
Bugün 1 

Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 30 - tKiNciKANuN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S kurut -
Vekilinin Mısır seyahati 

BİR İNF.ILAK OLDU 
Qaktına dahil Olması Enkaz arasından 100 

.. lşi de görüşülecek cesed çıkarıldı, binden 
~ fazla yaralı var! ••• 
Uşdü Aras Mart sonunda Kahireye infilak, Roma civarındaki barut fabrikasında vuku 

bulınuştur, kral ve Musolini hadise mahalline gittiler 

gidiyor, üç gün kala~~!---·····-·------ si)~d~:!.~~:·u~ 

le Q~ rede,ı 
bir görü .. 

1 F 
kilometre uzağında 

ransız Hariciye :::·ı:~~ik~!'!.b·b~ 
sabah müdhiş bir 

Nazırının ~~i:::r. vuku bul • 

Kısa bir müddet -

Anka ra S e Ya hat i sonra, daha şiddetli 
ikinci bir infilak bi
rinciyi takib etmiş - ; 

Ankara 29 (Hususi) - Fransız hari - tir. Fabrikanın bu • 
clye nazın B. Delbosun mart ayı içinde l ıunduğu Frosin.one 
An.karayı ziyareti kararlaşmıştır. Hari- kasabası kesil bil 
ciye Vekaleti bu ziyaret programını ö- duman ve alevler 
nümüzdeki günlerde bazırhyacaktır. içinde kalmıştır. 

• Askerl müfrezeler f 

lbrahim kaptan 
kurtuldu mu? 

bir kaç kilometre u. 
zakta kasabanın et-
rafını kordon altma 
almışlarrlır. 

>ı.l\lta nuş, yı,ıkiırıda: l{ra? Majeste Fatriı.k, aşagıdG.! 8C1JVekil 
40(tor ~a 29 (lfusu. Mahmud Pa,a . . . .. Hisar faciasının kurbanla-
~ eVfık n·· ~~) - Hariciye Vekili kumetının misafiri olarak üç gun kala - f h• k b• 

Şimdiye kadar en· 
kaz arasından yüz 
cesed çıkarılmıştır. 

Ağır ve hafif yaralı -
ların adedi 1000 den 
fazladır. Malinza bu 
rakamlar facianın 

'-eac ?tlartın 
0 

Uşdu Aras Cenevre dö - cak, iki dost memleketi alakadar eden nndan bra ım aptanı lf 
•ttikt .. lıaı1can ~larında burada topıc - meseıe1er etrafında görüşmeıer yapa - Rus vapurunun kurtardığı 

liarın· &onra ~~ntı konseyine iştirak caktır. Söylendiğine görı doktor Aras söyleniyor 
eı~e \rekili ~reye gidecektir. Mısırın Sadabad paktına dahil olması tam bilançosunu teş 

........ ~ ........ ~~~-~~--'-~~~~"·-'-~....._.=---li ınız Kahirede Mısır hü- işini de görüşecektir. 

atayda yapılacak seÇim 
• • C nızamnamesı 

kil etmemektedir. Bir barut fabrikasında bir infilak 
Fabrikada çalışan amelenin adedi 12000 ı dehşetten silkinemernişlerdir. 

dir. Bunlar halen infilakın doğurduğu (Devamı 11 inci sayfadcı) 

Ceyhanda yarall 
talebe öldü 

Altın ticaretine 
mezun banka laı 

.j 
ı 

j 

1t"JJ~~evrede hazırlanıyor 
~ 

11 
r ve murahhas heyetleri dün ve gece 

'lıij ~~e. ı9 ~un müzakerelerde bulundular 
G l\orı~bhi hU~adolu ajansının hu intihabat raporunun tadili için takip e· 

iki talebe arasındaki 
müessif hadise bir aşk 
yüzünden neş' et etmiş 

Menfi propagandaların 
önüne geçil~cek, hükumet 

tedoirlerini aldı 

~r~~--.rı.n eVv 1?Y~r: dilecek şekil ve procedure hakkında ra ibralı.im kaptan Hiaann güvertesinde 
lconıisy0elki gun verdiği karar portör ve murahhas heyetleri arasında (ortada) 

nun hazırladığı mahut (Deva.mı 11 inci sayfada) (YUISI 11 ind sayfada) 

ç"'~~n ordusu harbden yıldı mı? 
CA .... ~e 

"'4"~ ... ~ Çarpışan Japon ordusu 
ay_ Şelıle anlaşmalı istiyor f 

# • .. 

Ceyhan 29 (Hususi) - Ceyhan Cum - Ankara 29 (Hususi) - Türk paran 
huriyet ilk okulu talebelerinden Gazi - kıymetini koruma hakkındaki kararna
nin 179 numaralı Nuriyi bıçakla ağır su. meye göre altın ticaretine mezun ban-

(Devamı 11 inci sayfada) kalar şunlardır:(Devamı 11 inci ıayfada) 

Mekteblerde şiddetli 
cezalar lazım mı? 

* * * Tanınmıı bir mekteb müdürü diyor ki: «Mekteblerimizde emftn 

gizli gizli tatbik ~dildiğini gizliyemiyeceğimiz dayak umlü açıktan 
açığa kabul olunuraa o haclar ıuiiıtimale uğratılır ki zaten maneviyatı 
lazım gelen re•ane~e kavuımamıı olan zavallı ve mahrum çoculı, bir 

ağır hızmet mahkumu kadca ezilir. 

Hüseyin Cahid Yalçının 
düşünceleri 

Sualim, Hüseyin Cahid Yalçını uzun 
uzun güldürüyor: 

- Gelin, diyor, sizinle, mekteblere da· 

Bir Sovyet nazırı : " Roma • Berlin • yak cezasının sokulacağını brzedeıım, ve 
muallime bu salahiyeti verece!< bir ni -

Tokyo mihverinden başka bir de zamname maddesini tasarlıyalım. .• 
• • • • • O takdirde,lise ve orta mekteb talimat-

J<lı>onıcı Madnd - Parıs • Moskova • Çın mıbverı namesinde, aşağı yukarı şöy1. bir madde 
..., "

1n Çin sah . . d d• göreceğiz demektir: 
<ok~0 ıllcrınc bir ihraç· hareketı var lf " ıyor c- Her muallim, talebeyi patakiamak 

~ 29 
(l:IUsu i . _ ı ordudan cJaponyanın takib ettiği he -ı biye nazırı, bu beyannamesinde, cvazi - hakkına, kaydi hayat şartile sahibdir. 

~bıy, :: - Bir beyanname deflere varmak için gayretlerini bir misli yetin gittikçe daha b~yük mikyasta fe- Hocasından yiyeceği sille neticesinde ka-
ıın Sugıyama bütün daha fazlalaştırmasını• istemi§ür. Har - (Devamı 11 mci ıayfadtı) (Devam& 11 inci saufada.) 

J 
Hüseyin Cahid Ycıtçın 
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Mekteblerde disiplin 
Meselesi hakkında ben 
Nasıl düşünürüm? 

Yaıan: Muhittin Birım 
fE9} ir cemiyetin selameti rnutla
lg) ka inzibattadır. Mekteb de ev

vela cemiyetin içinde bir parça olduğun
dan sonra da bizzat, başlı başına bir ce
mıyet teşkil ettiğinden iki katlı bir inıi
bata muhtaçtır. Bunun için mektebde iki 
katlı disiplin hüküm sürer: Cemiyetin 
umumi inzibatına aid ahlaki ve hukuki 
kaideler bir de bunların üzerine mek-• 
teblere mahsus inzibat. 
Şu halde, mekteblerde, son zamanlar

da fevkalade elim tezahürler yapan in
zibat noksanının önüne- ge~ınek, iki ba
lürndan dısipl'ini bozulmu;l bu cemiyet 
organına yeniden kuvvetli b!r inzibat 
vermek bir zaruret ise, bunu temin için 
ne yapmak lil?.ımdır? 

Bu hususta fikirler değişiyor: Şiddetli 
inzibat kaideleri koymak, yahud bugün 
mevcud yumuşak kaideleruı ınuha!aza

sile iktifa etmek. Kendi kendisinin ha
yat mes'uliyetini vicdanında kuvvetle 
hisseden bir nesil yetiştirmek maksadi
le, eski mektebin inzibat sistemini kal
dırıp bunun yerine yenisinı ikame eden, 
mükafatsız ve az cezalı terbıye sistemini 
.tercüme terbiye> diye beğenmiyen fi
kirlerin yanı başında eski usullerın kıs
men olsun iadesini istiyenler var. Bu
günkü mükafatsız ve az cezalı usulü be
f;enmiyen inzibat sistemine bazı mual
lımlerin de itiraz ettiği görülüyor. Bu
nunla beraber, bugünkü sistem· beğe

nenler de yok değildir. 
Ben bunlardanun. • 

* Bugünkü demokratik dünyada, demok-
ratik bir istikbale doğru gitmek istiyen 
ve gitmeğe mecbur olan Türkıyede eski 
11sulleri, hafif .şiddetlerile dahi iadeyi dü
fiinmek, Türkiyede içtimai bir muhafa-
2.akfırlık olur. Dünyanın her yerinde ha
kim olan bu terbiye nizamidir. En şid
detli ceza usullerile cemiyeti yeni bir ni
zama sokmak için uğraşan Rusyada, ayni 
tarzda otoriter bir nizam sahibl olan Al
manyada ve İtalyada b'le usul ayni u
wldür ve bunun prensipi de şudur. cİyi 
olacaksan kendin için, kötü olacaksan 
da kendin için!> Bizdeki usul de budur. 
Bugün için başka tarzda bir inzibat ni
zamını benim aklım b 'r türlü alamaz. 

Fakat, her terbiye usulünün tatbiki 
bir esas şarta ve bir esas unsurun vücu
düne bağlıdır: Terbiye şartı ve mürebbi 
unsuru. Hangi inz:bat sistcmını tatbik e
dersek edelim, hoca unsuru kuvvefü ol
mazsa alacağımız netice köt:.i olur. Bi?.im 
bugünkü mürebbi unsurumuz, sür'atlf! 
genişliyen mekteb teşkilatımızın inkiş:ıf 

ihtiyaçlarını tatmin edemiyor. Hoca, mü
rebbi yavaş yetişiyor, mE"kteb kadrola:ı 

çabuk genişliyor. Bunun için her mekte
bın kadrosu ayni derecede kuvvetlı b:r 
unsur eline verilemiyor ve anıya, pek aı 
da olsa, bu mesleğin bütün şartlannı 

nefsinde cem'e vakit bulamamış olanfor 
da karışıyor. 

Bütün derd buradadır; bütün hastalık 
buradan geliyor! 

* 

HerKesın rJyet zavıyesi kendisinin gözüne, zevkmc, mu
hakemesine Ye bilgisine göre değişir. Birisinin güzel buldu
ğunu bir başk.asınıa fena bulması hem mümkün, hem de 
tabiidir. 

Herkesin her şeyi sizin gibi düşünüp gôrme:nnı .istemek 
nıuhallin arkasında koşmak demektir. Muhal elde edilemez, 
elde cdilmesinj istemek tabiat kanunlarının fevkine çıkmak 
demektir. 

( 
\. 

Bisikletle polo 
Oyunu icad edildi 

Şimdiye kadar atla oynanan bu o -
yunun artık kafi derecede zevk ver -

."'!!!""._..------------------------· 
HERGüN 81~ FIK~~ 
Fransızca konuşuyorlar 
Bir mecliste çocuklara ecnebi lisa. 

nı öğretmekten bahsediliyordu. Ora
da bulunanlardan biri: 

- iyi ama, dedi, 'bizim çocuklarda 
lisan öğrenmek kabiliyeti başka mPm
leketleTin çocuklarına nisbetl-.? çok az. 

Sordular: 

- Bunu nasıl anladınız? 
- Parise gittiğim zaman anlad~m. 

Orada beş yaşındaki çocuklar bile 
bülbül gibi fran51zca konuşuyorlar .. 

* • 
~',ıgilterede ihtiyar hakimler 

derd o'rlzı 

Okuyanların kafaları 
Gitgide büyüyormuş 

nıediğini düşünen fikri icad sahibleri, lngilterenin Chanselier lordu Haislam 
bir de bısiklctle tecrübesine girişmiş • bugünlerde çok karışık bir meselenin Amerikanın ve belki de dünyanın ta -
ı ı bu yepyeni çeşniye bayıldıkları 1 halli ile uğraşmaktadır. Malum olduğu nmmış arkeoloğlarından Flinders Petrie 
er, ' e -bel . . d 

· · b d bö" ı h b 'kl tl , _ üzere İngilterede de hfıkim!ı>r kaydı ha- ı şahsında yaptığı tecru ere ıstina en şu 
ıçın, un an y e ep ısı e e O) . "zl . .. 

1 
. ·ı 

. . yat şartile tayin olunurlar. ı,ıerinC!e pek .so erı soy ernışı r: 
namaya karar vemuşlerdır. . ~ - 1ı: 

1 

Yirmi beş sene sonra dünya 
nasıl olacak? 

ziyade ihtıyarlamış oldukları halde ha- - Munevverler yaşlandıkça afa an 
kimlik sandalyesini bırakmayıp t•snayı da büyümekte, şişmektedir. Meseli ben 
muhakemede rnüt<'madıyen 'Uyuyanlar 21 yaşında 53 numara, 30 umda 54 nu -
bile vardır. Du gibi ihtiyar!arm memu- mara, 40 ımda 55 numara, 50 imde 55% 
riyetlerine nihayet vermek i.st'yen Lord numara şapka giyerdim. 

Şikago üniversitesi prof~sörlerin - Haislam yaptığı bir listede bütün Büyük 60 ımda da Şapkalarımı hususi surette 
den Ogburn'a göre, ı 962 senesinde, ya Britanyada on bin bakimi ihtivarlıkları yaptırmak mecburiyetinde kalıyorum .. 
ni bundan yirmi beş sene sonra: dolayısile istifaya davet etmiştir. Bun-

Dünyanın nüfusu azalacak, çocuk - !arın arasında yaşlannın çok ilerlemesi 172 yaşındaki ihtiyar 
lar d:ıha zeki olacaklar, fakat h :s, he - dolayısile sağır olanlar oldul'u gib! mü-
yeceın kabi1iyetleıi eksilecek, şehirler temadiycn uyuduklarından dolayı mu- gençleşmeğe çalışıyor 
küçülecek, boşanma vak'aları sık s·k o- )1akemeleri takib edemiyenler de vardır. Madin Mohan ismindeki Hind reisle-

l lktısadi Bozgunculuk 
E. T:ılo 

,1 

uşunuyorum a.. ılı D --- d '\"ıUırc'ı 
farca, bazan hiç d.c far:, 

mıyarak, vahim neticelerını )t n• 
rek, soğukkanlılık.la, ahmakÇB~ıtU 
yicesine i.ktısadi bozgunculuk e !lı ()! 

cAkıl Frcn.kistan; saltanatcıJJ' 
man!> ve yahud: cKendini as: ıs 
giliz sicimi ile as!> tarzındaki ~!1 
rini evladlarımıza tekrar etme tJO~ 
ğüd makamında belletmekteP ıı 
mışız. llfl' 

Kendi ana yurdumuwa .~0~ Jtl 
bugün el kadar parçalan di.lDY' ef ~ 
lerinin camekanlarını süsliyell ıs ya 
maşları bir tarafa bırakıp da ~ 
fabrikaların tapon mallarının 

koşmuşuz .. 
Şuursuz frenkpcresUik c~ 

muş .. Garbdan gelen ne :ıcada:~er 
süprüntü varsa, onlara, gürnfU,fe / 

zin himayekür ve cemilekar tarı dı' 
yesinde, kapılarımızı ardına iB 
mışız.. ıık 

Soframızda Frenk arpası, fre 
riyesi, Frenk bezelyesi, Frenk ~ 
Frenk lahanası bulundurmayı, W c' 

t. tııı . 
kadar ynbancı ülkelerden gc ır 
barlık saymışız.. . . _ft!IS 

Halbuki bizim kendi topra~,.,--~ 
ı kiler gibi mümbit, ustalanrtUZ "~i 
karlarrmız onlarınki kadar kB 11 
zekamız onların zekası kadar yar 11 
başarıcı imiş. Bunun böyle ol~ll~ 
ze cumhuriyet rejimi iyiden ıytY 
etti. . ıa , 

Bugün hemen bütün ihtiY8ç ~ 
y~li .sanayi fazlasile temin edi~or ~ 
kumacılığımız, köseleclliğiroiZt 1~ 
ğimiz, yiyecek mahsullerimiz, ~ 
da bir çok mahsulat ve masnuatı ıa.ıı 
ka memleketlerde çıkan ve yapı 
salinden hiç de aşağı değildir· ~ ,. 

Ve şimdi anlaşılıyor ki o :ın~ce 
sersemcesine bozgunculuğu eY"e ""tıf ı' 
mamış olsa imişiz, elimizde bug\J;~ 
gün daha çok esaslanmış, kö~le~~ sJ 
bir endüstri, çok ilerlemiş l;:uçtl ve' 
ve hatırı sayılır bir de milli ser 
lunurdu. 

~ 8 1 

Allahtan ki zamanla ~özütnUZ J{ 
aklımız başımıza geldi, HaııyaY1• 
yayı anladık. Buna rağmen hata: 

- Avnıpanınki başka?.. jst ~ 
Diyen, yerli malına nazarı 

ile bakan züppe zihniyetler var . . ,,ıe 
ttıl' I 

Bunların ne kadar hata e e e~ 
milli ideale karşı - bilerek, bilrJ'11~t , 
fenalık işlediklerini münasib ves9 

retmek hepimize borçdur. ııı' ı/ 
Artık hiç bir cephede bozguncll c; ı> 

hammülümüz kalmamıştır. ger!; erııt. 
r!ndc, intihabında, tercihlerinde s 
t• ti' ır.. ·sı' 
Harekatına bir propaganda çeşt'1 

mek şartile' 
:acak ve evli kadınların yarısından faz- Fakat listede isimleri yazl!ı hak mlcr rinden biri Tapsi Bişam Das adlı bir mu-
~s_:_!~ gire_:_:~~dir. _ istıfayı kabul etmemektedirler. Bunlaı- cidin idaresi altında, mühürlü bir odaoa ~ .,--
zun seviyesini, mekteb t ı::'-:. atımızın dan bir ihtiyar hakim: c86 yaşındayım. gençleşme rejimine girmiş bulunmakta- .::::;'. / ~ 
ihtiyaçlarile miıtenasib olat·ak derecede 40 senPlik hükimim. H;kiml·k kürsüsü dır. Tapsi 40 yaşında gibi görünmesine ..- / 
yükseltmeğe çalışmak., derdi kökunden üstünde yüz yaşında öleceğim. Bınaena- rağmen 172 yaşında olduğunu iddia et- ___.,,,, 
izale için kafidir. Jeyh dahn on dört sene hakimlik yap:ı- mektedir. pct-1e 

Sonra, biraz da mübalağa ediyonız. cağım> diye cevab vermiştir. Ve denildiğine göre de, 172 yaşındaki Habeşli seyyah Köste 
Bugünkü Türkiyede yirmi sene evvelki reisin yüzünde bulunan kırıŞlklar düzel- gönderiliyor •Jt.1 fıı '. 
Türkiyeve nisbetle ür ve belki de dört 711 sene evvel Pirenin Birkaç gün evvel Behraı; .. ~.Jlg .-.ıl''\ ,; ~ meye, ellerinde ihtiyarlık titremeleri lJ"" y- Y 
misli mekteb ve belki daha fazla nisbet- nu""fıusu 12 kı"şz" ı"mı"ş k b 1 - d'. d' 1 ğ b rahim adlı genç bir Habeşr ·ıe 1 ay o maya ve vucu u ınç e~me e JŞ- d'aSl 
te muallim var. Eğer bugünkü hfıdisele- portunda tahrifat yaptığı id ı be' f 
ri eski hadisE>lere nisbet edersek gör:.i- p · · ı· 'd · ı k · lamıştır. Reis, daha düzgün de uyumak- kemeye verildig.ini ve neticedğJ!l~ 

1
,' 

ı::enın ıınan ı aresı mem e etın tadır. Re3·im 41 gu"-n sürecektir. - ıl.J' -
rüz ki mekteb inzibatı kavbetmic; d"ğil, nüfurnnun artması ve limanın faali _ karan alarak serbest bırak u.ı 

k -~ kazanmıştır. Eskiden inzibatı iki tabur yelleri hakkında çok enteresan bir is -
7 

mıştı ·. "rlılo lf 
askerle temin edilen mekt~b'er bulun- tatistik ne~retmiştir. Bu istatistiğe gö- Meşhur Lep/in süvarisi İbrahim dün Emniyet :müd~uiJel'1s' duğunu unutmıyalım! Eğer muallimle- :-e Je.27 senesinde Pirenin bütün aha • Dr. Ekner ağır hasla müracaat ederek köstenceye gıdJğıllcı, 
rimizi seçerken ve yetiştirirken biraz }isi 12 kişiden ibaretmiş! tedi~ini, fakat yol parası oJınS. te111~ 
daha dikkatli olur, bu mes1eğe biraz da- 1834 de 600, 18.39 da üç bin kişiye Meşhur Graf Zeppelin balonunun kendisine yardım edilmesini :i5 Jc9 
ha yardun edersek bence mesele kalac.U bal'ğ olan menıleketjn ahalisi 19.37 de kaptanı Dr. ECkener'in hastalığı de - tir. Gen~ Habeşli Köstenceye ./ 
değildir. üç yüz elli bini bulmuştur. vam etmektedir. Son günlerde bir a - meccanen gönderilecektir. ___.,,,, 

Maarifimizin tatbik ettiği terbiye u- Gene bu istatistiğe göre 1858 de Pi- meliyat geçirmesine rağmen, duru - •• 
.sulleri, herhangi millet için olursa olsun, re limanına senede birkaç küçük gemi munda iyilik eserleri görülmemiştir. T A K V İ IY• 
en mükemmel ve en asri usullerd'r ve ~elip giderken 1920 de 4,720 vapur ge Hastahk vahametini muhafaza ebnek
asla tercüme usuller değildir. Hadiseleri ! ·p gi lm iş ve geçen 19 3 7 de gelip giden 

1 

tedir. 
:zam etmiyelipı ve bu usulkri baltala - her devlete mensup gemilerin adedi Yapılan ameliyatın da ne olduğu bil 
mıyalım! Muhit.tin Birgen l 1,soo ü bulmu~tur. dirilmemektedir. 

r-------~------------------------------------------------------------------------·-
İSTER İNAN, İSTER İ N ANMA! 

