfiyet müddeaaleyh Tahi
rln ikametgahının meçhul bulunmasına bl
rınen lUinen tebliğ olunur. ,... ............. .. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARtnt : t 863 

lennayesl: lt,000,Ht İngllU lira& 

Türkiyenin başlıca şehfrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\.ya, F.omanya, 
Suriye ve Y\4Jlanistmda FiJyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

~--------" Kayıb: Edirneden babamdan kalan maaşımı 
almak üure yaptırmış olduğum tatbik ınü
hürümü kaybettim. Yenlslnl yaptıracağım
dan esklsinln hfilr.mü yoktur. 

Ç-0rluda Nuri 1tıD Münevver Tamşuvar -
BANK j DOYÇE ORIENT 

Dresdner Bank Şubesi 1 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gi;mrüğü 

* Ha türlü ban!ra İfi * 
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Askeri Fabrikalar Umum de 
M üdürlüğfi~f$Ü' 

Kırıkkalede yevmiye Ue çalıştınlmak üzere bir lokomotif :f11Sk f1 

tır. Talib olanlar bir istida ile müracaatları. c339. 

[11 Yahud (Urgenç) 
[2] Aaihade • Kumanr'se 



liAy ATiı iN 
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tıı, cı)d tnecburiyetinde kaldım. 
t ıtrıe 
' Ve j llztitrı Parça parça yapışı-

tıj'oı du ctnakiyaJ h bir şekil 
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1938 
Küçük Ca;ri He&aplar 

ikrami'-:te- planı== 

4 
8 

16 
76 
80 

200 
384 

adet 

" ,, 

" 
" ,, 

'' 

1000 
500 
250 
100 
50 
25 

" ,, 
,, 

" 
" 

-
-
-

4000 
4000 
4000 

- 7600 
4000 
5000 

-
-

28600 

lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Kura .. ar : 1 İV.ıart, 1 Hazireın, l Eyliil 1 
Birincikan ·ın tarihlerinde çekilecekf ir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar karalara 

dahil edilecektir. 

a· Ure~ı ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~· =-===-=--=~ 
tjQu, ere ve AN B ıwraı- İstanbul Sıtı ,. Mile se. eler Arttırma lle~ıeıerıne .. IWA 

'7e Eksiltme l{omisyonıından: 
Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çocuk has tahanesınde yapılacak kalorifer tesisatL 
Keşif bedeli : 16923 lira 94 kuruş. 

Muvakkat garanti : 1270 lira. 
1stanbul Şişli Çocuk hastancısinin kalo rifcr tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 

1 - Eksıllme 2/2/938 Çarşamba gün\: saat 15 de Cağaloğlunda Sıhha: ve İç-
timai Muavt net Müdürlüğü binasında kurulu komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme brıyındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, 

proje ve keşif hiıliısasile buna mütefcrri diğer evrak 85 kuruş mukabilinde k o

misyondan alınabilir. 
3 - İstekliler cari seneye aid Tıcaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya-

zılı belgeler ve bu işe benze: 10.00U lıra l.k iş yaptıklarına dair Nafıa Vekale
tinden almış oldukları müteahhitlık VC'Si kalarile birlıkte muvakkat garanb mak
buz veya banka mektublarmı havı teklif zarflarını ihale saat!nden bir saa~ ev-
veline kadar komisyona venııekri. c 173. 

Reyoğlu Diirdüncii Sulh Hukuk l\lahkeme- \ 
"inden · Şişlide Bomontidc Birahane sokn
ğı.ıda 22 sayıda oturan Ruşlt tarafından ka
rıcı Ferlkoyunde Baruthane cadde-inde 8ü 

ayıda oturan Ayşe aleyhine açılan sulh te
ŞPbbusü davasının duruşması esnasında: 

Muhakeme gunu davacı gellp dnva edllenlJJ. 

iknmel~li.hı mahalli zabıtasınca yapılan tah
ıdtata nazaran meçhul olduğu anlaşılmak.la 
Jfmen tebl gat icrasına karar verilmiş oldu-

"tundnn dava edilen Ayşenin muhakeme gü

nu olan 22 Şubat 938 tarihine mtisndlf salı 
ı:ınu 11 de Beyoğlu dordüncü sulh hukuk 

mahkemesinde hazır bulunması tnbllgat ma
knmınıı kaim olmak tizere 113.n olunur. (1008J 

Bcşi.ktaş İcra l\Icmurluğundnn: 

Bir a:a<'ağın temini için haciı altına a
lınan muhtelif renklerde üç adeu - halı -

bulundukları Taksim Firuzı.ı.ğa Matara 
sokak 19 No. lu Manolako aparhmnnının 

birinci dairesinde 8.2.938 tarıhine tcs:ı

düf eden Salı günü açık artırma sure

tile mahallinde paraya çevrileeeğinden 

alıcıların tellaliye ve belediye resimleri 

kendilerine aid olmak üzere ayni gün \ e 
scı.:ı tte mahalliııdc bulundurulacak mc.r 
muruna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1007) 

Yevmi, Slynsl, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatnn, Çatalç~me sokak, 25 
lS T ANB U L 

Gazetem!zde ~;ıkan yazı ve 
re~im!erin bütü:c haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABO E Fi TL RI 
1 1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr Kr. ...r. Kr. 