Dün İstanbu!da çıkan gazetelerden birinde şu satırları 
okuduk: 

.inhisarlar İciaresi sigara içenlere bir yenilik olmak üzere 
yeniden bazı !ligaralar hazırlamıştır. Bunlar arasında yerli 
purolar da vardır. Bu purolar yakında piyasaya çıkarılacak 

ve büyük bir rağbetle karşılanacaktır.• 

* Muhterem meslekdaşımızm bahsettiği purolar piyasaya 
çıkalı bir aydan fazla zaman Qlmuştur. Binaenaleyh arkada
şımmn verdiği ba~rin gecikmiş olmadığına: 
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SON POSTA Sayfa 3 

Eu Sabahki f' ı 

E 
Çine yar 1 m m' e s •. mnkalcsln! Hatay meselesine tahsis etmiş • ~ bulunmaktadır. Yunus Nadi Hatayın Türki- B / 

18 '-' yeye ilhakı mevzuu b::ı.hsolmad~ı gibi başka • ll g'1ristcn yeni 

C 
h:rh~n-~1 bir devletin malı olmasının da\ Kabine buhranı 

bir 

enevrede Cereyan d ~~~~~~:; s~7ı!!11ır:a;!ci~i~e ı~!~~ğ:ı~unıc:~~ Karşısında . e en ~~ı',::,,~:,~~;ı"~::,,~":~ı;o':.'.u'ıa eıeıe •erip Yazan: Selim Ragop Emeı; 

ınu .. zakereler netı·cesı·z kaldı m!:.,;.!::':::.1.:·~:,:: c::= ~:n.:~:~::e:~:~~::ı:,.~:~ ' gün ıı;öyledlğl nutuk üzerinde ve bu nut.kun 

Ç 

y:ıptığı musald akisler önünde duruyor ve olan görüş ihtilafları, nihayet ba -

i11e s ·ı • diyor "'' .. kabine azasının istifa etmc.J-
1 a/ı Verilmesine lTe Japonyaya gaplfBCBk petrol /hracaltnB cKonseyde goze çarpan lyl havaya bakı-,ne sebebiyet vermiştir. 0 suret-lJJJıl;a · .,..,.. komisyon raporunun 29 m•Y'• anlaş· 1 k" b . t"f 1 • . d" 

c.., rgo konu imasına dair Sovge ti erin plliııı llabııl edilmedi mas>nm ruhuna uygun bl' ""'• getlrllece· e lt"l ı, d"ğu. tlSkdl .adar beEte: 'h'aZ!yet: h:-~ 'lre 29 (A -- - - ğinl ümld etmek caiz gibi görünmektedir ı ze 
1 

eme ı 1 
a ır e, u un eye ı u-

~ ı hakkınd .A.). - Çinı! yardım me-ı Lltvlno!, dün iktısadl ve mali yardım 1 Şanghay 29 (A.A.) _ Ak.~am üzeri. Fnkat ..,, iş ondnn sonra gelir: Tatbikat~ j kıimetin çekilmesini de intac edebilir. ~I So"Yet ın··akı Çın - 1ngilı7. - Fransız hakkında sarih bir pl3n teklıf etmi.ştir. iki yeni tedhiş suikastinin vukuu bil -1 ahi her safha P.nlaşmnların ruhuna. dürüst Bulgar kabinesi içinde zubur eden bu ,~rttnekted~zakereleri umumi alôkayı Bu plim mucibince Çine sHôh vedlecek dirilınektedir. Merkez mahallesinde '~ ~mhnl b1' ,.kilde. uygun kalmah~•'- En ilıtll&fın sebebi, yeni intihabatta takib e-wı 'I ır. 
1 

"h • .. h" . kilçuk bir lnhlrn!, ahengi bozmağa kafi ola- .ıı ·ı · · t h h k d ğ ~ ••gton ]( . . ve Japonya ya yap,lncak p0 trn ı raca. ı- mu ım bor Çin gazetesi 0 lan Sin uan • r lıll!ı" •• •• mesı "' enen attı are ·etten o muş-~ı"<:ti ledb· 

1 

°
0 
Çımn müt•cavize kar- na nmbacgo konacaktır. Eden ve D•lbos paonun bürolarına bir el bombaS> abi-1 tur. Dahiliye nazırı ve tara!darlarına gö-gi}~~ı tnad~r er alınmasına dair olan on 

1 
bu plana itiraz etmişlerdir. Öğrenildiğine mışt.r. Ölen yoktur. G M t k b 1 

re. yeni seçimde eski fırkale .. dan hiçbiri 
bu" f't.aıı,.,enln tatbikini istedlğ;ni ln-J göre her türlü müşterek yar<im• proje - Bombaları atanlar kaçmışlardır. I f; a sa sa i r rol almamak lôzırndır. Harbiye nazın ge-...,d·"ıılıtir. ;• Sovyet murahhaslmna sinden vazgeçilecek ve lngiUz ve FCRn • Tnkyoda müzakereler neral Lukov ve arkadaşlnrınn göre de, karı ledbirl .urahhns, Jap<myaya karşı sız murahhaslarının teklifi veçhile dev- Tokyo 29 (A.A) _ cÇindeki hadi _ • d t bb 11 11 ı vaziyet bunun aksi olmak ı;mmdır. Ka-ıı,, bu1 edibııe~ın ask~ri sahada tatblkı !etler kabiliyetlerin• göre Çin• yR'dım senin son inkişafları• hakkında müza- su . as e ş e u r-u b!ne. azasın~an mühimce bir kısmın bi-
ltr dı •e ınaı- ığ takdırdc hiç olmazsa ik- etmeğc davet edileceklerdir. kerede bulunmak üzere hükiımet aza- 'L rıneı noktaı nazarı tervic etmeleri neti-
~ ı sahalarda tatbikini istemiş- Koo bu tekliflere şiddetle itıraz etmiş ları a1cl5.cele Diyet Meclisi binasında m 'l y da na ç 1 k r 1 d cesindc general Lukov istifa ettiğı gibi 

la n \'e 'Del ve hükumetinden bu hususta yeniden ta- toplanmışlardır. J a i 1 adliye nazın da, generali takiben ve onun 

i'tiad bos bu t db l · ç· ı· t · t · · ı:r · · · l - tcs "d 1 k kil >ı.ı 
0 

an ziyade :tar e. •r e~ın me ım~- ıs er.nıştır. ..• . .•. _ . ıancıye, harbiye ve bahrıye nazır- a mu anı o ara çe · mlştir. Bu zeva· 
leb· lduğund . ar getırmesı muhte - Dıger cıhetten ogrenıldıgıne gore nı- 1arı tarafından verilen mufassal rapor- A tı takiben ticaret nazın B. Barov'un is-~' l"eddeı~n Çın mmahhasının bu ta- h•i karar geniş mıkyasta Amcdkamn lar üıcrindc bir saat münakaşa edil • tinada ÜçÜ mütelçaid tifa etmesi ihtimnli de mevcudciur. Şu-
lin ' de ..... in~şlcr ve konsey on geçen lç- tarzı ha,.ketine bağhdır. Çünkü Cenc,~ i ;:nişti r. Müzakerelerin neticesi askeri subay ol!Dak Üz ere rasına ehemmiyetle işaret etmek liizım~ır 
,,' >iaha ltot'i ~kabul ettiği karar sme- ıcdc temoil edilen devletler Uzakşark ;ş bü"'larınm şeOerine tebliğ edilmiş • lS k • . edildi ki general Lukov ve arkadaşlarınm nok-tıı d 'Vletıer· ır lısanla teyid etmesini ihtilafına temas eden her btrara Ame -[tir. ışı tevkif tai nazarı, kral Boris'in ötedenber. besli-
d~ğ cı.•et ınd ıahsa.n Çine yartlom et • rikamn da iştirak etmesini arzu etmek • Amerikanın prolA!.•losu . Atina 2

9 
(A.A.) - Halkı isyana teş· yegeldiği kan•ntin zıddınadır. Vaktile 

i.ı 
0 

lınesıni telkin etmişlec - tedirler. Vaşington 29 (A.A.) - Amcdka • vık. ~en beyannameler dağıtan bazı Bulgarlstanda yap>lan ıslahat arnsmd• 
b n, llelbo . Cencvreye bir .müşahid• tayin etmesi mn Tokyo elçisi Amerikalı Allison'un eskı sıyaset adamlannın harekiitı ve eski fırkalnrın faaliyetten eynlmaları e
,... ~ Ye.nidn.. s, Lıtvinof ve Koo bu sa - için Washington hükumetin.:! bir telgraf N ankinde maruz kaldıg-ı tecavüzü J a -1 hükılmet reisi Metaksas'm hayatına sası da mevcud olduğu için, bugu·· n, bazı 
·~Utı ... , topl b" · b.. ·· ·· d ı~ • tahrir se anmışlardır. Karar su- göndedlmiştir. pon hükiımeti nezdinde protesto etmek ır suıkas?, teşeb ~·~?un me~ .. •na .. çı- nazırların, bu kanaat ve bu noktnı nazara 
' ' kl.nde müşkülôt çıkmJş- Bu telgrafa henüz bir cevab v.rilm•- için hariciye nezaretinden talimat al - karılması uzennc, ikıso veya uçu mute- aykırı düşen bir göriişü müdafaa etme-

A

·-- . ıniştir. mıştı<. knid subay olmak üzere 15 kişi tevkif lori, umumi bir hayret uyandırmaktan 

m . 
~·-•• .. •••••-•••••• -···-• • • • • •• • • ..... --•-•••••••• •• • ......... • •••- cd_i_lm __ iş ve bir sene için Alcs'e sürül -

e k 
hali kalmamıştır. Eğer general Lukov \"e 

f I a O 1 n ye ı:l I. deniz p f 0 gramı ,• Rumen elçisi m_u_lı_t_~~iln .. memlekette _ta_ m.. bir sükiın arkadnşlarının ileri sürdükleri mütaıea-

z h 
il 'it 6 k hukunı surmckte ve butun sınıflar ve lan kabul etmek lazım gelse idı, yeni in· 

1 r 11 
ıvıos ovayı kk .. 11 ·ır h""k. t b wl l k tihabattn, eski başvekil Çankof ve taraf-

ı ar 1 
A d e d' ı• 18 e ç i k arı I a c ak teşe U • e: mı l ~ tune e ag ı ı • darlarının kazanmasını temin edecek bır •• T k d. hınm bıldırmektcdır. "[' Q · ' ~ er e zyor Atirıa 29 - Röyter ajansının salii- hnttı hareket ihtiyar etmek liizım gele-

ayYare e . . . . hiyettar bir kavnakdan ögwrcndigwinc cekti.Bu ise, memlekette fa~ist mnhiyet-

t b 
erının sayısı yı U aca , programın b' . . ..w d".. .. R göre. son tevkifler ye sürgünler Yu _ te ir rejimin teessüs elmes1 demekti ki g 

mıl 147 b } k Moskova 29 (A.A.) - Havas muha- J b 
at ı"k• • . SOQ •

1 
1 

ırın:n ogren ıgıne gore, omanyanın b"" • . . . . . _. . kral B · . d' k d b d .. 
\ro . ı ıçın mı yon dolar s.ırfeailecek Moskova elçisi Ciuntu, Bükrcşe dön - nan ukumclın'.11 ':'azıyetmı degı.ştır • orıs, şım oye a ar un an, ıtıne 

l'arn •ngton 2

9 

. . • . - .. . mck emrini almoş ve kendisi l\losko _ meye matuf degildır. ile kaçınmıştu. Yeni kabinenin istifası ta-
],._ t.nuı 'YÜzd -:-- Denız sılahları prog 1 T~hmınlere gore, yem program ne- va .. b l b"d , f d t ·k d kt" Buna binaen, ne diktatörliif.rün takvi - hakkuk ettiği takdirde, bu işe, tekrar eski :"llı ı .... _~ e Yırın· · b t" d f l · · d b d d" 1200 d d" yı -:.U a ı J} e ın e eı e ece ır. . d k . . t d"li başvekil Köseivanof'un memur edilmesi \tin~·: .. 11C1Sı hiikümlı ~ı~ e "hın. e azda- tıoceosoın e su ay ak e t D . ' e~l!'hle ı Mnlüm olduğu üzere Sovyetler Bir~ yesıb, nhe değ~lad~unu esasının a t mev 

0 

vvn kan erını ı tıva e en 2 . O fazlalaşaca ttr. enız sı a arı 
1
.•. B""k ~ 1 .. 0 t k" h""k. zuu a s e ı ır. ihtimali çoktur. Çünkü bu "!at, memleke-

Seı,.rı , un pro · . . . . . ıgının u re.;;. e çısı s rovs ·ı u u - . l'h-ı.. ... tin :rn Jesı, Reısıcumhur Ro- programının yüzde 20 nısbetınde faz- t" 
1 

f dan son 1 d . tın içinde yaşadığı nazik şartlar:ı rağmen ··~4• •uc.saJ·ı .
1 

. 
8 

.
1 

d me ı ara ın zaman ar a gen - Maraşın 1·man . . .ısan rn . . ı e aynı zamanda, lalaştırılması, takriben 00 mı yon o- ye ö- lmıştı vazıyetı şayanı memnuniyet bir şekilde 
\t eclısıne t d. çabırı · M 29 (AA M "d t "ğ ille ·tısıın t . . ev ı olunmuştur. lar tutacaktır. Maamafih her ne olursa olsun Ro _ . • araş.. _ : .) - .araşla imar ı are e t> i gibi, ötedenbcri Bulgadsta-

s kıc, fakp OJesı, tahsisatı tasrih et _ manya ile Sovyetler B" 1 .• , d k" ışlerın~ buyuk bır ehenunıyet verıl - nın rahat ve huzurunu kaçıran genış mi:c-
lfh at yal · l ır ıgı arasın a 1 k' a· Ş h" b t t f d Gök ,,.,..,..,, t ·ı·~ d Y 
. a.~b g . . nız, ııa· ~ olarak, 47 Yugoslav A ı•us urga diplomatik münascbetı k t d·ı k me ,e ır. c ır a , ara ın an - , __ çe ecı ıg• •, ugosıavy• ile yapı-.!ı Ve ıoooernısı, 22 muavin harb gemi- gibi rrözüı~memektedir eGr ak eMı ecke sün yolu üzerinde kurulacak olan ye· lan malum olan itilaf ile bir nihayet vet-

sas Ye · UUdUdU hapafıJdl 0 ... • ere os o- . h" . . d b" 1· h . ff k 1 t • ını taı b nı deniz tayyaresinin in • u ' vada gerek Bükreşde mas\ h t _ N ş• ır ıçın mo cm ır p an azır\an- mıyc muva a o muş ur. Bu sebebier-
ııu,..~ ~Yleınektedir. Belgrad 29 (Hususi) - Yugoslavya - !ar l:a!acaktır. a a gu?.ar • mı.şlır. Şehrin su işlerine 235 bin lira den ötürii, kendisi, yeni vaziyeti idoreye 

llıdur: esı islenen munzam insaat Avusturya hududu kapatılmıştor. Bu • ı;arfedilmek surelile temiz içme suyu - memur edilecek en tabii namıed mevki· 

16 

3 Zlthlı • ~ tedbirin Avusturyaya karşı bir mu1m - / ngilterede na kavuşacaktır. .inde bulunmaktadır. 
"" e ~1ı.a"aktzırhlılar adedi bu suretle bclei bilmisil olduğu anlaşı~maktndtr. M h• • k•I d Selim Ragıp Emeç ,, .. r 1\ " F l a ıyetı suç teş ı e en 
~e e gezniler~r .. 2 tayyare gemisi _tay- Avusturyalılar, Yugoslnvyada hayva - ırf lllQ QT 1li ~ ltacakt nın adedi bu suretle 147 nat arasınd• sa'1 hastalık bulunduğu tel: r dar ihbar edilecek Atatürke arzı tazimat 

58Z<ı lt g"rn1:
1

,.- 9 .denizaltı gemisi ·de- ıddiasile bir müddet evvel hududun bazı k J d k Anlrnra, 30 (Hususi) - Devlet Şurası, eden generaller 
'"' , 

1 
d Birço yer er E' müna alat ·h~ı ı;lltac"kt· r.nın adedi bu suretle geçidlerini kapatmış ar ı. mevzuu suç teşkil edecek telgraflarır. et "' d k. b" k A d U du 3 k" . .. Jd .. Birinci ordu müfettişi Orgeneral F ah-

a~~ n kullan ı ,. 1000 deniz tayyaresi Yugoslavya a mes un ır ço vus - r , ışı O U memurlar tarafından salahiyetli makam-
d, bu >lınakta olan tayyarelerin turyalıların da hudud haricine çıkarıldığı J..ondra 29 (A.A.) - Gelen malO .• !ara ihbar edilmesini kararlaştmnış ve reddin Altay, Kolordu Komutanı Korge. 
~to'le 3000 ka kl bildirilmektedir mat bugün !ngilterenin her tarafında bunu telgraf müdüdüklerine tamim et- neral Salih, Donanma Komutam Şükrü 

t ıa Yatıe çıu· cacıur. zl ~-t m.a k ı· çı· n :~~~~~~:~.,;~:"~i~~~:~i~~z~~~:~ :·~c~~tik~t·ı.nı!.e~7::~h b~; :a~~ s;;;~~ :~~~: ~:;i:: ~:1:~:d~::~~r~:ü:::~!1~~~~ 
U • ne scbeb olduğunu bildinnekledir. "~- arzetmişlerdir. 

m~~y~Jc~ea~~H~Wilm~W 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lier 
l
• r• şı•len mu•• cadele münakalat durmuştur. Sahillerde kü _ r~ ahtan Sabaha: 

çük \'apurlarm akıbetinden endişe e - 1 
_ _ dilmektedir. 

edı'lııı. Şe., den evvel Türkiyedeki hayat normu tesbit ------ 1 ~c k Oanzigde iki Leh gazetesi 
Kime ne? 

A.nk e , Amerikadan da mi:tehassıslar getirtilecek top'.&tıl~ı 
lat •ra 30 t bla, l'rıev (Hususi) - Hayatı ucuz-\ cia bu fintlara yapılan zam mikdarını, na01Jg 30 (A.A.> - Polis Leh gıızelelerln-
t~ktlte '--~unu ilmi esaslar dahilinde mütevassıt sayısını, hangi vasttalarla ne- d,.n oazeta Polska ile KurJer Boltyeklyl, ı.'t Olar L"lrar vernı· , .. • ·ı n:ı.nzigde Lehlllere renn muamele yapıldığı 
uıt il" 'l'u k ış oıan hukumet ı k relere gönderildiğini ve bu nakil vasıta- h'\kkmdnki tahrikfımlz neşriyaUarından do-

~tettirl'<!ek r hıyede hayat no::-munu tcs- larına ne kadar para verildiğini sormuş- layı müsadere etmiştir. 'uı '>ıııe1tet nıı"'"rlıklara başlıınuştır. Aln»n ve Japon gençlikleri radyo ile 
l'\ı. tl;,ı Ya~a zin nıuhtelif mıntakahı- tur. görüştüler " ı.ı 't yı., t 

1 
Bu suallere ccvablar gelip heps~ tasdik 3 (AA ) Al Ubi lün l'tıı" Ytnıı.dı~-v e akki ve tarzlan bırb:ri- Berlin O • • - man gene ı.:ı c 

"
1
lalt 

1 
ı.;tndan h edildikten sonra muhtelif şehirlerimizde r:ıdyoda Japon gençliği Ue bir görü~c yap-

l>ilh a arda er şeyden evvel bu mı .. tır. Karşılıklı söylenen nutuklarda lki 
bu ıılı olan esaslı etüdler yapılacak ve yetişen maddeler ve mikdarlan, istilıs:ı! memleket gençliği arasındaki iyi ımlaşmıı 
lstır tu.dler ~ ldeler tesbit edilecektir. pazarlarile istihlak pazarları arasındak~ miımıSf'bntı kaydedilmiştir. 

de J h k !iat farkları tesbtt edilmiş olacaktır. Bu İki memleket gençllğlnl temsil eden he-
edU r en hükümlerinden k -tt lı ltlck .. yetıer bu sene karşılıklı ziyaretler yapaca ·-

as 
1 1 

uzere Arncrikadan da malumatın iç mübadele organizmasının llrdır. 
ttr h ar get · · k b h b l · · 1 it · ou :nı ırtilmesi kararlaştınl- tanziminde büyü ir e emm:yet. u u- MiJlctler Cemiyeti ve Isvıçre 

b 
l n.ı Utelınssısl 1d"k nacaktır. Cen"vre 30 (A.AJ - Federal konseylrı is-

r "'·lllcıc k ar ge. ı ten sonra lt L.,. nı h vlçrenln blt.nr:ıflığı ve Mlllctler Çemlyetl stn-
b volgeı . u telif grupla~ yurdun N f y; k • ı • tiısü ne olan münasebab hakkında bir muh-

ı· h liye '1 er~ne gideceklerdi.r. 8 İ8 e l J tırn hazırladığı bildirilmektedir. Bu muhtt-
YetL l gCınd,.. ek~Ieti belediyelere bir sual Geliyor ra Avrupa devletleri ile Amerlkııya verile-

~ ~ . "!'mı • · cektlr lııtcf etl§en rn tr. Bu listeler her vila- Ankara 30 (Hususi) - Nafia Vekili cencvredc bulunan B. Motta dün B. Del-
cl satış r addeleri, müstahsil pazar- Ali çetinkaya bu sabah 8,20 trcnıle İs - bf'ı:la uzun bir görU1mede bulunmuştuı·. 

ııaıa .. . Fransı?. kaynaklan bu görüşme neticcslııln 
unu bildlrl orlnr. 

1 
il 

Fransız gazeteleri ilkbaharın siyast ha\•asını pek bulutlu görüyCJrlar. Di
yorlar ki: 

.. - Almanya püriştiha bir keklik gibi önünde serilip yatan Avusturyayı 
g_?vd~~·e i~dirmek için bütün engelleri kırmağa çalışacak ve İtalya bir tür
Iu bıtıp tukenmiyen. İspqnya kavga.,ını kendi davasına göre halletmeğe ça
lışacak'• 

Bu görüşe falcılık denemez Çünkü gören go··z kl · t A d 
1 

• avuz ıs emez. vrupanın 

~va arı yalnız bu kadat olsa gene bir şey değil. Fakat her yiğitin içinde 
bır aslan .yatıyor. Avrupa haşlandıkça kımıldıyan istakoza benzedi. Büyük 
harb adeta t_ımar ~erine geçti. Şimdi kırbacı yedikçe şahlanıyor. 

Bahar gelıyor dıye sevinenler toprağına tohumunu atan çiftçilerdir. Fa-

kat dünya yüzü ·· 1 "ht . •. ne oy e ı iras tohumları atılmıştır ki fışkırdıgı zaman ta-
bıatm pespembe baharı, kıpkırmızı kan. simsiyah barut kokacak . 

Refah, medeniyet, eğlence ve hayat dünyası Avrupaya ne oldu? Cehlerin-

d~ çek ~efterlcrile zr.·;1• ve saf.ı şehirlerinde dolaşan mes'ud insanları bile 
hır end1şe aldı. Sükun ve c .... -•vet hisleri kırıldı. Zevk ve eğlencenin de ta
dı, tuzu kalmadı. 

Nasıl kalabilir ki daha bahar gelmeden kara haberleri geli~or. Ruhumuza, 
nq'cmize renk ve ışık vermesi ]çin beklediğımiz bahardan bunu mu bekli
~oruz? Hadiseler, şayialar, cereyanlar saadete ]nanmış ve sükunete susamış 
ınsanlnrın ~inirle:ini törpi~ gibi aşındırıyor. Harb olmasa ve o kızıl kıyamet 
kopmasa bıle şayıaları rmırlcri kırıp geçiriyor. Bu vaziyette bahar gelmiş 
kış gelmiş kime ne? Bürhan Ca1ıid ' 
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Bah rise fi d o teli sa bibi 
ikamet mahzurlu görüldü Ku;~:pi!~ia~7a:~:r.1ığı vuran ihtiyar mahkeıned 

genişletecek Sirkecid.e b~ alac~k m~s~lesinden do -ı dei~m~miliğe yapılan i~b::ırın. ,~ 
• Y~ılay Merkez Kurumu yeni bazı layı Bahrısefıd otelı sahıbı Reşadı ağır netıcesınde sabit olmadıgıııı ~iİ' 
.Kararlar vermiştir. Bu kararlara göre surette tabanca ile yaralıyan ve hadiseye Bunun üzerine müddeiunnı 
18 yaşından aşağı gençler,n içki1i yer- müdahale etmek istiyen poHs memuruna rı yapanlar hakkında takibata b 
lere girmemesi hakkındaki umumi da ateş eden 85 yaşındaki Adem Baba tır. , 
hıfzıss1hha kanunu ahkamının şiddet _ müddeiumumilikçe görülen lüzum üze - Evvelce de yazdığımız gibi. panıık 
le tatbiki Dahiliye Vekaletinden te _ rine tevkif edilmişti. rısı öldükten sonra Marikanırı b 
menni edilecek, Halkevleri ve mck • Suçlu, 4 üncü sorgu hfıkimliğinc ve - zı Minelopi ile, evlenmek ,.adile, 
teblerde kış konferanslarına başlana _ rilerek, hakkında ilk tahkikat açılmıştı. mağa başlamıştır. Fakat, bilntı:ıre 
cak, kurban bayramının üçüncü günü !a~ılan tahkikat neticesinde 85 yaşındaki tutmamış ve kızı terketm'şt:r. 
arkadaşlar için bir çay verilecektir. l~.tıyarın bu fiili öldürmiye tam teşeb- dolayı doğan bir iğbirarın. ]rfJ 

Cemiyet herkesin anlayacağı dilde bus şeklinde görülmüş ve suç sübut bul- Panayot aleyhine böyle bir stJÇ 

. alkolizm ve uyuşturucu maddelerin fe muştur. Adem Baba müddeiumumilikçe mcsine sebeb olduğu tahmin ed ti 
nalıklarını gösteren bir sağlık kitabı b~ fiilin tayin ettiği madrle ahkiımına dir. Çocukların da Panayottan aY 
hazırlatacak, Yeşilay mecmuasını köy gore muhakemesi ve tecziyesi talcb edi- lunrnalan ve bilhassa Andrortl11 

odalarına, işci lökal'erine meccanen 1 lerek, Ağırcezaya gönderilmiştir. Adem len Marikanın yanında oturırıası, 
gönden.acek, alkol \ 'C uyuşturucu mad _ Baba, c~rınünü ikrar etmektedir. Mu - nayotun çocuklarına karşı gös~e 
delere karşı gençliği aydınlatacak renk hakemes ne yakında başlana<.:aktır. mal, onların da babaları aleytıırı 
Ji afışle: hazırlayacaktı~. HUkmUn infazını isteyen diaya iştirak etmiş olmalarına 

Cemıyet Sıhhat Vekaletinden alko _ . lacak mahiyettedir. Müddeiuırıu fi. 
Vali mw:ırini t)~ komuyon cizaıı valide hanında tedkfkaı yaparlarken. ı· . t'J" hır mahkOm hassa bu bakımdan tahkı'katı te ızm ıp ı ası ve uyuşturucu zehirler 

İstanbulda mevcud bazı eski hanlar! lığı sıhhat meclisinin verdiği kararın tehlikesini gösteren filmler getirtilme • Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah _ mektedir. 
hakkında gerek sıhhi mesken olup o • yerinde olduğunu meydana koymuş - sini r!ca etmiştir. Çocuk Esirgeme Ku- kemesinde seyyar satıcılıkla geçindiğini Dün bir sabah gazetesi Marilc•" 
,, __ ıyacag· g ks b' l d t B l b be k · • rum ·ı b' ]'kd ] kif edildig·ini yazıyordu. M.!lrılc" .uuu ı ve ere e ına ann aya- ur. unun a era r ·omısyon aza - u ı e ır ı e genç er için bir oku- söyliyen 50 yaşlarındaki Said isminde 
nıklığı noktalarından esaslı tedkikler l ıarmda kapatılması lazım gelen daha ma salonu açılacaktır. bir adamın dilencilik suçundan mu ha _ tevkif edilmiş değildir. a 

t 1 kt d b d l b ] d • k Kadın, iddiasının sübut bulrnafll yap ır. ma a ır. azı o a ar u un ugu anaati hasıl J kemesi yapılmıştır. Said mahkemede: 
Bu hanlardan Eminönü kazası için- olmuştur. Harun bir takım odaları ta- Sfanbu/ muallimleri _ Yorulmuş, yolun bir kenarına çö- rine: rrıış 

ee bulunan Çakınakçılardaki Valide mumile karanlıktır. Burada yatıp kalk- Dün lop/andılar küvermiştim. Beni dilenci sandılar, yaka- - Ben, bu ihbarı aldığım rna tJ 

hanında ilk tedkikler yapılmı.ş, Kay - rnak tamamile gayri sıhhidir. . ~ lad-ılar, demiştir. yanarak, yaptım, demektedi~ 
makamlık sıhhat meclisi yirmi beş ka- Valide Hanı 190 - 200 senelikdir. m. İst.~b.~l ~uallımlerı Ya:dım .. Ce .. - Hakim, duruşma sonunda, Saidin su- ı,.tt' 
dar odanın iskana elverişli olmadığı - 200 kadar odası vardır. Bir kısım oda- . ıyetı. uçuncu yıllık kongrcs.nı dun U- cunu sabit görmüş ve kendis:ni hır hafta İıtinye havuzları bir şu 
nı görerek bunların kapattırılmasına Jarı aydınlıktır, iyidir. Fakat bir kı -, mversıte konfeı:ans ~alon unda ~:npmış- 1 ;nüddetle belediye hizmetinde çalışmıya teslim alınacak 
karar vermişti. sun odalan ise kat:iyen oturulamıya - ;~r. ~on~r: ~aş.h.an~ıgı~a. E:enkoy kız I mahkCım etmiştir. Fakat, mahkumiyeti- Hükumetce satın alınan lstill~~ 

Hanın sahibleri, bu karara itiraz et- cak bir haldedir. Inzibat noktasından 
1 
i'iısesı ~.uduru_ Mahır'. ık~~cı ~a~k~nlı. • ı nin bil:lhare infaz olunacağını w . şimdilik şirk~tinin Deniz bank Havuzla.r ı 1 

rnişler, odaların sıhhi şartlan haiz ol- da bu gibi yerlerde bekarların oturma- ı-:a. Dar_u.şşafa~a lısesı ~ud.ıru ~lı Ka- 1 serbest bırakıldığını anlıyan !'uçlu, mah- sine devri hazırlıkları bitmiştır·t· 
duğunu ileri sürmüşlerdir. sı muvafık görülmemektedir. mı, sckı ete~lık ~e~e .~atılı M~arıf me - kemeden dışarı ~ıkmak istememiş ve satın devir ve teslimine 1 Ş~~ oıı 

Vilayet hıfzıssıhha meclisi Va - Hıfzıss;hha Komisyonu, tekrar top- ~uş~.::drı, Ba~ırkoy maaı ıf mem~ -ı hakime: tibaren başlanacaktır. Devir ışı 
li muavini Hüdai Karatabanın reisliği }anarak kat'i kararını verecektir. 

1 
u. : r~ seçı~ı~,. ruznam.eye g;~ıl - - Mahkemenin adaletine teşekkür e- de b!tirilecektr. 

• • A. .. mı.ş, ıdaı e hey etının senelık mesaı ra-
altında toplanmış, ıtıraz kagıdıru goz- Kısa bacalar poru b 'l h b "f t . 

1 
. derim. Fakat, şimdi beni serbest bırak- -·,---·--·k· !ır 

d . d'k h ·a k . . . ı anço ve esa mu e tış erı rapo Açık teşek u ~ en geçır ı ten sonra ana gı ere ye- Yeşıldırck tarafında bazı fabrika - ru ku t R C . mayınız .. BelediyE.' hizmetinde çalışayım .. 
. d dk' - o · nmuş ur. apara nazaran emı- • S .1 . Jllll 
n~ ~ te ıklcr yapmaga karar ver - !arın bacalarının kısa olması dolayısi- yet bir sene içinde muhtelif tarihler _ karnım doysun .. diyerek, yalvarmağa baş- evgı i eşıınin vefatı . ~ 
mışt1r. j .e etrafa duman saçtı~ından şikayet e- ele ölen on u·" n

1
u_,11 . ; .

1 
. lamıştır. tile almakta olduğum tazıYe ti 

B .. · V ı· · · H"d · d'l · · H ~ '"' ım.n aı esme var- t I fl h · rı a...n ' unun uzerıne a ı muavını u aı ı mıştır. ıfzıssıhha Meclisi 37.aları dımd b 1 h . d d v 1 Fakat cumartesi olduzu için hükmün ve I! gra arın epsıne ay rl 
K t b k · A 1 t ı b f b 'k 1 1 d a u unmuş, arıc en ryar ım su - 1 

• f • '-'azmag-a yaralı kalbim nıaııi 0 
b'ar~ ~ .anVv~.d o;:ıısyon ~~a a~ ~~·u, ·~ l a ~ ~~I~ı g:zmiş er ir. Fab - retile 763 lira, tenezzühten 640 Jira, : azm~ i~kan görülememiş, suçlu hak- .J 

t.~r adale a ı e . an
1 

mat dgkı 'ker
1
e u • ı 1rı :~ armhh a. ı ı vazıyetlerini de ame - klavuz satışından 421 lira temin etmiş ında.kı huküm pazartesi günü infaz edil- dan ~erek bu zevata ve gere: ..... 

un o a an gezmış er, e ı er yap - enm sı .atı noktasından ivi bulma - ve E . t d - d ,_ . . ht" 
1 

mek üzere serbest bırakılmıştır. merasiminde bulunan ciiınle 
1 d j , - mnıve san ıgın aı..ı ı ıyat a <çe- kk d • 1 09) 

mış ar ır. . . .. .. m:ş~ardır. Bu hususta da tedkiklcr ya- sinin mikdarını ı 75 3 liraya çıkarma~a Kapopino - Magallenos şc. iir e erırn. ( o bid 
Bu tedkikler, Emınonu Kaymakam- pı ı •. aktadır. m f( k lı t B·l'h ·a l\füte~JJ• 

..,. .. u ...... Uuu•u..... uva a o nuş ur. . a are 1 are d . t dh" t Ziya J.r'!'. 
Banka direktörlerl~-,ı~ı;;;;n illl seyyah h~y'etinin seçimi~e .?e~il:.11iştir: Cağa}- m.:S, emcsı e ı , a 1 -···-·-·-·- -·-·--- .. ~ .. · 

• • • • \.!g]u orta mektebı muduru Tahır, Em:n Çanakkalede İtalyan bandıralı Kapo-
Bu akşam gıdıyorlar Vapuru geldı önü maarif memuru Adil, Kadıköy se- pino vapuru ile İspanyol bandırah Ua -
İş Bankası Umumi Müdürü Muam- Mevsimin ilk seyyah kafilesi dün kizinci ilk rnektcb baş mua1limi Zahi - gallenos vapuru arasmda vukua gelen ve 

mer Eriş dün Yalovadan şehrimize gel- akşam şehrımize gelmiştir. de, Aksaray beşinci fk mekteb mual - Kapopinonun batmasile neticelenen ka -
nıiştiı. Muammer Eriş ve Etibank u - 200 den fazla Amerıkan, İngiliz ve limi Osman idare hey'etine, Kabataş li zanın tedkiki işini 2 nci ticaret mahke -
mumi müdürü İJhami Nafiz Pampir bu Alman seyyahı getiren Reluans vapu • 5csi tarih muallimi Ifomdi, ilk tedri - mesi bir ehlivukuf heyetine havale et -
akşamki ekspresle Parise hareket ede - ru dün saat 17,5 da limana girerek de _ sat müfettişlerinden Tevfik, Fatih ma· mişti. Ris isminde bir İngiliz kaptanın da 
ceklerdir. Orada bir müddet kaldıktan mirlemiş ve seyyahları çıkarmıştır. ~1rif memuru Bedri, İstanbul yedinci dahil bulunduğu heyet dün mahkeme sa. 
sonra Londra) a giderek iktısadi ve ma Seyyahlar gece Ciardenbara giderek, :1k mektcb başmualimi Şinasi idare r lonunda toplan.arak. tedkikatına devam 
li sahadaki \C?maslarına başlıyacaklar - Türk musikisi dinlemiş, zeybek, Laz hey'eti yedekliğine, İstanbul erkek 1i • etmiştir. Heyet yakında raporunu rnah -
dır. Cumhuriyet Merkez Bankası Umu oyunu gibi milli oyunlarımızı seyret _ fesi riyaziye muallimi Hasan Fehmi, kemeye verecektir. 
mi Müdürü de birkaç gün sonra Anka- mişlerdir. Se) ynhlar bugün cami ve ilk tecirisat başmüfettişi Şevki, Kadı - Necibi yarahyan Yaşar 
radan hareket ederek kendilerine Pa • müzeleri gezecekler, öğle yemeğini köy be~inci. me.~teb. b~~?1uallim~ T~hir mahk•'m Oldu 
risde mülaki olacaktır. Parkeıtelde yiyeceklerdir. hesab ışlerı mufettışlıgıne seçılmış - u 

Seyyahlar Reluans vapurile bu ak- lerdir. Sultanahmedde Necib ismindeki ar -
Poliste: 

Kalb sektesinden ölnm 

Darphane b:ıhçıvnnlnrından 58 yaşlarm•a ib~:ıhim Darphane bahçesinde ltalb sek
tesinden ölmüştür. 