TÜilKİYE .'lOU -7b04001'5il 
YlJ~A-TiSTAN . J40 1220 710 270 
t.CNEBİ _7ıJıJ 1400 bOO 300 

/ .. bone bcdc..i pcşirdır. Adres 
degiştırrr.ek 2;:, .turuştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llc.nlardar m es'uliyet alınmaz. 
Ce\'ap i\;n mE'ktublar:ı 10 kuruşluk 

!"ul ılavesi liızımöır. 

••••o•••••••••••••••••••ı 

i Posla k~t•usu : 741 lstanbu! 
T"1graf : Son Posta 
Telt'fon · 20203 ... ..... ~ 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri 
kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını 

yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 10, 
büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

~ ·•. ' .,.. ,· • t ; . • • • • ... r . .. 

DEN ZDEN GEMilERi ÇIKAR ıA 
Lin1ited ~iıketi Tasfiye memurluğundan: 

1 inci i•an 
Denizden gemileri çıkarma Limited Şirketinin hissedaran umumt heyetince 

tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak Sadri Beks~ç'm tayinine karar verilmiş 
ve bu kararname Ticaret kanunu ahkamına tevfikan tescil ve sicilli Ticaret Ga
zetesinin 20 birinci Teşrin 937 tarih n 3268 sayılı nüshasile ilan edilmiştir. 

İşbu Şirkette alacak vesaır hukuku mevcud olanların ilan tarihinden itibaren 
bir sene zarfında, tatil günlerınden maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar ls -
tanbulda İş Bankasında muhasebecf Sadri Beksaç'a müracaat ederek alacaklarını 
kaydettirmeleri ve evrakı müsbitelerini tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Tasfiye memuru: Sadri Beksaç 

1938 

r 

SON POSTA 

Terkibinde 

ALTIN KBEMI 
lıulunıın 

,,. 48 aaat havaland1rıhnı• 

VENÜS PUDRASI Alman ve İn
giliz kimyagerleri tarafından en son 
keşfedilen yeni bir .şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan bir 
cild dünyanın en taravetli güzelliğini 
ifade eder. Hiç bir pudrit VENtlS 
pudrası kadar cildi mat tutup cazi
beli gösteremez. Sarışın, kumral, es
mer her tene uygun renkleri vardır. 
İsmine dikkat ve taklldlcrinden 
sakınınız. 

ilan Tarif em iz 
--tt--

Birinci •ahife 400 kuruı 
ikinci şa/a:ı. 25ti )) 

Üçüncü ~ahife 200 » 
Dördiincü sahile 100 » 
iç ıahUeler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen l:>ir mi.iddE • zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b;r tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler iı;in şu adrt>se müracaat edil
malidir: 

ilancılık Kollektlf Şlrltett. 
Kalıramaruıade Han 

Ankara eaddesl 

' 

L-..--------~-----___J 
Son Posta l\fatbaası 

• 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİBLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

RAD 

6 LAmbah 

Tabii ses, 
r.~odarn şe ilde kutular, 
fı ucize sesli ve dinami o arlor, 
Yransforma örlü Ant-fe ing ter ibatı 
Yüksek ayırma kabiliyeti 

LA 

o··so MÜES ESE Beyoğlu, istiklal caddesi No. 54 

Hayatta ilk terbiY 
Çocuklara sabah, öğle ve akşam her yeJJ1 

sonra günde 3 defa dişlerini fırçalaınaY1 
ö§'retmektir 

ve al-.şam her yemekten 
günde 3 defa 

Çok yakında Modena 

Çıkıyor-
lık sayısından itibaren her sayısında imıal• 
göreceğiniz değeı li yazıcılanmızdan bir I< 

AKA GÜNDÜZ 1 SALiH Ml.Jfı 
Hüseyin Cahid Muharrem 11; 
SELiM SIBBI FAiK SAB 

PEYAMi SAFA SERVER 9S 

HALK NEŞRiYAT EVi 
tarafından tesis edilen bu mee· 
muamn bizde çıkan mecmua
lann hepsine ve her hususta 
faik olduğunu teslim edeceksiniz. 

HALK NEŞRiYAT ~: 
ve mecmuanın idarebaO 
ni postahane arkasında 
Hanında 26- 27 - 28 Tel- ~ 

---- ·~-

Clhansümuı şöhreti haiz 
n r ve pllların en bOyOk marka ı 

EVEREADV dlr. 
Bu m rkadan hlc şaşmayını • 

mb ,tr 

.. 
... 