~am Umanımızdan ayrılacaklardır. Nizamname tadil edilirken her mad kadaşım sustalı çakı ile yaralıyan Yaşar, 
Reluans \'apurunda Kızılay tarafın· rlc uzun münakaşalardan sonra kabul ı Sultanahmed 1 inci sul~ ce~~da görülen 

dan ~eyyahlara muvakkat bir sergi a _ olunmuştur. duruşması sonunda 26 gun muddetle hap-
cılmıstır. Sergi bugün \"apurun hare _ . S~ndık, ihti~acı olan muallimlere se mahkum edilmiştir. 
!{etinde? iki saat önceye kadar d~vam foızsl!l7: plara hdagıtacaktır. Hasta. olan Marika tevkif edildi 
edecc·ktır. Kızılay bundan sonra lıma -ı rnua ıın er nstanelerde parasız ;')atı -
nımt?a gelecek seyyah vapurlarında bu rılacak, kendilerine nakdi ynrdımda Panayot isminde biri hakkında müd - ~-----·----~ 
usuıı, takib edecekti~ bulunulacaktı~ ~~----~------~----------~~~ 

Taksimde bir yangın 

Taksimde Mnrkosa isminde bir adamm 
:ki katlı evinden yangın çıkmış, itfaiye ta -
rafından yetişllerek söndürülmüştür. Evin 
10 bin liraya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 

Yangının sebebleri hakkında tahkikat ya -
pılmaktadır. 

Su batın 24 ünde Roma ve ı 7 inde Kongrenin hitamında büyüklere ta-
Zitita vapurlarile iki seyyah kafilesi zim telgrafları çekilmiştir. j 
daha gelecektir. 

Esrar satan köfteci Sehir işleri: 
Eyübde köftecilik eden Hasanın dük.ta - Sirkeci meydanının projesi 

nında esrar da sattığı ihbar edilmiş, di.ıkk(m 
aranmış ve ıo gram esrarla blr mlkdar es - Nafia Vçkfıleti tarafından açılacak 
rarh l"lgara bulunmuştur. suçlu müddelu - Sirkeci meydanının ihzari projesi Mart 
nıumiliğe teslim edllmlştlr. ayında şehircilik mütehassısı Prust İs-

iç bedeste.nin kurşunlarını ~anbula gelince yapılacaktır. Proje ya-
söküyormut pıldıktan sonra para temin edilecek ve 

Sü!P.ymanlyede ot.uran Şevki dün Kapa - inşaata geçilecektir. 
lıçarşıda iç bedestenin kubbesindeki kur - Bayram tenviratı 
fUnları sökerken görülmüş, yakalanmı§tır. Mi11i bayramlarda ku1fanılmak üze-

Bir amelenin beli kırıldı re İstanbulda yapılacak yüz bin liralık 

General Dirik Edirneden 
geldi ve Y alovaya gitti ' 

Trakya Genel Müfettişi General 
Kazım Dirik dün bir otomobille Edir -
neden şehrimize ğelmiş ve Atatürk'e 1 

tazimlerini arzetmek üzere Yalovaya 1 

gitmiştir. 

Fransanın munzam kontenjanı 
Fransa hükfuneti Türkiye için 1938 

senesine mahsus aşağıdaki munzam 
kontenjanı vermiştir: 

800 kental ~ekerleme, 120 kental 
recel, 8000 çift terlik. 

Bugün iPEK 
Korsanlık hayatın3 aid en 
müusir, ve en müdhiı ve 

en büyiik filmi 

ESiRLER 
GEMiSi 

Aık, macera ve ıergü.zqtlerle 

Sineması 

dolu Fransızca ıözlü taheıer 11,.ı 

Yeşlldlrekdeki fabrikalardan bl~lnde bir ~envirat için belediye ile elektrik şir -

Be,roldeı WARNER BAXTER, BugDn SHt11detenzll~ 

--------------------------------------~~---------~·------~ 
kavga olmuş, fabrikaya kömür t.aşımakda o- keti arasında devam eden müzakereler ~-------~~·-•••••.. Herkes koşuyor, mevsimin en güzel filmi ~lJLlt 
ıan komür amelelerlnden Hasan fabrika sa- bitmek üzeredir. Beledive, tenvirat ya- MU ... '7JK ır aa R K Si d Millöker'in Jlle~tı 
h'blne llerl geri söylenmeğe başlamıştır. p;lacak yerlerin pro1"esi~i hazır]amakla Li. nemasın a peı-

Pııtronuna karşı dil uzatılmasına taham- .. Fransızca O 
mu! edemeyen fabrika amelelerlnden All de ıneşguldur. , AŞK B ı!! 
ltomür ameleslnl susturmak istemiş ve Ha - O tomobiller ne zaman benzin alacak RAKS F A K İ R T A L E lii'-
s:ı.nı merdivenlerden aşağı yuavrlamıştır. Otomobıl ve otobüslerin içlerinde GörOl.nemiş der6cede muazzam sahneler, binlerce fig0f'111

' 

Hasanın bel kemiği kınlmıştır. Derhal Cer- müşteri varken benzin almaları yasak ZEVK emsalsiz mUzik ve revkalAde şnrkılnr. et•'• 
ıahp:ıc::n hnstaneslne nakledilmiştir. Amele lllveten ı DDnyanın en kD.-Uk piyanistinin konseri ve Ekler J&1r 
Al' Y'lkalanmış, hakkında kanuni takibata edilmiştir. Bunlar, benzinlerini boş za- B T 11 d 1 
:>aşlanmıştır. manlurında alacaklardır. ~--•••••••••••••••••~ ugün .sat e tenzilAt ı matine ...... ,.-.......-



lltalyalılar nihayet iyi sul Tor~alıda bir 
ille 1 emay et 

ıııd· ınbaını buldular Bir yörük delikanlısı şüphe 
ı bu suyun şehre akıtılması için hükUmetin üzerine karısını öldürdü 

Yard İz.mir (Hususi) - Torbalının No -
tnıını temı·ne ug"" raşıyorlar h d ··ı·· k.. ·· u go u oyunde bir cinayet olmuş, 

Ywuf isminde bir genç yedi aylık gebe 
olan kansı Teslimeyi öldürmüştür. 

Kayahasan köyünden olan Çalık o • 
ğullarından Ali oğlu Yusuf Ayrancılar 
köyünden Yörük kızı Teslime ile tanış
mış, sevişmiş ve evlenmiştir. Yusuf ev
Jendı'kten bir müddet sonra da asker 
olmuştur. 16 aylık askerlik müddeti bi 
tip geldikten sonra gene kansı ile eski
si gib; yaşamaya başlamış, f~kat bir a
ralık kahvede kulağına mübhem bir 
lakırdı gelmiş, kendisi askerde iken 
çadırına yabancı bir adam gelip gitti
ği söylenmiştir. Yusuf kansı Teslime -
den emin olmakla beraber kalbine bir 
kurd girmiştir. 

O akşam çadıra giden Yusul çadır
ları civarında Demir .isminde bir dost-

~~· larım görmUş, onun kaybolan ineğini 
?a. (liUsUsi) Anialııadan gü zet bir görilnilı . aramaya geldiğini öğrenmiş ve Yörük 
~ ttıes A adeti mucibince misafirini yemeğe da-

ııı~ afedek,i ~ ntalyaya 42 ki- kilo pirinç girerdi. Bugün burada pirinç vet etmiştir. Fakat Demir: 
a11 gaYet n f' 440 rakunlı Tekir- ziraatı o kadar inkişaf etmiştir ki her yıl 

~Jlllt ellıba sanei ıs bir su bulunmuş- 24650 hektar araziye sadece pirinç ekil- - Karnım tok, sağ olun, ben gidip a Yed 17 ineği arayım demi~tir. 
'• t. u suYun e 5 litre su ver- mektedir. Bu itle alcikadar olanlar 120 Sofradan kalkıldıktan sonra da Yu-

te\'a\kut et Şehre ~etirilmesi çok bin lira masraf edip 60 kilometrelik bir 
~ı..ı.tlı:ı Yardı- Inektedır. Bunun için kanal açtırmışlardır. Ekilen pirinçlerden suf karakola gidip: 

.L '4.1 •uının - Karım Teslime kendine kıydı, di-.'ll~ı.,· teminine çalışıl- Mısır, Şamba, Kasımbeyu, Viyoline, • be ye karısının öldüğünü haber vermiş • 
936 lediycs· · Maratelli ve Acem pir~çıe:i çok t~t~l- tir. Fakat yapılan tedkikler Teslimeyi 

173 n. Yılının ınl ın Varidatı artmak- maktadır. Senede asgarı 8 hın ton pınnç y f ··ıd·· d... .. •. d k 
<c:e a tı lı . . . 1 usu un o ur ugunu mey ana çı ar-

lloıı.:::'1 rı 937 " 1 ay k varidatı ıstıhsal olunmakta ve kılosu 6 kuruş a 20 t y f t k.f d·ı . t• Adı· e 
,:"<lll37 ,:ı, .,ı ının lt P . mış ır. usu ev ı e ı mış ır. ıy ., -.tı.ı le -<lr. Bu h a ı aylık vari- kuruş arasında satılmaktadır. ırınç t hk'k t d t kt d. 

raı.. ~ ı .. esaba .. . . . . .. . . d t sil .. a ı a a evam e me e ır. 
~t b vardır gore 1381654 zırnatı aa.nayu zurraıyenın e ees sune 

una · k halılı rağmen b . hizmet etmiş, 3 tane çeltik fabrikası u-
e~tec1· a ba~rnı eledıyenin bu işi rulmuştur. Bu fabrikalarda bir çok a • 

~ ır. asına imkan görüle- mele çalışmakta, bu yüzden de ayrıca 
ııııd ç istifade edilmektedir. 
1 an ıo. eltikçiJik 
~~etf il sen Antalyada yeni bir gümrük binası 

1'11i2:e h . e evveline k=ıda:- yaptırılıyor 
arı et llQd en her yıl 16 bin Antalyada asri gümrük binası yapıla-

;.) 0/zıda caktır. Binanın projesi hazırlanmıştır. 
lq

1

.J Yakında ihalesi yapılıp inşaata geçile-
"-e fl • b cektir. 75 bin liraya mal ol:ıcak binanın 

~ J_ ,, l İr kış 68 metre tulü, 18 metre arzı vardır. Bırin-
~ 'Cl.l'1z •• •• ci katta depolar, ikinci katta da kalemler 

ıg~dda h Sllr Ugor ve daireler bulunacaktır. Mezkur binanın 

~ 

~ avalar cephesi denize karşı olduğundan uzaktan 
l~ll Uştur l1 son günterde pek limana girildiği sırada güzel manzara 
~ ~~lcit ~Yr:~ Ye~ ~arla örtülü- arzedecektir. İlerde bir de dalga kıran 
~ g ld'ğ· i . leştığı ve hariçten yapıldığı takdirde memleketin idhalat ve 

Ştır. ı Çın öteben biraz p<ı- ihracat işleri tamamen yolu~a girmiı o-
lacaktır. 

Konyada maden 
araştırılacak 

Konya (Hususi) - Arteziyen için a
çılan kuyulardan alınan topraklar An
karada maden arama enstitusünde tah
lil edilmiş ve değerli maden zerelerin~ 
rastlanmıştır. Mart ve nisaıı aylarında 

burada maden aramaları yapılması ka· 
rarlaştı.rılmışiır. Keyfiyet resmen vila
yete bildirilmiştir. 

Ezine elektriğe kavuşuyor 
Ezine, (HusuııO - Ka.sab:ımız 3 aya ka

dar elektriğe ve sinemaya kavuşacaktır. E
lektrik 60 beyııtr kuvvetinde bir dinamo ile 
istihsal edilecek, sinemada da sesli film ter
tibatı yapılacaktır. 

t 'i <ltu l\t uşta 
, ~ ıw: lısi) . 
· ,, "'"~eı - Şımd · Ilı 'lıtı, (Mrni ıye kadar hava-
~~ ~a başla ş, fakat son günlerde 

M. Kemalpaşa deresi temizleniyor 
et ııılkıu tın ~·er~~~ır. Dört gün de

lttıa hi, &aniy d ı kalınlığı 107 san- .. 
~ tı ~lt alitıdc e e 20 metre sür'atle 

~ hl}Calc kadesen rüzgarıar da bazı 
-·~r b ar ·a 

oı v Şı detıenmiştir. 0-
A. e ucuzdur. 

t ~:~~t Ut .\raPkirde 
' ~ ı.. lısusi) 
..ıııe "<1tfcı - Ş · ..ı.: 

t. ~ bo~ r llık ıınu..iye kadar 
~ R~ed lış, kar geçen havalar bır

'ı \-ar ltlı~lc e Yağan {ağrnıya başlamış· 
dır.~ ıı:~da etın~r zerrıtnde 65 san

Urıakaıat 1!tir. Odun buhra-
~ " güçle§miştir. 

lıı h ~. (l{ JcorıYada 
4ltı11d ~Gıtı lısust) 
~tq ~ ~ y:url\'\ek~:urada ~iddetli bir 
~ • hıtde 

1
ltadar a·· ır. Hararet sıfırın 

·e~ı 5 uşrnu t .. buı • §ehir ş ur. Karın ır-
tıılıştur. eteklerinde 25 san-

Bursa (Hususi) - M. Kemalp~şa dere sinin ıslahı, güzergahda yapabileceği 
zararların izalesi ile faydabahş olacak bir hale getirilmesi için bir müteahhide 
verilmiştir. Islah ameliyesine başlanmış tır. Vali ve belediye reisimiıle beraber 
gıden bir heyet, su mühendisler! ve M. Kemalpaş.adan binlerce halk ve mekteb
liler huzurile büyük bir tören yapılmış tır. Törende M. Kemalpaşalı bir zat; 
bundan dolayı büyüklerirniıe teşekkür etmiı, su işleri §Ube mühendisi Şuayp 
inal, bu işin azamet ve kıymeti hak.kınd5. bir söylev vermiş, keza valimiz dah. bir 
nutuk irad ettikten sonra ilk kazmayı vurmak suretile inşaata iptidar edilmiş
tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ırn ... ... Sabahleyin erken evden 
çıkmıştım.. sisten ~öz gözü 
görmüyordu.. 

... Birden bir kanahzasyon 
çukuruna düşmeyim mi? •. 

Hasan Bey - Ben senden 
daha fena bir kaza geçirdim 
azizim. Karımla Beyollunda 
gezerken yanlışlıkla bir kürk-
ü dükkanına eirdiml. 

Sayfa 5 

Memlekette spor 

Kırşehirde spor işlerıne vı spor hareketlerine ehemmiyet verilnıeğe bqla
nılmıştır. Atlı spor gezintileri tertip edilmektedir. En son olarak 2500 metrelik 
bir kır koşusu yapılmıştır. Hlllk koşulara derin bir alaka göstermektedir. Resim
'e Kırşehir .sporcuları ile, atla gezlntfler~ iştirak edenler görülmektedir. 

Edirne (Hususi) Spor kurumu E- spor ile, Hereke İdmanyurdu arasında 
dirne bölgesi mühim kararlar almıştır. yapılan maçı, 8-0 sayı ile Akyeşilspor 
Ajanlar bölge başkanı ve Edirne valisi kazanmıştır. 
Niyazi Mergenin riyasetinde toplanmış
lar ve bölge asbaşkanlığına Şükrüyü, 

futbol ajanlağına Nazmi Aydinc!, basket
bol ve deniz ajanlığına Niyaziyi, atietiz
me Saciyi, bisiklet ajanlığına Ahmed 
Özgirgin, güreşe İbrahim, Tenise Hilmi 
seçilmişlerdir. Atıcılık ve biniciHk için 
de alakadar birer ajan namzedı istene
cektir. Bütün ajanlar perşembe günleri 
vali Niyazi Mergenin reisliğinde topla
nıp spor işlerile meşgul olncak!ardır. Böl
genin hesap işlerini Saci, umumi katipli
ğini de Ahmed Özgirgin yapacaktır. Re
simde bölgenin Çanakkale Türkgücü bi
sikletçileri görülmektedir. 

Bursada folebclf'.. dağ sporuna 
alıştırılıyorlar 

P c;n (Hususi) - Taleben.in dağ spor. 
lam... alıştırılması için şehrimizdeki 

mekteblerden her hafta müntahıp bir 
kafilenin Uludağa gönderilınesı takarrür 
etmiştir. Talebeye her seferindP. bır eski 
dağcı rehberlik edecektir. İlk olarak Ne
catibey kız enstitüsünden 14 kişilik bir 
grup Uludağa çıkmış ve kayak sporu 
yaprnışlardl?'. 

Bursada ~ig ma~lan 
Bursa (Hususi) - Bursada lıg maçla

~ına devam edilmektedir . .Muradiye ve 
Acar spor klüpleri birinci takımları ara
sında yapılan maç sıfır sıfıra beraberlik
le, gene bu klüblerin ikinci takımlan a· 
rasında yapılan maç da 3·0 Acarın ga
Ubiyetile neticelenmiştir. 

Silivri gençlik teşkilata kongresi 
Silivri (Hususi) - Gençlik teşkılatı 

yıllık kongresini yapmış, yeni idare hey
eti seçimi yapılmıştır. Belediye reisi Yu

Ordu (Hususi) - Bölgece certip edilen 
kır koşusunda Çoban Salim adlı bır köy• 
lü genç 4500 metreyi 15 dakika 53 sani· 
yede katetmek suretile mühlm bir rekor 
kazandı. 5000 metre dünya rekoru pist 
üzerinde olmak şartile 14,15 dir. Bun& 
nazaran Salimin aldığı netice calibi dik· 
kattir. Resimde 19 numnra ile görüıell 

çoban Salimdir. 

Trakyada atletizm birinciliği 
Edirne (Hususi) - Bu yıl başpehlivan

lık müsabakalarının Edirnede yapılması 
kararlaştırılmıştır. Atletizm icde .. aayonu 
Trakya atletizm birinciliğinin Edirnede 
yapılmasını umumi müfettiş general. Ka
zım Dirikten rica etmiş, bu iş için umu• 
mi federasyona bir mümes:>U gönderil· 
mesi istenilmiştir. 

Çorlu -Lülehurgaz yoiunda tir 
adam kamyon altında can verdi 

suf ile parti başkanı ve İstanbul beledi- Çorlu 28 (Telefonla) - Bugün saat 
yesi daimi encümen azası Asım kuruma 6.30 da Kemaleddin mahallesınden Hü
maddi ve manevi yardım ve müzaharet 
vadetmişlerdir. 

Ezincdc deve giireşi 

seyin oğlu Adem arabasile odun almağa 
giderken Çorluya bir kilometre me&ıfo
de Lüleburgaz 12 numaralı kamyon çar
parak derhal öldürmüştür. Şoför firara 
teşebbüs etmişse de yakalanmı~tır. 

Ezine (Hususi) - Burada spor teşek
külü menfaatine bir deye gürE'şı +ertip 
edilmiş, 20 deve güreşmiş, başı kazanan 
devenin sahibine 50 lira ikramiye veru- Erzurumda bir banka açılıyor 
?1iştir. Güreş h.?s.~liitı 600 liradır. Bu para Erzuruın (Husu:,i) _Vali Haşim iş
ıle spor teş:kkul.u gençler tarafından bir car.m teşebbüslcrile burada bir banka 
bando teşkil edılecek ve spor levazımi kurulması kararlaştırılmıştır. Banka • 
alınacaktır. Eczacı Şevketle orman rne- nın sermayesi halka dağıtılacak hisse 
muru Naci spor sahasında faydalı biz- ~enedlerile temin edilecektir Yakında 
meller görmektedirler. bankanın kurulması esasları .tesbit e -

. Akyeşil - llerekc maçı dilmek üzere Erzurumda büyük bıı 
Izmit mıntakası şampiyonu Akyeşil- toplantı yapılacaktır. 
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TA~URNAME 

B ir rüya tabirnames: elim~ geç-\ .Rad~o: ~om~arının kendini çekeme· 1 

mişti. Tabirnamede, ruy.1da dıklerıne ışarettir. 

görülen eşyaya göre man~lar veriliyor- Oto~üs: Otobüsü gören, kadın vcy.~ ~:
du. Mesela bir adam niyasmda deniz kek kım olursa olsun; ha kkmca buyuk 
görse feraha çıkacağına alametmiş.. ' dedikodular yapı~caktll'.. . .. . . 

Tabirname çok eski bir tariht~ yazıl- Alaturka saz: Bır ışdc ılnıcmelı: umıdı 
rnıştı. Onun için bugün etr3f-ıruzda gör- olan bir insanın rüyasında alaturka saz 
düğümüz şeyleri orada bulmak imkanı 

1 

~inlemesi h_ayra ~liımel ~e;:dır. O adam 
yoktu. Düşündüm: 1ş ndc oldugu gıbı kalaca;c.'ı .. _ • 

- Ben de, dedim, zamana uygun b.r İpek çorab: Çok fena bır rııyndır. Anı 
tabirname yazayım.. bır olüme işarettir. 

Ve yazdım. ispanyalı:· 1'.talına başkahnnın sahib * çıkacağı insanın rüyasına g·rer. 
Kadın şapkası: Bir insan rüyasında Para: Bir misafir gelecek ve az zaman 

kadın şapkası görecek olursa, o giinlerde oturup gidecektir. 
ailesi arasında bir kavga çıkacağına ala- Kitab: Kitab gören, eğer edenecek ça-
rnettir. ğa gelmiş bir genç kızsa: o kız, kendine 

Tramvay: Rüya görenin bir sıkıntıya koca bulup evlenemiyecekt~r. 
,. içar olacağına işarettir. Kadın: Rüyada kadın göre.1 k:mse ka-

Çinli: Rüyasında bir Çinli gören haf- dının yüzüne dikkatli bakmalıdır. Eğer 
• ·~ına kalmaz ne sebeble olursa ols.;n kadınJD yüzünde boya yoksa, o kimse hiç 
evinden atılır. ummadığı bir saadete kavuşacaktır. 

Sinema: Rüyasında sinemaya giden Mektub: Bir karışıklık olacağın:ı ala-
kimse eğer o günlerde bir işe teşPbbüs e- mettir. 
chcekse derhal i§e teşebbüs etmekten Bar: Büyük rnikdarda para kayb!'dc
-.:.zgeçmeliclir. Çünkü o işden umduğı! cek kimse rüyasında kendini barda görür. 
f.sıydayı elde edemiyecektir. ismet Hulüsi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

SON ~OS'I'A 

/KADD N:f 
Öıgü elbise 

BülLUle benziyen tir kuş 
yakalandı 

S b 
Bir ters - bir yüz lastik örgüden bun-

f 'ara ın hi esi olup olmadı Jlnl dan daha güzel bir rob yapılabilir mi?. 

Dünya yüzünde 
bir nevi kuş var -
dir ki bu kuşun 

· zchirlı olduğu an
!ası lmı:ı ve bu "tuş· 
tan bir tanesi A • 
vustralyad<ı. av -
lanmıştır. Yerli 

halk, buna cÖlüm kuşu• adını vermiş -
)erdir. Çünkü gagasında, insanı derh3l 
yere seren çok tesirli bir zehir vardır. 

Bu kuş bir bülbüle benzemektedır. 

* Kemer faresi ve T2vuskuşu 
kolayhkla yılanı cldürüp yerlar 

•• 
-·-~-- . . ... ...... ___ 

08511 anhyabİIİrSİJİz? Bu örgü elbisc,i tıpkı çizgili bir kumaş-

ı ·- . tanmış gibi gösteriyor, vücudü, bilhassa 
çtupır?: k.Lr~ı - hlçalarla göğsü çok güzel sarıyor. 

zı şarabın hıleh o- Soldaki küçük ceble, beyaz ketf>..ndcn 
lup olm~dı~ırı an-

1 

yaka hem şıklığını art!ırmış, hem daha 
lamlk ıstıy~rsa : çok gençleştirmiş. Sentür isterseniz, ko
n.ız ~araba hır dı- yuca bir yünden örülcb:lir. Fakat deri 
lım ekmek batın· kemer daha şık görünür. 
nız VE> bu dilimi, 
içinde biraz su bu· 
lunan bir çukur ~ 
bağın içine koyu -
nuz. Şarab hileH 
ise suyun ren6i 

derhal rnorlaşır. Değilse, su kımuzılaş:r 
ve ancak on dakika içinde şarabın ren -
gini alır. 

* Kanarya adalarmd:ı arabalar 
tekerleksizctir 

Biliyor mu su 
nuz ki dünyan1!l 

bir tek rnemlcke - 6] 2!J&ı ~ t ... 
tinde olobiisler de ~] 
dahil olmak üze • ~ 
re arabalann te -
kerleği yoktur. Bü 

Gündelik rop 
,:,~· . -·-~ ,.. 

, -'1"" o 
... ~ :::A 

Bi.Jiyor musunuz ki Kemer faresi tün araba ve otobüslerin al~ı kıu k!ıdır. J 
dediğimiz iğrenç hayvanlar yılanın en 

1 
Bu memleket, Kanarya ada landır ve bu 

büyük düşmanıdırlar. Bunlar, sür'at - 5det bilhassa Asarda göze çarpar. 

J 
leri sayesinne yılanın üzerine atlar ve ---- - --·---
boynundan yakalıyarnk amudu fıkari· yılanın büyük bir diişmanı olduğu ve 
sıni kırarlar ve sonra büyük bir lez _ I kolaylıkla öldürüp sonra yediğini id -
1et duyarak yerler. Tavuskuşunun da dia eden1er çoktur. 
===== 

Bir dikenli 
Münasebetten ııasıl 
Kurtulunur? 
• Yaralı gönüh imzasile bir mektub 

aldım, epeyce uzun, fakat birkaç sa· 

tırla hülnsa edilmesi mümkün, dıyor 

ki: 

- Bir cinayeti ekseriyetle ik:nci5i 
taldb eder, derler. Kaideyi gônül işle
rine tatbik edC'cek olursdk: 

- Bir yanlış adımın arkasınc.lan j. 

kinci yanlış adım gelecektir, dıycbi~ı
riz. 

* Okuyucum ıki ihtimalin karşısında: 
Birincisi, kadını birdenb;~·c terkct-

tiği takdırde gerçekten bir skandnl ile 
yüzyüze gelmesi, 

YünlU kr~bdl!n yapılrnı§tır. Rertlli J?la· 
vidir. Belindeki mavi • Turuı,cu - Beyar. 
kumaş sentür çok şıldır. Bol kollan, bc!t.
}{adar aç.ık göğsü, giyinişini kolaylaştırır. 

ı .. :"d~ 

1 İktısadi meselelerimiz ) 
Yerli Kok fiatlat1 

ucuzlatılamaz mı? 
[ Z0i1yuidai< hu.,usi muhabirimiz yazıyor 1 

Kömür h111•zanm;dan bir manzara 

Zo:ıguldak (Hususi) - Başvekil Ce- tidai vesaitle çalışan ~: 
lal .B.1yar millete mühim bir müjde ba!?ma azami 4-4,5 liradır. ıtJ1F' 
verdi; ·Gıda maddelerini birer birer e- c:e bu maliyetin daha dôn ° 
le alarak ucuzlatacağız. bunun için hiç l'der. o 
bir fedakarlıktan geri kalmıyacağız• ı Fabrikava verilen bir to!l ~ 
d d. • '} }(O 
e ı. mürJen fabrika 600 k! 0 b r 
Ha vatı ucuzlatmak için rnüh•m ka· (der. Yani fabrikaya gıre0 Jille 

rark:- alındığı \'C ilk adımların atıldığı mür % 40 zayiatla kok b
9

bef1 
şu s!ı·alarda hayatı ucuzlatmak bakı- 1 Hakil.:atte bu yüzde kı~ktO fıfl 

· d - · ıd· Ç" k" f brıkıı, ı.ı mından gıda maddeleri kadar ehemmi- .ıt .::~r ır. un u a ıı-
. . · 'kömiıı·den avnı zamandB i 

vetı elan hır maddeden; yakacak der- k t b •1 b kirt11e' · a ran, enzo ve azı 

dinden bahsedeceğiz. iat rıkarır 
Kışla beraber, günlük nafakasını güç· Blz bur~da, kok ].cör11Ü~;~e 

:iükle tedarik eden insanlar için ekmek taslak bir maliyetini hc"ab 
9 bıl 

ve :;u kadar mühim olan yakacak ihti- değc•·i kömürden üstün oııırı , 
.. lf1llJ 

vacı başgosterir. tihsalfıtı nazarı itibara 8 ~ 
. e!l 

Onun için işsizler, gün1ük kazançla- hesabımızda fabrikaya gır de 
rı ile ancak midelerinin fizyolojik vazi· ?'o 40 zayiat verdiğini kablll; 
fesile barınacak çatı kirasını temin e- kolas ve yuvarlak .bir heS8)i' 

nebilcnler kıştan musibetlerle dolu bir yürüyebilmek için de bU ııı 
tafırı gibi 'korkarlar. 

değil % 5 O farzedelim. 
K•ş geldi. Isınma ihtiyacının havaici ka"9 

zaruriye kadar kendisini duyurduğu bu Bu hesaba göre; fabr ~ rıı 
l!Ürı\erin başlıca mahrukat maddesi o- miz •ki ton 0/ 1 O kömüdeJl ~itı 
:cırak Türkiyeye teşmil edilen maden kok kömürü elde edi\·oru:· Ut 
kömürü fiallarını tedkik edelim: cie s0ylediğim gibi O il O k~t11 011 

1 Havzada en iyi kalite yıkanmış ma- yetiı.1 azami dört bucuk lt~f~ 
den kömürünün fob fiatı 8.75 liradır. dığ"ımıza göre bir ton kok_ 

1 
fi 9 

Fakat bu fiata navlun, nakliye masrafı rnrf~ttiğimiz kömürün dege elle 
bindikten sonra bir ton kömür memle- Bu dukuz liranın üzerin~ gflibf' 

1 ketin bir diğer köşesinde, bilfarz Kars- ton ~ok islihsali için iki ııra ol' 
!a 20 lirayı bulmaktadır. ciliğini ilave edince bir toJl ıc n tf 

Zongulda~taki antrasit fabrikasının :ıi.in maliyet bedeli olara~ lt;r. ~ 
yaptığ1 kok kömüriinün bugün Zongul- kan hesab neticesi: 11 ıırs s9ı 
dak teslimi fiatı 17.25 liradır. Fabrika- kok kömürünün Zongulda~ıitıl 
r.ın çıkardığı kok tahliller ve tecrübe· .. bl ~ ı 7 .2 5 lira olduğuna gorc 1ııd ier neti~~sin~e anlaşıl~ıştır ki evsaf .~e {?'unıı\z maliyetle satış aras 
kalori ıtıbarile ecnebı koklannın us- 6 2 5 1

. d 
tündcdir. Ekonomi bakımından da kok . , ıra ır. r •et bes' d 
k.~ ;· - yıkanmış yıkarunamış <lig-er Ya.mz burada ma ı) 1',ı 
om:..ıru, h'I d... . b' nokta s 

ham kömürlerden daha dayanıklı ve 1 ı .. ~tnıc ıgımız kır kokUil J1l 
d h "kt did'r muhı:-rı olan o no ·ta. dıf· 
a a 1 ısa 1 

• ~irerı fabrika amortismanı ~ 
Fakat, çıktığı yerde bir tonu 1 7 lira " c8bt 

25 kuruş olan bu kömür Türkiyede her Bizim bildiğimize göre le ııe 
J;cscyc değil, birçok keselere elverişli mortismanı on sene o1ara. '1) .1 0 ıır 0 midir? Bu ciheti uzun boylu araştır- mışti.r. Bir buçuk mı ya Jlll 
mağa lüzum yoktur. Hiç şübhesiz ki lan fabrika tesisatının jtfl!S 51 

Türkiyenin mühim bir ekseriyeti için gibi nbbeten az bir z.atıl3.~~rıı> 
bu sualin cevabı menfi olacaktır. O hiç r,übhesiz ki kok ~?"?.~ Afl1ı 
halde, kok kömürünün fiatını bugünkü ~·etine tesir eden en buyll ıJıırı f 
şartı• r altında ucuzlatmak imkanları dir. Bir buçuk milyonu b o1' 

1 

d ? . t . J'Jlll Jll yok mu ur. ve ~ı.;sısatının amor I" eni; 
Kok kömürü, fiat itibarile en düşük sığd:rılacağı yerde daha ~1 bıl 

'Qir kalite olan 0/1 O kömürden yapılır. !ara t::ıksim edilmiş ols~Y şif'llcJ 
0/1 O kömürün ocaktan istihsa - şübhc>siz kok kömürünU ıcti1'· .:/ - Yakından tanıştığımız ve se'\.•iştı · 

ğimiz bir ailenin genç yaşırıôa dul kal

nıış bir kızı ile 6 aydanberı sevişıyo

ruz. Bu sevişme evvela unun önayak 
olması ile başladı, tedricrn derinleşti, 

şimdı her buluşuşumuzda karlın bana: 

İkincisi, işi zamana terkC'ttiğı tak
dirde meselenin şiıyu bulmaı;ıdır. 

* 

~yet nak~;:~na yık:;:ası vei;i: çok doha ~ 
l-Ba_<_;a_J_s-· ı_z_11_1_m_a_s--k-a_r_a_l_ık_l_a_r_ı_: Uçan ~ 

cArtık sensiz yaşıyamam, günün bi-
rinde beni terkedersen ölümüme sc
b• b olursun. diyor. 

F'akat benim bu kadını:ı evlenmek
liğim maddeten imkansız. Bu halin 

böyle devamı da kabil değil. B r erkek 
hrdeşi var ki yakın arkadaşı'lıdır. Ne 

:t.11?11•n lrnr~ılaşsak utancımdnn kızar. 

dığımı lıiss,,ci'yorum. Mümısebe: gü
niiıı bi:-iııde n·(j"daTJa çıkacak olursa 

rtıahvoi;.ı:ııl:ım. N~ "apayım:" .. 

... 
r· .. :ıi• ~t ıı .. uğıa·a.,'cııın ort::ıya at

tıkl.ııı ı b.r ka.Je vaı du: 

Fakat ihtiyar edilecek üçüncü b ;r 
hareket tarzı da yok deği!dir. 

Bir erkeğin kendisini bir kadına 
sevdirtmesi güçtür, baza;ı elınde c!P. 
drği1dir. Fakat sevgiyi evvell 15.kay
diye, sonra düşünceye, daha sonra da 
soğumaya tebdil etmesi pek kolaydır. 
Yerinde olmıyan bir tenki:l, sert hır 

muamele, aykın bir teklif ba i~i der
hal neticelendirebilir. 

Okuyucuma tavsiyem: Ayrılmak ar
zusunu kadına bırakması \'c bu arzu-
yu doğuracak şekilde hareket etmcsı· 
dir. 

TEYZE 

-.-
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htanh~I İngiliz hastanesi 
buı a~a kararımı verdirdi 

llrısta d 

SON POSTA 

Türk kadını 
Fransızca Le Temps 

gazetesinin bir makalesi ____ _,., 

Sayfa 1 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Muayene odasında bir 
kovalamaca oyunu 

•e itÜcnıd n a . çok sefalet çektim. Sof yada bulunan bn . b~r çok iyilikler gör_?JÜŞ ol~n akrabam Belkemiğime sokulacak çuvaldız kadar iğneyi görünce 
enı adeta tanımamazlıga geld1ler kapıya doğru koşuyorum. Fakat kaçmak ne ır.üınkünf 

"'~Çok: lyUiğ' Nakleden: lbrahim Hoyi Röportajı yapan: Faruk KüriJı 
~ ~~rı) 1 ni~ &eçen, yararlığı ~oku- hastaneye dönmek istemesine zorla mt.. <Tercllme Ye Jkttbu hakkı mahfuzdur) 
lı.&.~e .~:et .~andırarak Ingi- ni olabildim. . 
~ Odasuıd gotur~um. Apaydınlık _ o halde, dedi, iyisi mi, bana izın - 9B - 1 rnak kadar, parlak, berrak bir &U.. in-
d.Q hı-.. haataba~ tenuz ve kıvrak giyin- ver de köyüme gideyim. Orada dinlenir, Sağ kolum'!!_ sıvıyorum.. minnacık sanın içeceği geliyor.. ben ömrümde 
dG, ""'llle iJ;_ir . 1.cı duruyordu. Sıralar- hem de tedavi edilirim. Bu ilacı da kul- hastabakıcı dirseğimden yukan kırmızı bu kadar berrak su görmedim.. 

Relıa: "'4i l l§tnez b. d ~ .. .. D kı , t':."'1de.ıı t ıze ogru yuru- landım mı tertemiz olurum. bir lastik geçiriyor. ışarı çı yorum, b~un hafif dönü-
ır ... ~ ktıdın a~ırla~dan: Fikir fena değildi: Kalbim daha şiddetli çarpıyor ... Ka- yor, üstümde bir ağırlık, bir sersemlik 
~ dönd~ız ... ~~~e:eğini anladım. - İyi edersin, diye cevsb verdim. Ne ra gözlü, kara ~lı, kıvırcık saçlı hem- var. Adeta uzun müddet iş yapmış gi-
' ' huın, gogsunü aç, göster, de olsa kendi köyündür. H&vasına, su- şerinı yanıma yaklaşarak.: bi yorgunum. .•. 
~ ~bakı:ınen b~~r.~nı açtı. Bunu 1 yuna alışıksındır. - Korkma Faruk, diyor, bir şey Yolda hastabakıcı Mehmed nasihat 
~ ~e .;n.ın yuzunde bir acı- Köprüye geldik. Orada vedalaştı le, b:ı- vok.. titremesene canım. veriyor: 
~t dı. :na~ gılenme h issi belirdi, na bol bol dualar etU: ı .. Bir erkek hastabakıcı lastiği sıkı- - Bak Faruk. Şimdi gider gitmez 
~ kt)'bolınasu.e salladı. _Od~dan çıktı, - Allah senden razı olsun, canımı ba- yor. Kolumdaki damar fırlıyor. Şişman yüzükoyun yatacaksın. Anladın ~ 
~ '"' trkada gelınes~ bır oldu: . . ğışladın. Sana ktılbimden, naşka ~erecek B'1ycm Afet bir hnstabakıcı kadın elinde bir şırına yüzükoyun. Sakın kıpırdanayun de-
~ etıaıe.İt\1 .şuna, başıte kendısını bir şey yok, dedi. Sonra, sanki dunyanın Pariste çıkan La Temps gazetesi. 27 kA- ga, yaklaşıyor, diğer bir hastabakıcı, e- ıne .. sonra başın ağrır .. 
~ lorktu. ışarct ettL Saf adam en büyük günahını işlermiş gibi, kızara nunusani tarihli nüahasında Türk ka _ ii,!lde bir pamuk ve bir tüp karşıma di- - Daha henüz başım ağnmıyor. 
~llıııı gid c.Aınan, dedL Sen de gel. bozara, sıkıla, sıkıla: dınlığı mevzulu enteresan bir yazı neŞ- kiliyol'. Hasta bakıcı kadın, iğneyi da- - Herkesin başı ağrımaz. Hem yüa ':eye başıc:nıenı.> Bunun üzerine, - Hele, diye mınldandı, §U paranın retmiştir. Bu yazının mühim kısımlarını marı:na sokmağa çabalıyor. Gözlerimi zü.koyun yatarsan bir ~ycik olmaz_ 
~ llde canı hastanelerde Basanın bir lirasını al. belki llzım olur. Harçlık hülfısa edlyoruz: kapıyorum. Hafü bir s~ama.. daha olmazsa sana bir iki aspirin de ve-
lııt ltac1tr antı Yaktıklanıu dilim dön- edersin. Darılma, gücenme e m; kardeş?. .. . . Gözlerimi açıyorum. iğne damara ririt.ı.. 
':' olduı-.attun. Çok iyi bir kadın, Asil kalbli, Türkün, bu fa~\l~t dolu ha-

1 
cTü190rk8fyed=~~addın lehınde ılkBharte~eht- girmiş. Hastabakıcı hafü hafif şırınga- Koğuşa nasıl geldiğimin faikında de-

6U anla la h :ı.. . •. • i er scnı..:.')uı e başlamıştır. u arı e k b ' k - .1. y 
...... şı n astabaKıcı reketi benı oyle bır sardı ki, coşan sevs k d k d 1 b" lr 'b yı çekiyor. Koyu siyaha ya m ır an j gı ırn. an uyur yan uyanık bir halde 

'ıt 8tt. takd' hisl · · kl adım, ve bel a ar a ın ar ır nevi es gı ı yaşı - .vavaş yavaş tüpün içine doluyor .. Ko- kogu· şa gı'rdim. Gardiyan izzet de ayJ 
t.._ ~.~-:" Yok, siz de her be 

1 
v
1

_e dır .. er1ı~ı sda ıy~~. 1 'ki dam- yorlardı. Erkekler dört kadınla evlenebi-
"fıtı -"Cllllık d a r o unuz ı etme en goz enm en suru en ı - luma sog· uk bir şey dokunuyor .. iğneyi nı nasihati tekrar ediyor: 
~ e ersiniz. dı'y 11 k .. ' ,. .. d .1d: T"t . en liyorlar ve bu kadınlar üzet'ınde her tür-~ e uysa ı gos· .ı.-u yaşı ona gostermc en sı ım. ı ny 

1 
.. h kk t il h"b b 1 çekiy{!rlar. İki hastabi.kıcı kadın, las- -Faruk .. hemen yüzükoyun yat. 

fot. ,, Yene Qd.... sesimi dikleştinneğe çalışarak, onu kan. u 
1 

ad a anı manas e sa 
1 

u unu - tiği gevşetip pamuğu damara bastırı- Dedikleri gibi yapıyorum .. fakat yas-
lbı.,"ar.. -ına gird·,- G . k yor ar ı . ... ~""il llıtıa ~· enç bır do - dırdun: .. .. yorlar. Mehmed: tık alçak geliyor .. ne ise Napolyon ba-
llı.... 1• O:>"- Yene €ttı, sonra iyice te- - Yok, kalsın Hasan doktor hunu s..ı- Genç Türkler, mucadele programlanna - Faruk, diyor, pamugu· tut... na bir yastık llıtfediyor ... 
~da ....... ,ıan ' 1b dd · d ·ıA · • 'lk " 9'.ı .. -·ııa Çıktı, Yara kıpkırmızı olarak na verdi. Kabul etmezse üzülürüm, deui u m~ _ cyı e 1 ave :trnışıer, ı once Tutuyorum.. Vücudümde ağn, sızı bir şey yok.. 
\er~ battala. Anlamıştım. Zavallı Ha- idi. taaddudu zevcat aleyhınde propaganda- Bu anlattığım göz açılıp kapanınca- yalmz belimde hafif bir ağn var .. so-
~· lllüıınınrca bakıımıya, ihtiyaç gös- * )a girişmişlerdi. Bu hareket c;:ok çabu~ va kadar olup bitiyor .. burnumdan kes- ğuk slmış gibi... 

~~tar, Yara egze~ hastalığı vardı. El sıkıştık, birbirimize Allaha ısmar- ı kendi~ine m1süsaid bir saha buldu. Ve 1913 kin bil' eter kokusu fırladığını zannedi- Yüzükoyun yatmak insanı sıkıyor. 
'lcııı ır •hna ~ teıtıizle.rnek üzere cım- ladık, dedik ve Hasan akşamın bu s:ıa- sencsındc tanbulda kadınların hakkını 1 yorum. Bilhassa ben, hiçbir zaman yüzükoyun 
>,~ta. Yerc:ıe?, ihtiyar Hasan, sinirkıdc.'l tinde Köprüde karısa~ halk selinin 'çi. I müdafaa edecek ilk birlik teessüs ettL Şişman hastabakıcı bu defa elinde yatır.ağa al~ık değilim .. bana çok zor-
~k l, Yifıııın ııpzıp zıplamıya başladı. ne karıştı, kaybold~. Bir daha da on:ı I Umumi harb sırasında Türk kadını bir koskocaman bir şınnga: luk \'eriyor. 
ı.\ıı:ı arı ~ktor:Zlığına rağ~en tecrübesi rastlamadım. " . hay~ açıldı. Ve hürriyetini kısmen eline ı _ Haydi bakayım, diyor, gömleğini Koi.ruş.ta he;k~. ~endj hav~a .. fa-
~arfle tes}tj onu tatlı sozler ve sakin Orada, Köprüde görmiyen gozlenmle, 1 alabıldı. sıyır. kat benım hıçbırısini duydugwn yok. 
'di;,e bı.r n ettt ve dahn iyi göre. önümden akıp geçen, bazan da bana çar- Fakat bunlar ihep mevzii kaldı. Ancak 

1 

Şırıngaya bakıyorum. Ucunda kos- başımın ağrısını bekliyorum .. 
~ı_-~CJrıırıaı daha aydınlığa götürdü. parak uzaklaşan bu insan selini seyre- İstiklfıl savaşından sonra Türk kadınlık kocaman bir iğne var. Tam _bir çuval- Ağrımıyor bir türlü .. saatler geçiyoı~ 
~le ~l Yıtrdınıı ile yarayı te- derken, aklımdan da binbir türlü şeyler, 1 alemi ciddi bir ıarekete geçti. 1923 de dız k~dar. Gayri ihtiyari yerımden sı~- halel başım ağrımıyor. Hiçbir şeyim 
~ a~, kada •dı. geçiyor, binbir türlü hisler birbirlerini cumhuriyetin ilan edilmcsilc birlikte ka- rıyorum .. kapıya doğru kaçıyorum. Bır yok. Fakat korkudan kınuldanamıy<> 
«tr lh ~Ylıe 1~ haya.tımda hiçbir has!-&- kovalıyordu. Hastane muhitinden üzeri- dınlar için fiiksck mekteblere serbestçe fırlasam zor tutarlar. !'Um. 
' lırııarnıı d tli hır nıucu-nele, bu ka-

1
me sinen ve beni etrafımdaki hava gibi de\lam keyfiyeti temin edildi. Ve 1stan- Benimkisi de akıllılık mı? Bu kadar .Eczacı soruyor: 

\tıldt ~ C>stça, kardeşç:e, ayni za_ I kaplıyan ince bir his, gittikce beliriyor-, bnlda kuntlan cKadın Birliğı:. cemiy~ti 1 kişinin .arasından kaçılır mı? Dokuz ki~ - Faruk nasılsın?. 
~ Zır., öı ca bakımla karşılaşmamış- billurlaşıyor, ve varacağım ülkeyi adeta l esaslı bir şekilde mücadeleye atıldı. şi birden kollanma yapışıyorlar. Benı - Vallahi iyiyim ... 
~~~lt itaba ~~l:ketimdc, bu gibi i~ aydınlatıyordu. 1 Atatürk, Tü11k kadınlığının yüksel - tüy gibi ka~~ırıp_:ıekrar taburay .. a otur- - Başın ağrımıyor mu? .. 
~ hatıe~ goruıur, angarya sayılırdL cMilliyefü olmamanın n: dem~ .01-l mesindc ve her türlü haltlarını almasında tuyoda:. G_omlegım sıvanı~or. K~s~oca - Ağnmıyor. Yalan söylediniz gali-
~t. teda\rf esna.sında rastladığım, 0 duğunu birçok tecrübelerle. oğrenmışLim., şahsan birinci rolü oynuyordu. Sıra ile iğneyi. ıçen sokuyorlar. Bır an .ıçın~e ba .. . 
~ haıt bef §ek.illerini, bakımsızlığı Ben büyük savaşta mağlub olanların, yaptığı büyük inkılablarla 1925 de fosi duydugum acıyı anlatmama imkin - Birazdan görürsün. 
~ \t~'dt, &a~eU~ a:ıarım. harb sonrası (par;·a.> l~nndand~m: Bu- menetti ve kadını pe~_:d~n kurtardı. 1926 yok .• • . . * 
""~len. "zat r,. ihtunam ile taçlanmış nunla beraber mıllıyetiml, değışhrmeğl da bir kanunla taaddudu zevcatı menet- Bil· çuvaldız alın, belmıze sokun. Bu Dulmışun, bir düdük sesi beni uy~ 

bı.r bilgi, kudret görmüş- asla düşünmedim. . . ti. Ve izdivaç hayatında kadına da er - ı:cının derecesini anlarsınız. dınyor. Terlemişim. Ağzun kupkuru .. 
~nolttar İnsanhğa karşı beslediğim ıman yem kcğe müsavi hak temin eden medeni ka- Belime bir tekme yemiş gibi oluyo· yemek zamanı gelmiş, kalkayım. Doğ-
~ '111 ,lara'Yl güzele dlk baştan canlandı bende.. nunu meydana getirdi. rum ... Beynimden bir şeyler boşalı- rulamıyorum. Her tarafım tutulmuş. 
~tıı aaıı:~ın köhne :ı~~:eıer~:~ ~:~:ı· Temiz, mükemmel ve ideal .ha.st:ı?e, 1927 senesinde Türk kadım artık bey- yor.. serseınliyorum. Minnacık hayan- Nihad bey: 
tu/:ıtı Ö)} l Arkadaşım bi b ~ doktorun, hastabakıcının şefkatı, .ıyılık- nelmilel kadın seviyesine yükselmiş, on- cağız: - Faruk, diyor. kalkma, fena olur 
)ı'iLı ~~ 0 de l>aratı, puu' b~ ~nger, ;- severliği, doktorun o, herhangı ~ır gu.- Iarın haklarına aynen sah1b olmuştu. - Bakın, diyor, acıdı mı?. Gördünüz EUll. 

iG,~lt. "e a benim gibi u ·~.~~sa~ k ~ rurdan uzak, gönülden gelen hedıyesını, Şimdi sıra slyasi haklara gelmişti. Niha- n .. korktuğun gibi değilmiş. _Ya yemek? Karnım aç .. 
) O~ Zengin gönül!"rnete ~ ~~z,T~ : bir kere daha hatırladım. Yolum ucun- yet bunlar da birer. birer oldu. Mehmed: _ Yemek zamanı kalkarsın. Yahud 
~ eaı: rağ~en ba~:~rmd:~ g~~~ da gayemin yükseldiği yolum aydınlan- 1934 yılında kadınlara belediye irı\i _ . - Haydi Faruk, diyor. Kalk gide- da buraya getirtiriz. 
>t ~ bitıc~enı1Ycn, derdime ortak 0 _ mıştı: hablannda rey vermek hakkı verildi. lım. · - Kime getirteceğiz? 
'~rı .ıamanıarınd ben' t ır İngilterede okuyacak ve bır İngilft o- 1935 yılı yazında tstanbulda toplanan 12 Ka!kıyorum. Fakat pek serse.mim. - Kolay canım ... 
~ 1dt. '\P tsıı bir insan~ E:b. est ~ lacaktım. ncı beynelmilel kadın kongresinde bü _ Bir taraftan da merak ediyorum., şöyle Tt:krar yüzükoyun uzanıyorum. 
~.idt. ~l'lık, Pırtıktı, beİki d ıse ~1 

Sofyada, İstanbuldan daha beter bir tün dünya, Türk kadıniığmın vasıl ol _ belkcmiğimden alınan su nasıl şeymiş? Nihad beyin yemeği geliyor.. bana 
"~~~•kardı? e mı - hale uğradım. Buraya üniversitesinde o- duğu yüksek mertebeyi gözlerile gördü. - Affedersiniz, diyorum. Şu alınan )'Ok: 
~o~htı , bütün b " _ " . kumak niyetile gelmiştim. Dulgarcayı Ve ayTii sene Türk kadını siyasi hakla _ suyu gösterin bakayım. Kendi cevheri- - Nihad bey, bizim yemek için söyJ 
~it ıı~, lrı ~o\tor, bü ~ duşunduklen- mükemmel surette biliyordum. Üstelik, rına da sahib oldu. mi görmek istiyorum. liyecektiniz?. 

-Arkan Nr -~tıı, ~ buliıePtik nıaiı. _ve yumuşak Bulgarlstanda akrabalarımın bulunması, Bugünkü Türk kadını her hususta er- Gösteriyorlar. Tübün içinde 2 par-

~~ ~~~·ak~~~~yu~nibu~rara~~e~~~~~y"kelli~~~~hlara~hib~lu~*- -------------------------------
.... ~ ~ '7"' r adaşımın omuz- k d.. · d 
~ · ~la erek, göğsüne etlrdt ;ğ- bir imli olmuştu. Fa at . ~nın ostu tadır. Hatta mekteblerde okuyan kız ta-
'~ bit sa bakıcı da. haz ~ . ' b .. olmaz derler, ne doğru bır so.~. Serve~- Jebe askerlik dersi de görmektedir. Bu 
, btt l~gı Paketi il h tr aığı .. ~· miz elimizden gidince, koca dunyada dı- itibarla Türk kadını askerlik bakımın _ 
,~~\t ili ı elinıe sık e,t darıçten su . ~li bir ağacımız da kalmayınca, o iyi dan da yet~tirilivor demektir. 

~ ~ ışır ı ve. " d t1 d be den yüz çevinnişler- · 
~ bi dectt iünde bir kere sabahları g~nö 05 arı t d n _ 1 h b d' , Otomobilini maharetle kullanan, fakül-

'ları ~ . di. yle ki So ya a, fOY e rner a a J} ~- teye devam eden, büyük balolarda hazır 
"""'· k~_-"i, bıraz da ~ . cek, hal ve hatır soracak, hasta olsam bır lı 1 pliıJ'lara serbestçe gel 
"-'lllh~ ~ 86rısı sızısı dınmiş b' d · b ' u unan, en 
~ L ·~hı Pıdan "'k ' bardak su verecek ır ost, ınsan, .r Türk kadınları • Türkiyede artık 

Qııı .. ,_ r ~ı. ..,. arken doktor a- H lb kl d bd lt :'" d~ ,, sıkıştırdı ve , . - nkraba bulamamış~~rn. a u . o e e- tabii bir şeydir. 
ba~~dol'd-. ~sanı f§aret e:~ı zaman beli, şaşaalı ve mureffelı l zamanla~ır~ız· Bütün bunların içinde her biri kendi 
l'e.~ • .. 1ı~ asan diz _ : da, biz bu Bulgar akraba arımıu. aıms •htisas sahası içinde cidden sivrilmiş iki 
dtı ~~lrı renin eli i ~okmuş. hasta- güler yüz göstermiş, derdlerıne koşmu~, Tü k kadını Türk kadınlığının yüceliğini 

._ borrı._ n opmeğe çalışa- onlara muhtelif silelerle hedıyeler r k 'ö t blli . 
v~ '"'4.ltU öde ğ 1 .. . bize açı ·ça g sere r. 

~ ~ ' me e ça ışıyor~ yağdırmış. Yortu demiş para gondcrnu.ş: . 
1e;ı • doit . (Devamı 8 ınd ıayfada) ~ .. Şe~ b torun v bayram geldi demış çekler yollamıştık. .. - ... ___ _ 

ftı.a~Q~ Uı il..lttun. :Su ~ .u~ma sıkıştır- Akraba çocuklarını kendi cebımizde."l ·--
"' dı ~lilsan) a , ıkı Türk lirasıydı. memleketimizdeki mekteblerde okut- rek, sıkıntıda olduklarını, bir akraba ço
·~?tı llttı Uzattım 1•u ö 1 cuğtuuı, canlarını ıvereceklerini, ama 
) ı. ıı\ 1_ tn: ~n k · .ı. : nce an a- muştuk. üstelik, bütün aile her yaz bize 

011: b llltp..._ o tor ve d'ı d d' . 1 . c::imdilerde çok darlık çektiklerini, yokss 
"Wıı. Qe .... -•ıc-di. "" r l.» e ım. gelmiş, aylarca kalmışlar, yemış er, ıç- ':>" 
"~~l ·• Çal 111.ayır b başlarının üstünde yerim bulunduğunu 
~ Ur el ı r k • ana lüzumu mişlerdi 
"~ ' C'd · aza · söylediler. h \"!'ttıe . l boktoru nırıın. Allah b\ı- Onun için bu bizim ekmeğimizle büyü-
\._ l>t ğltıı dt~ını, sı~ ~ bunu sadaka di- rnüş, bugünkü müreffeh yaşayışlarına Beni bu şekilde karşılayışları adeta k2.-
..._"ııh • o <l hır i Tk nıma dokundu. Gururum şahlandı, izze-t, a.....t. a inand yı t olsun diye kavuşmuş olan bu akrabaları benim ken- ki k . tt• 

da: -,'i ltn, hele ırıncıya kadar akla dilerinden paraca yardım istediğimi an- ti nefsim aya anara ' ısy:m e ~ ve ne 
l'\_ , l>ar olursa olsun bu dikenli, çaktllı yolda 

' <.l\lr . ayı aldıktan son- Iayınca şeytan çarpmışa döndüler. O Hk 
~lttıt &ıdc-yinı d zamanlardaki yapmacık sıcak ve müşfik ilerliyecek ve mu\'aff akiyete erişerek 

ecfe"lirn.. d~ şu <iyı insanlara:. hava birden değişti ve mırın kırın ede- namerde muhtaç kalmıyacağım .. dedim. 
( Arkcıaı var) 

Elektrik şirketinden 
Haklı bir şillayet 
Aksaray ve civarı halkı namına bize 

bir mektub gönderen okuyucularımız
dan İhsan Haser diyor ki: 

c- Son günlerde bu ı>emt halkına e
lektrik şirketinin birer sarfiyat ih -
barnamesi geldi. Bu ihbarnameye se -
beb şu: 

Bundan evvelki aylara nazaran sar
fiyatımız bir misli fazla imiş .. Haki -
katen de böyle .. Şirketin emrin_dek.1 
memur elinde matbu bir yeşil kağıd 

olduğu halde geziyor ve her eve bun
lardan birer tane bırakıyor. Bu ka · 
ğıdlardan anlaşıldığına göre bu fazla 
sarfiyat şirketin nazarı dikkatınl cel • 
betmiş. Üç gün zarfında şirkete mü • 

racaat ederek uatimiıin muayene et-

tirilmesl isteniyor. Saati muayeneye 
gelecek memura da bir lira verilmesi 
§art konuyor. 

Bunu anlıyarnadım. Hang: müşteri 
vardır ki alacağı malın terazisini, ala-

cağı kumaşın ölçüsünü beraberinde ta
şır? Şirket cereyanını satlyor, ölçe11 

ve tartan o saat denilen füetın para -
sını da alıyor, haydi bunu hoş görü • 
yoruz. Fakat saat bozukmuş, tamir et· 
tirilmcsi lazımmış diye n.çin biz pan 
verelim? Bu bozukluk hakikaten mev
cud mu, değil mi? Bunu da bilmedik
ten sonra ... 

Biz, bir heyet tarafından kanuni şe. 
kilde bu saatler kontrol edilmed ıkçe 

bu parayı vermemeği kararlaştırdık. 
Fakat anlamıyoruz, bu nasıl ıştir? Na-

fia komiserliğinin bu husus~ alakasına 
bekliyoruz. 



Aslıerlih Bahisleri : 

Fransa, müstakbel 
Başkumandanını seçti 

Fransada asırlardanberi hiçbir askere general Gameline 
verilen derecede geniş· salahiyetler verilmemiştir 

ON POSTA 

Sıhhi bahi•ler: 

Cilddeki sıyrıklara 
çok dikkat ediniz 
Baz an uf ak çatlaklardan 
vücudümüze en tehlikeli 

mikroplar girebilir 

Ellerde, ayaklarda ve hatta vücudu
muzu kaplayan cildimizde hiç bir va -

' kit sıyrık, çatlak, yırtık, kesik gibi 
teferruku ittisallerin mevcudiyetine 
göz yuınmamalıyız. En adi bir çatlaktan 
bir yırtıktan en çok korktuğumuz mik
roplar kolayca bedenimize dahil ol -
makda ve kanımıza karışmaktadırlar. 

Bunların en başında streptocoque de -
nilen mikroplardan ileri gelen Yılan -
cık hastalığını sayabiliriz. 

- Bugün dalgın.lığım iizerimde de
ğil, mektubu posta kutusuna atmayı 
umıtmadmı. 

-.. .... ·----········ ... ·-··-·······----

tivorsun öyle mi? \l 
·_ Tabii, pul koleksiyon 

yımdır da .. 

* Niye dökülür? 
ıarı, 

Baba erkeklerin saÇ ~ 
~apkn giydikleri için nıt dö I' 

Fransada, umumiyetle sol partilerin 
askerlerle her nedense aralan pek iyi 
değildir. Bu partiler, askerıeri, muhafa
ukar bir zihniyette sayarlar ve bu ba
kımdan ileri sosyal kanaatlere karşı ha
zımsız addederler. Bu sebeble de, asker
lere, hatta harb içinde dahi fazla geniş 
salahiyetler verilmesinin aleyhinde bu
hınurlar. Bugün Fransada iktidar mev
tiini elinde bulunduran Şotan hükumeti, 
801 temayüllü bir hükfunet olmasına rağ
men ordu erklinıharbiye reili General 
cGaınelin> in salahiyetlerini. son dere
ce genişletmekle, ilk defa, bu an'aneye 
ehemmiyet vermediğini göstermiştir. 

General cGamelin>, büyük harbde müt
tefik ordular başkumandanı Mareşal 

Foş'un sağ eli mesabesinde bulunan Ge
neral c Veygand> ı erklinıharbiye riyase
tinde istihlaf etmişti. Bu defa ise, milli 
müdafaa işlerinin ahenkli yürümesini 
temin maksadile, mllll müdafaa nezareti 
erkanıharbiyei umumiye reisllline tayin 
olunmuştur. Fransada, §imdiye kadar 
milli müdafaa işleri, diğer bir çok mem
le'ketlerde olduğu gibi birbirinden tama
men müstakil üç nezaret tarafmdan idare 

Ellerde, yüzde ve ayaklarda, par -
mak!ar arasında görülen sıyrıklar ve 
yırtıklara ehemmiyet verilmiyecek o -
lursa günün birinde birdenbire yüksek 
derecei hararetle ve yırtılan yerin et
rafını ihata etmek üzere kızartı ve şiş 
ile beraber Yılancık hastalığı başlar. 

1 Bu hastalık her zaman mühim ve teh
likelidir. Hele yüzde, burun civarında 
daha çok ehemmiyetlidir. Çünkü has -

h.tırap verenler 
b"rlta, 

- Karılanna senede 1 
1 

n• dıkl:~ i:l?j~ 
~k • 

~ilirdi. 

da, hiçbir askere bu derece geniş salAhi· 
yetler verilmemi§tir. Bunun sebeb~, harb 
tehlikesinin gün geçtikçe artmakta bu
lunmasıdır. Mesaisi fazla müdahaleye uğ
nyan: harekatı mütemadi surette §Ubhe
li bir gözle görülen bir erkanıharbiyenin 
semer.eli bir iş göremiyeceği artık anla
şılmış olduğu içindir ki, Fransızlar da, 
müstakbel harbde kendilerini başkuman
dan sıfatile idare edecek olan adamı bu 
günden seçmeyi bir ihtiyat liizimesi bı! 
mişlerdir. General cGariıelin>, Fransada 
asırlardanberi hiçbir askerın ihraz ede
mediği salahiyeti ve nüfuzu işte bundan 
dolayı elde edebilmiştir. 

1 
talığın kan damarlan veyahud beyaz 
kan damarlan vasıtasile çabuk dima -
ğa menjlere intikal vaki olur ve vu -
kua gelmiştir de. Böyle vak'alan ma -
nJesef gördük. Bundan sonra gene bu 
çatlaklardan ve sıyrıklardan uyuz mik 
~obunun, kan çıbanı yapan e.cıafiloton 
mikroplarının hazan tatanoz mikrop • 
Janrun girdiği çok vakidir. Bunlann 
her biri derecesine göre sıhhi ve hayati 
büyük ehemmiyeti olan hastalıklar -
-ı-r. 

- Sahi olmaz o
...... ~- lur mu, dişlerini 

yaptım. 

- Bu da bir şey mi, ben daha fazla 
ııtırab verdim. 

- ?????? 
- Ayaklarına ayakkabı 

* Is bat 

yaptım. 

Erkek evden çıkıyordu, paltosunu giy
di: 

- Karıcığım, dedi, bugün paltomu fır
~lamamışsın .. 

- Fırçaladım, fırçalamaz olur mu
yum .. 

Yekdiğerini alakadar eden meselelerin 
kalli hususunda da, temas yolile i~lerini 
ıörürlerdi. Halbuki, gerek FraRsız hava
cılığının lüzum gösterdiği hususi itina, 
gerek bu üç nezaret arasında, milli mü
dafaa bakımından mevcud olması lazım 
gelen sıkı ahenk, bu eski usulün değiş
mesini icab etmiş ve her üç nezarete aid 
işlerin muvaffakiyetle başan1masın. te
min maksadile .hava ve denız nazırlan 
milli müdafaa nazırının riya.set edeceği ** hususi encümenin tabii azalan addolun- -·,-----··--····-----
muşlardır. Ordu erkanıharbiye reisinir. 
milli müdafaa nezareti erkamharbiye r<'- Türk kadını 

- Yalan söylüyorsun, fırçalamadın, 
ı fırçalamış olsaydın yan cebimdeki beş 

lirayı şimdi yerinde bıılamazdım. 

isliğine getirilmesi de, tem!nı zaruri gö- (Ba.ştarafı. 7 nci sayfad't) 

riilen bu ahengin bir icabı olmuştur. Bayan Alet ve Bayan Gökçen .. 
Hazar vaktinde Fransız milli müdafaa 

l i Bayan Afet Türk Tarih cemiyetinin erkanı,Jı.arbiye reisinin vazife eri: 
1 - Milli müdafaa nazırına atfen ve ikinci reisidir. 

~un vereceği salahiyetle, bizzat nazırın 1937 senesinde Dolmabahçe sarayında 
kendisine tevdi edeceği meseielerin ted- toplanan ve bütün dünya tarih alimleri
kiki ve hazırlanması; nin en tanınmışlarının iştirak etmi§ ol -

~ - Hava ve kara ordulan bahsind~ duğu ikinci Türk tarih kongresinde çok 
ite, müstakbel harbin tabiyevf hazırlık- enteresan ve vesikalara müstenid 'bir tez 
larına aid etüdleri hemahenk bir hale okuyan Bayan Afet, bu kongrede mev -
koymak ve seferberlik ve harekat plan- cud tarih bilginlerinin yegane kadın mü
lannı hazırlamak. Kara, lıav:ı ve deniz 

Vücudünüzün neresinde böyle bir 
sıynk, yırtık ve tane gibi şeyler olursa 
evvela orasını elinizle kanştırmayınız. 

messili idi. Bu kongreyi Atatürk de a- Elle!imiz her azamızdan daha pisdir. kuvvetlerinin müşterek harekatı bahsın
tle de, milli müdafaa nazırının tesbit e- laka ile takib etmişti. Ellerimizle günün muhtelif saatlerinde 

Atatürkün manevi kızı obn Bayan Sa- bir çok yerlere temas ediyoruz. Bu se
biha Gökçen de askeri bir tayyarecidir. beble, sebebli sebebsiz ellerimizi vü -

4eceği esas dahılinde çalışmak. 

Milli müdafaa erkanıharbiyt! reisi, lü- ı ! l · d 
Sabiha Gökçen pilotluk diploması alan ilk cudümüzün muhte i yer er:ne çok o-

zum ördüğü anda, diğer orduiarın erka- Türk kadınıdır. Bundan bııska kendisi 1 kunduımamak en muvafık bir har~ -
nıharbiye reislerini toplanmaya çağırn- Tunceli askeri harekatımla göst,,rdig~i bü- kettir. Günün muhtelif saatlerinde el-
bilir. Tedkikatmı yapabilmek i~n de · · · h f b ld k b ı b ··k k h 1 k ı· · d b"" -k .ehmızi er ırsat u u ça o sa un-
ınilli müdafaa vüksek askeri 'urasını~ yu ·a raman ı ne ıccsın c uyu şe- l ·ı k k tt 

" . . . . . . u su ı e yı ama şar ır. 
umumi katiblik teşkilatınd4ln istifa~ie ref nışanılc de taltif cdılm ·~tır. Bundan sonra, çıban, t:me, sıyrık 

0
• 

eder. Geçen h~7jran. ayuı~a l>uralarda baş 1 ~an yerleı , , hafifce tentürdiyod ile do-
Bu zat, başkanı Cumhurreısı olan yük- kaldıran Kurd aşıretlerıne karşı fena şe- ı kunmak muvafıktır. Eğer bunlar te -

sek askeri şuranın ikinci reisi olduğu gi- rait dahilinde tayyaresi ile gitmiş ve 1 kerrür ediyorsa sebebini araştırmak ve 
bi milli müdafaaya aid yüksek tedk1klcr asileri mitralyöz ateşine tutmuştu. ı o sebebi ~zale etm:k Iôzımd~~· Un~t : 
encümeninin de müdürüdür. Ayrıca ka- Türk kadınlığının bu yüksek mertebe- mamak lazımdır kı bazan boyle cıldı 
ra ordularının erkanıharbiye rjyasetin: ye vasıl olması, Atatürkün yüksek kud- teferı uku ittisallerden ynni yırtık \'e sıy 
de nefsinde cemeder. ret ve enerjisinin parlak bir tezt\hürü - rık ve tanelerden frengi mikrobu da 

Denilebilir ki, asırlardanberi Fransa- dür. vücude dahil olabilmiştir. Böyle vak'a-
-.--.•••••••••••••••••••••••••••••·----·••••••-••• lar da nadir olmakla beraber görül -

Türkkuşu faaliyetini arttırıyor 

Günden güne tekamül eden Türkk uşu faaliyet sahasını genişletmektedir. 
Ayni zamanda gençlerimizde de havacılığa karşı rağbet artmaktadır. 

Yukandaki resimde Tü.rkkuşuna yeni yazılanlar görülmektedir. 

müstür. 
Derinizin temizliğine çok itina edi -

niz. Cildi temiz olanlar çok az hasta 
olurJa1·. Bu cihet istatistiklerle tesbit 
edilmiştir. Çok temiz olan İskandinav
va milletlerinde (Yani İsveç, Norveç) 
hastalık da ölüm de çok az tıöriilmek -
tcdir. ihrahim Zati Öget 

Sigortacıların toplantısı ba~ka 
j(Üne kaldı 

Sigorta Prodüktörleri Birliği umumt hey
eti dün toplnn!\ea.ktı Fakat ekseriyet alına -
dığından umumi hey'et lçUmaı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Şehremini Hall{evinde konser 
Şehremini Halkevl salonunda önümüzde

ki perşembe günü nkşıımı alat';lrka blr kon
ser -.ertlecektlr. 

Halkevlnde gençler için de tezyini ya~lı 
boya dersleri açılmıştır. 

Üniversitede kon!erans 
Önümüzdeki salı günü akşamı Eminönü 

Halltevl salonunda Üniversite tarih doçent-
1 ... rlnden Mükrimin Halil tarafından Türk 
fethinden sonra İstanbul ve doçent Arif Mü
fid tarafından İstanbulda BlzaM lbldelerl 
mevzulu birer konferans verllecett.lr. 

- Kabahat onun, ben ilk defa oto
mobil kullanıyorum. J.'akat o sen~
lerdenbcri yaya yürüynr. Hala vaya. 
yürümeyi öğrenememiş. 

--······································--... -.... --
Hareketi arz 

- Hareketi arzda korktun mu? 
- Korkmak nt 

keHmr. hissetme:
d!m bile .. 

- Nasıl olur? 
- Basbayağı ol-

du, ben meyhane 
der. çıkmış, e~e 

dönüyordum. Esasen sallnmyordum, yer 
de sallanmıya baş1ayınc<ı rnuvazcnemi 
buldum ve ayıldım zannederek hızlı hızlı 
tvime doğru yürüdüm. 

- Baloya gidemiyeccğiz, parasız 

olduğumuzu düşünmem.it lôzı.nı. 

- Baloya gidersek ne çıkGT, bunu 
orada da düşütıebiUriz. 

cak, onu ne yapa- ~-...;..::,,~...,.,, 

yını?. ..., rııııt 
· - Bu da söz mü, tanıdıld3 0ıııı 
da tek ayaklı olan yok fll\lı 
hediye edersiniz. 

* Meraklı tıi1 
· ·oP . Gayet meraklı ve rnı) {isttJ 

bir gün sokaktan geçerk.~Iliit· rJ 
levha asılı bir direk goryaıcst 
yenemiyerek yaklaşır.. . 0 ~ 
yüksekte asılı olduğu ıç~,9 ) ~ 
ve direğe tırmanır. ı.evh~irei' 
ca şunu okur: cDikkat! 
dır!• 

$0 
d. 1JC &' 

- Kulağım ağır işi ır, : ıı 
sanız lütfen bir kağıda ycı 

Yi11l·· kuyup ceı·abmı vere 
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Beyaz er enin hayret uyandıran sırları 
Sinema stüdyolarında evleri, ;,.manları, denizi ve kasırgaları 

ile bir Cenab adası nasıl vücude getirilir? 

ı - .aollyvood sahnesınde bir Cenub adası; Bunun 

için bir rıhtım, bir geminin üçde 1tısi ve 981 bln 

ı .... a galon su lA.zımdır. 

a - .Bir stildyoda Cenub denızıerl adalanndan bı.rt, 

ıtte ıu ıeldlde, dekordan palmiyeler n binalarla 

filme alınır. 
4 - Bu cenub aauı 1&hll1, ıun'ld.lr. Kakao 

•laçlan, ot allptii! ataçlan ile, hurma dalla .. 

nadan Tilcude ıetlr1J.m.1ft1r. 
~rıe tllclJocta :tır•·--
lııııııııb rı, «11.Jra ~ 1&llnesl için tayyare 
~'bı~ı ~a.nJap~ makineler ve 9 yanı:ın 

-...~ _ ır · -.\ t tayyare motörlerln ~ 

' - l!ıt ~de c~kne11 S>arçaJ.ıyan büyük dalgalan 6 - H:ıttıilstüvaya mahsus hafif rt\zgArları talDld 7 - On iki tayyare motörü ifleyince, i§te böyle kuga 
'1 n lçındt et: lçtn. ıoo kadem murabbaı blr 1çln de, sessiz işleyen rüzgdr makineleri, Jcumafdan kopar. Aktörler buna kar§ı koymaya çalışırken, yaneuı 

1 - Hollyvood'da blr kazan içindeki fırtına ve 
bir teknenin parçalanmaa. 

lrıaktnCl 1\1 gördlilthıtlı tistüvane şeklinde- dikilmi~ borulardan bava geçirerek aktörlerin elbise - tuıumbnlan mütemadiyen ıu fıştırtır. 
~": itler. lerlnl uçururlar. '/' ~-~~ ......................................................... ~ ............................................................................................ .. 
\1 YA TR O: Doğu mektubları : . 

J h h • ' ~azan E s k ~,.ı,,,~ e p t ya 1 ç • t Hulüsi 1 TZ~TUdm • ar
1
1 am

1 
1~ 

~tl:\i ed~ kiYatro eseri yazacak, ter- trenın e çay a em erı 
'arı·a~: ec:J.ile.n mseler vardı. Yazılan 
~. !tarlar eserleri oynıyabilecek 
~ lalırıey"a~dı, fakat eserm hazırlan
"ııh. rıı Yoı...,,e ~onuıınası ve oynanması 

J0td 'l.._ ç.. . 
~ lı U, Unkü tiyatro hin.aye gör-

hitttrı il 1 ~ • .. 
O ~h 'lİstutıdaA ~Uddet devam elti. Mu
ti~a~1 1rde\i ti stanbul val·si olmuştu. 
il ı~ ıı gidetilYatro ihtiyacını ve bu ih-
t: '\1% rnesi lü '" ~ tıirı hizn zumunu bilıyordu. 
ı~, ıı:du. 'l'iy ayesinde Şehir tiyatrosu-
d ~ıeZan Erı~ronun başına bu işden 
i t . "ie hı ğruı Muhsinı getirdi 

\ı l!Jfs" rnay · . · 1<ıe <:ır ıra esını bir an esirgeme-
~ ÇaJ Ytetıe 
d lrlııı e 1fh. ~hir ~e muntazam bır şe-
a c:ııg ltı ve b .. tıyatrosu kuruldu. Te-

~~ ~~~ir aa~!:n T~pebaşındak1 bina
lh lıu Cih"lllıt'ti k den ıyi eserler seyret-

tı"ia ete d' avuştuk. 
tı ç d 1Yeceğ· 
~ ll'ıdı. l) aha \tardı ırn.ı~ yok. Ya!nız bir 
t 8ôr~~l'rne Ça~ Şehırde operet te la
h~, ıt va "iorılrd a operet truplan bir 

'1tdi. tsa bir Ş~h~asıı bir Şehir tiyat-
t l!u d ır opereti de kurula-
~aııd a oldu. , , 

tıııı 1_ ı. ~ .ı: nlov t" 
dı ~otıl Unu 0Yn a urküsü operetı 
>. falta ettıtt, nı ıyanlar, bizim sahne-
1>ılt t orıı uvaff k 
h tıti ~~&ı-tn hi b·a· olan artıstleriy-
Sq~.. ıtna Utealtip ç ın operet artisti de
l't: ll d l'elli a t· senelerde operet ti-

ı.ılt c \: r tstler . ll t lilt, r UV\>etıen gırecek ve bu 
lf!ti ~a~ Sı>~t urndueceku diye; düşün
~ ahı fi &.rdı IDnnuz gibı çıkmadı 

(ıı • ea 1 ardına . 
" 1~leri tı atkarı 0Yl1anan operet-
" rıı llde ar <>Yn d 11lca ~ J\ bir a ılar ve niha-

~incıa~ Besi olan Hti kadın 
abib Neccarın söy-

Şehir tiyatrosu komedi kısmı temsııterinden bir sahne 

1, diği gibi, davul patlamış, opera kum- ı fena oynadılar .. t ulUata müsaid olmıyan
p ınyası iflns etmişti. larını halk tu~ad1. ~.son . oynanan, 

Bugünkü vaziyetten bahsetmek istedi- Feridunun tercume ettığı cKiralık, Sa
l m için olınuş, geçmiş şey!er üzerinde tılık:. ta şu hükmü verebilirdik: 
r ırrnıyacağım. Bu tiyatro mevsiminin - Bu tiyatroda komedi, vodvil oynan-
}' şında idi, biz operet tiyatrosunun ka- maz, tuluat eseri oynanır .• 
ı mınış olmasına üzülürken cOperette Artist tuluata meyyaldi, operet oyna
r ynıyan artistlerimiz komedi ve v~dvil dığı zaman tulOat yapmıştı ve o onda öy
artistleridir. Onlar bu yıl operet tı!at- ~e bir hu olınuştu ki .. artık bütün var
rosunda güzel kome~iler ve _vodvıller lığını tul~ata bağlamış, tuluat yapmasa 
oynıyacaklardır• denılerek eski operet . . 
t"yatrosu bir komedi ve vodv;i tiyatrosu yaptığını ne kendı beğenıyor, ne de hnlk 

hı 1
. k 1 t beğeniyordu. Çünkü komedi tiyatrosu.-

a ıne onu muşu. . . . . . +· • 
Komedi ve vodvil tiyatrosu birknç ye- nun sey~r~ılenn~ ekserıye.mı, §~. v~~a 

ııi eser sahneye koydu. Fakat biz bun- b_u eser ıçın değıl; şu v~ya bu aktor ıçm 
lan seyrederken birçok kusurlar gör- tıyatroya gelenler teşkil ediyordu. 
dük, sahneye iyi konulmad!lar, artistler (Devamı 12 inci sayfada) 

Kompartımandaki memur sobaya iki p~rça odun 
attı mı kendinizi sıcak bir alemde b ulursunuz 

- 1 -

Sarıkamı~ 11 (Hususi) - Bu mevsim
de Sarıkamışa gidilir mi diye yolumu 
kesmek istediler. Arkadaşlar: 

- Ayol ne acelen var, baharda gider
sin, diyorlardı. 

Baharda herkes gider. Gazeteci kışın 

gider. Ben de onun için kanunusaninin 
ortasında yola çıktım ve en büyük müş
küllerle karşılaştığımız halde Sarıkamışa 
doğru yol aldıkça, arkadaşlarımın ve
himlerinde haksız olduklarını gördüm. 

* 

Canım efendim, evet biliyorum. Loko
motif tekerleklerinde ıastik yok. V:ı~on
Jarda da yok ama, bu lokomotif yavruları 
sık sık, raylardan fırlıyorlat, tıpkı yara
maz taylar gibi... Başka hatla t'da Derail
lement kelimesi büyük bir şeydir. Bura
da ise tehlike pek kazadan bile madud 
değil, tıpkı Ganj sahilindeki Hindliniıı 

senede bir iki kere koler~ olınası gibi, 
lokomotif ve vagonlarda sık sık, Deraıl
lement hastalığına tutuluyorlar. 

* Trenlerin birinci mevki.! yok. Tıpkı 

Avrupa ve Amerika katarlarındakı gibi 
Erzurumu, Sarrkamışa 180 kilometre üçüncü ve ikinci var. Fiatları ucuz. Ha 

ttılünde dar bir hat ba~lıyor. Bu mesafe- hemen şunu söyliyelim. Olur ki bu civa
Yi bu tren yavruları 16 saatte kat'edi- ra gelen tüccarlar filan bulunur. 
yorlar. Yani bir beygir arabasından biraz Ellerindeki on beş gUnlük, bir aylık, 
daha hızlı gidiyorlar. Tren yavrulan de- iki aylık biletlerle, gazatecilerin permis
dim. Uzaktan gidJşlerini seyretseniz... leri bu trende sökmüyor. Bu yavru hır
Evvela: çın. cBen ondan buralar.1 kaçtım gel .. 

- Maşallah kırk bir kere... der, ve dim. Hala mı benim yakamı bırakmıyor
sonra da muhakkak, sonuncu vagonun sunuz> diyor. 
arkasından tutup bütün katarı tek bilek- Ve düüüü ... t, tiz bir ses, derhal yll'n 
le durdurmak hevesine düşersiniz. çıkıyor. 

Lokomotiflerin, yanlarınd:ı bir demir- Öyle zannediyorum ki, burada tı .. ni 
den heybe var. Onların içinde de kriko- bir dakika için filan kaçıran bulunmaz. 
lar bulunuyor. Kriko ne mi, trende ne Tre;n gerçi zamanında lraJkıyor oma. bir 
münasebeti mi var? Hani otomobıllerır. dakika geç kalan bir flelikanlıca zat, va. 
lastikleri patlarsa, otomobilin tekerleği-· hud atletçe bayan biraz ko--up arkrı ın

ni askıya almak için bir demir vardır dan atlıyabilir. 
ya ... İşte ondan. (Devamı 12 inci sayfada) 
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BACON 
Hayatı, eserleri, edebiyattaki mevkii 

Ya%Cln: lbrahim Hoyi 
İngtllz edeblyabnın en yftbet edlb ve 

aıütefennlnl diye tanılan Bacon (Beykın) 
tablatlnln karı.şık Te zıd tezahürleri Ue bir 
çok ede!1lyat meraklılarını. müdekkilderlnl 
~ırtan cnev'.1 kendlslne münhasır• bir ya
ntılı.ştır. Bayatını ve eserlerini gözden ge
(J.rd1ttmbı saman ıu Ud p.h.liyeU ile karşıla
ıınz: 

A - Solııkkanlı, hesabi. urf kendi men
faatınl düşünen hodbln polltlkacı Bacon. 

B - Baklkat.l, Hakikaı olarak seven. ona 
tapan. hısanlık içln tablatl anlamıya ~alı
pn edJb ve mütefennin Bacon. 

Bacon yüksek bir afiedendl. Babası, a.ra-

80.N POSTA 

i~'99(ül---~fjliQei1 ~ 

Sokulgan olmayan bir tip 
lzmitt«m Hadiye 

de karakterinin 
tahlilim utiyor ve 
soru yor: 

- Muvaffak ola
cak mııtnn? 

Derli • toplu ha
lile, temizliğe Vt! 

intizama karşı all
kasile muvaffak._ 
yet ihtimallerini 

$(>ğaltmaktadır. Kafasını ciddi mevzula
ra hasredebilir. Sokulgan ve serbest ta· 
yırlı değildir. Hissettirmeden etrafiıe • 
.lakadar olabilir. 

yuı başmühilrdarı ldi. Annem de 8.8il bir İn- ~ 
glllz lordunun kızı idi. Bu aebeble ve p.hsl Al t" • 
mezlyeUeri, sevtmllllğl yÜ3Ünden, pek kil- ıngan ır tıp 

• 
lngiltere - Japonya hat 
Maruf bir deniz mütehassısı 1940 da patlıY1 

farzettiği harbi şimdiden olmuş gibi anlabfG' 

çtlk yaşta saraya glrmişt1. Kraliçe Ellzabeth ı Fenerden ilhan 
bfle ona cBenlm küçüle has mfihürdanma 1 da karakterinJn ' 
diye lltıfat ederdi. Edib, 12 yaşında tken 1 --* -
Cambrldge üniversitesine yazıldı. Fakat bu-t tahlil"ni istiyor: MnhaYJ'el harbin. m1lha1)'el ıemllerl: Amerikanın lZ.500 tonlak .-~~ 1 
rada ancat 1kJ sene kalabildi. sebebln.1 ., - 1 Çabuk alınır, yapacak olan Olympla k.runzörii (solda). ZZ.000 tonluk ve 200 metre re~ 
ranlara fU cevabı vermlştl: l l müteessir olur VE' saluwnı havi Chattarıoop. ta17are cemlsi. Bu ,f'mlnln taraçasından. bel' • 

- Mektebdeki tedris usuıtl kökünden yan- Baeol' asabi hallerde bu- tanare açabilecektir. ~ 
l:.ştır Artsto'nun sistemi lse (tl devrin tel- g~ren (Devlet notıannı> neşretti. 1617 de lunur. Teşviklere Dünkü nilshamızda çıkan kısmın hil- da çarpışmak, kuvvetli bir 
tıetl tanaatlerlnln başı idi) çocukça haya- babasının vazlfeaine, hu mlihfirdarlığa ta- kolaylıkla uysallık l&sası: kil ediyordu. _..& 
llttan başka blr şey değildir. Çün~~ kabl - :ytn edildi Bir aene aonra cıa bazlne nazır- I gösterebilir. Mu- Tan~ bir deniz mütehassısı 1940 Kumandan Forbs vapurt r,, 
dar asırdanberi hiçbir mern verm...._, - lıtı gibt yuksek bir memuriyete getirlldL . .Yılında bir Ingiltere - ~a~nya harbi ta- ler selam verdi. Yaverteriıııl" .. 
~ltls kuru dallar, çalı çarpılar ıe\ifUnnlt- 1620 yılında da en büyük eserl olan ve A- 1 a~yen prensıplere hayyill ederek, bu 1kl bu)'Uk devletin çar- ~ r' 
Ur.. risto'nun meşhur (Organon> una telmihen ' nayetten zıyade pı§malarını anlatıyor. İti devlet. de blr tan Forbs atletik bünyeli I_.. .ı 
Dahıt hennz on dördüne b&smq olan bir 1 yazdığı <Novum Organuml u çıktı. başkalannın direktifler1ne t4bi olabilir. blrlcrile büyiit barb gemileri inşası har- riye yüzbaşısı idi ~~J 

çocuğun böyle engin bir cesaretle. kabul e- ı Bununla beraber, Bacon styaat töhretınin ·Menfaatlerinden etraftnı mahrum et- bine başlamışlardır. İnglltere Anson, Ho- - Bizi görür görmez ~ :.... 
dilegelen blr sistemi tentld edlşi cidden hay- zevkin\ pek öyle kana kana tadam:.ıd.ı. çıka- mek istemez. we, Benbov islmll. beheri 3 mllyıır İngi - !arma doğru ric'at eden 6 Jıır;;, 
te-te değer. Baco~. ertesi sene tahsillne de- ramadı. Çokt.anberldlr James hukümetı a - llz llrasına mal olan üç ıemi yapmı§tır. ta . 6 bo b diye tlJfr_J 
vam matsadlle Ingllterenln Parls aetlrlle leyhlnde, içln için kaynıyan kasırga, birden •• ~ • • • Bu gemilere ne denizaltılar, ne kruvazör- yyaresı ve m ar . ., 
Fransaya yollandı, orada lııtatLst.ik n dip-ı Bacon'un başında patladı. 1621 de toplanan Enerıı sahıbı hır tıp ler, ne de tayyareler yaklaşablllyor. Bu bit ettik. Kuvvetli bir telsiS 
loması kurtarlle meşgul oldu. parlamentoda, kral James baFJlil§avlrine ltl- _ aırada Anson kumandanı şu telgrafı a - resine ~ladılar, dedi. 

Aradan tkl sene geçti. Baba.sının ölümtl O- maclsızlık beyan edlldl ve başrnüp.Tll"e hü- lıtanbuldan Bur- lıyor: Cavite muharebesinde 
zerine Londraya döndü. Parasız kalll\1'tı. <"Umlarda bulunuldu. Bacon açıktan açığa lıaneddin de şunu S üncü Japon ordusu Kantona glrdl. bayrağını hamil kruvazör gil>i 
Amcasına baş vurdu. Amcası, onu hayale nişvet almakla o kadar ısrarla lt.Jıaın edll:ll soruyor. 4 fincil Japon ordusu Hong - Kong'u mu- d t · · ark9 

hasara ettl Japon filo•u toplanıyar. n mı aşıyan gemının ·~ tapan , hayllz, boş blr genç olarak belle- ki, hazine nazın edlb, memlekette sutlııUmal- _Muvaffak olg- "' • d ~ 
ml§tı. Bu hlsle de, zavallıya yardım etmek lerln alıp yurüdüğünü, bunlardan bazılanna Anson yoluna devam ediyor. Bu .irada sın e gezinen Miller yav 
f6yle dursun, onu kraliçe Ellzabeth'ln gö- kendts!nln sebeb olduğunu ittraf etmek mec- cak mıyım? 1klnc1 blr telgraf: - Ala, Şatanooga tayyare 
ıtlnden blle düşünneğe çalJ.JtL Bacon da hu- burlyetlnde kaldı ve hlktmıerinin hlsslyat Zeki olmak su- •Dlkkat, Cenubu garb! 1stlkame~nde nin avcı tayyareleri derhal _1116. 
kuka glrdJ. 1852 de de baroya kabul olundu. j ve vicdanlarına sığındı. Halbukl. meclisin retile düny:ıya im- sekiz Japon denlzaltuı goründü ... Mute - sin ve iltihak etsin. ForbS er.-
Bu arada yazmış olduğu zamanın en bil - müsamaha, af ve merhametle uğraşacak tlyazlJ. bir varlıkla hassı.s ~azısına şöyle devam ediyor: Fikrini k fuıidar bir el 
Jilk dolumuna dair, (On the creaıe.t blrth \'Rktl yoktu. Hemen taranın verdi: Bacoft gelmiş olanlar, e- Hawaı adalarına kadar fırkaya re - n t 1 ~ m 
of Time) eseri, kendlslnin, hukulcla meşgul ıcırk bin İnglliz lirası para cezası ödemeğe, nerjiJerini de tak- fakat eden ve her biri çelik kartalla • 

1 
e amam a ı. , __.. 

olduğu sıralarda felsefeyi bırakmamış oldu- j vaztreslnden azı ve lc:ralın seyahaUert esna-
1 

• rın anası olan 6 seri tayyare gemisin - Tayyarel~ .. u~..-s-
tunu gösterir. Bu kltab, edibin, CinducUwe> ı sında hapse mahkfım edildi Ayni zamanda, vıye ederlerse mu· ·den ı:afakla beraber uçurulan büyük. . Kumanda .. kruvazorun~-..ld 
feLsefeslnl müdafaa eder n, f{ibheııtz, ıwr- bir daha kabul ve 1ntıhab olunmamak kay- vaffakiyetten fiibheye mahal kalmaz. ır tı h tamaml ~ .11 
ıarca kullanılan (dMuctıvel sisteminln tam 

1 
dHe meclis ve mahkemeden tlr<.'ledtıdt. Her --- keşif tayyareleri önünde Vis Amiral ışare er enuz .. ~ ..,,,J 

ablne bir mekteb usulüdür. ne kadar, hapis cezası birkaç gün sürdü, .pa- Miller'in 16 kruvazörü 16 mil bir sa- tonluk tayyare gemısi1U11 j ~ 
Bacon terakkiye dair yazdığı methur mli-

1
ra cezası da yarıdan yanya 1ndtrUdt ise de, Neş'esini kaybetmiyen bir ha ksplıyan büyük mllteharrik bir ta- ıoo metrelik k.ö~ündell ~·. 

dafaasmda fu üç noktanın üzerinde dur- Bacon için styast bayatta rol almak ümidi rak gibi pasifik denizin kesif fakat sa· h~~~l&.ndı. _Amıralin yanınd' 
muıtu: 

1

1 tamamlle aöndü. Sönünce lli;vaal ha7attan yavru millaı Rila.nd iJ9 kin rularını yanyordu. ıın : _ ~•t ~ 
A _ Tabiatın serbest blr surette tetebbl1 uzaklaşarak lı:endlsln1 edebiyata ıre illmi ça- ı lzmitteıı Nejad 8 ....... lann cu··r•etıerine kar<::ı artık ge - . _ı6 tayya_re hav_a_ lan~. ,_ 1ı11.'1 

,. tedkild. l 1ı~malarn verdi. Eserlerini tamamladı. Asla . . .... • ı ~ ~ u.~ 

8 
_ Nazariye yerine haldtatlerin tetfl. bft.Jreı&ledlğl büyük !elsen eseri instauratio kar:ıkıerın ·11 tah- rilenıek siyaseti ve diplomasi yapmak dakı~a.~ Te~ ve guzel ış 

C - Neticelerin dellldea. slyade tecrübe Macna'ya blr takım Uheter yaplldı. Fenni ULiııi iatiyor· ,:amanı geçmişti. Panay gambotundan len~. dedı. . da~ 
De sa~lamla§tırılması. teerübelerde bulundu. Tarlhl. fenni malı:ale-1 • sağ kalan Miller, Londrada ataşena _ M_ıller _yakın. hır zaman~ 
Ş s d hal h b 

1 
ta k1. _ ler, blr de tennl roman yazdı. 1626 baharın- Zeki ve sevimli 1 gifu" hah . t' · kacag• mutesanıd ve y-''"a ur sını er a r a """" .,.. aav valken n rıye nezare ının en . . · .. . . t::JU: .... -1• a ,_ ,- da, btr kar fırtınası esnasında seyahat eder- . ~r~ 

dıklanm, bugün lçtn fennin başlanR bat- iten kar<.'lan, bazı fenni s.Jerde tuz yerlne ls· hır yavrudur. Ar- :!aal uzuvlarile görüşmüş, anlan ha _ lerım şoy~e .emın bır n ~ 
landır. Fakat büyük edibin deninde. tnkı- tlfade edllebllece~ini dilşftndn. Bu ftkrinl zuJannı kabul et- reket~ getirmiş, İngilizler gibi Aıneri - Olympıa ya :benzer on ~& 
llbcı hattl lhtllfllcl fitlrler olarak ayıl- f11lyat .sahasına çıkarmak için de ilk rastta- tirrnckte !nadcı o- kahları da tahrik etm~ Vaşington ve mandasında kuvvetli ve fa,..~ 
mıştı. dı .. hana tndi. Tec_,.belerlne gt..ı•tJ. Tecrü- ' bı·r ~ıet te k"l edı" ordu. B~. &• '" ·.., Amerikan bahriye nezaretinin · lehine ii ş 1 Y • 

Bacon, aTukathkta aldı Jiirüdü. Her yer- be eanasınd& dondu " öldü .. (Macaulay> ın labilir. Neş'esini d k · · b" · b b·ıifdi. 
de hlt-.bet1 ve mantıkının kunetınden bah- yazdıtı gibi ıTecrübt felaefenin büyük alem- kaybetmez. usullerini hırpalıyarak yıkanlar ara • u ça ıyı ır ış ecere 

1 
0 

sedlllyordu. ılanna, kendisini bu 7olda kurban vermek sında -bulunuyordu. Beheri Almanların 28rınf 
Devı ın en büyük edebiyat otorit.esl Ben mukadder olmllflu.. - - Darbe mükemmelen hazırlanmıştL daha uzak mesaf&lere rne ~ ıJ 

lonson blle, ondan takdirle bahııedtyordu. Eaerıerı: Son Posta Gatoun ve North Gardient su bend ... sek zaviyeli 200 milimetrel 
bit kalem tecrübelerini neşredlnce . töhretl Bacon'un yukarıda 1&7dıfımız lld tel.<;efi }erinin kapılarına karşı muvaffakiyet- ınüc:!1?ez. f 2,00.0 :onluk s _ _., t) 
b!r kat daha artan Bacon, daha doymamıt. kitabından maada, tamamlamıya muvaffak folograf lahlı'Jı' kuponu ı en sur atll gemılerınden eı• 
memnun olmamı•tı. Kafasında binlerce pro- le neticelenen suikasdleri Japon ara .1 . k da J " olamadığı İnstauratto Magna (Haktkt fel- vapan gemı e a ısın 
jeler dolaşıyordu. Bahtsız İrlandayı emin l.ı"m hadsiz bir emniyet telkin etmiş ve A - "" • , n .. rş _ . .... ıdl serenin büyük müessesesi> lslmll ve gayesl • • • • • • • • b h .S te - er ~ .. 
blr sulha kavuşturmak, İngiliz kanunlarının itlbarlle muazzam blr esert vardır. Bu eser mer!kanın pasüik donamalannı teşkil ~ erı ~re uçer uç nl~ 
ıstafası, sadeleştlrllmesl. klllııelerln ıslahı, alt.ı kısma aynlmıştır. Adrea • • • • • • • eden es!4'i yolsuz zırhlılarile, filotilla • n;ış ~5 toplu ve 10,000 to 
tablatt tedkik, yeni blr felsefenin temelle- B1rlnc1 kısım. insan bilgisinin blr hütasa- DİKKAT larile harb edeceklerini zanneUikleri n mukemmel olmalarına f 
rlnl kurmak_ Projelerinden bazılan ldt. Bu sıru Ye tasntflnl Terlr. tktncl kısımda, ttlozot .. yapabilirdi' ~~ 
llr&da sırf .. hsi menfaaUeri atrunda pollt1- Fotograf tahUll için bu kuponlardan bir anda Sir David Hunter'in alrur bul- · ·ıe biJJ~ı 

-v- edlb, eski, köhne artstoteı mantıkı yerine, -h. hamlede darbelerı ~ kanın tırll yolunda da yur~ ümekte blr beis & adedinin gönderilmesi şarttır. dokları tarafından Singapurla Hong - llK ~ m~ntt.ıc. muhakeme ve tecrübenin kullanıl- t ·ı d kl bet 
görmüyordu. masını muhakeme eder. The Organum ismi- Kong arasında kavranıp oyalandıkları van :l ar um u an ve ·dare f. 

Krnllçenln tehllkell fakat genç gözdesine f ni verdiği bu eserlnl, muharrir 12 defa yeni ·-·· bir anda Atlantik donanmasının yeni !edat Japon taraf~nda? 1 e~) 
pnnııtı. Onu elde ve istismar ederek tendi bllştan yazdıktan sonra. ortaya lstedlel gibi 300_000 tonluk kuvvetleri Üzerlerine meşhur tahtelbahırlerıne g 1' ,.,., 
mevkUnt aağiamlaştınyordu. Nihayet llı:ıbet. bir tez koyabUdltlne ınanmışb.r. tine batlı bir keyfiyettir. Bnnunla beraber, llanacaktı kalım, gayet mahrem olar• ... ...-~ 
Seldi, çattı. Kraliçenin gözdeai vatana hıya- ttçtıncü kısım: Tabiat ht\dlselerlnt tedkUc hepsinde blr .lncellk, il.sanın fevkalfıde çu · ·ı · · k lan deıtf"': ~ 
uet suçundan mahkemeye verileli ve en çok eder. r.an'atlanmıt bir ahengi, letafeti vardır. Mu- Kanalın hava kara ve sahil müda- gemı erme yem onu la~ fı. 
ta B.'\con"un rayrettıe idama mahkftm oldu. Dördüncü Jaaun: Atım merdiveni adını hakkak blr tercih yapılmak tbun gelse, 111 faa kumandanı General Mac Allis - rib aletlerine ka:şı kuU~nı .pııa 
Her ne kadar Bacon, burada daha zl7ade tqır ve bütün meselelerde muhakeme ve parçalan tereddild.süs aayablltm: te •· hususi aşcısı erkanıharb mirala· Jerle temasa gelınce d~~ 
tendialnl tebriye yolunda, adaletin heybeU tecrübe Aletlnln kullanılmasını müdatu Tetebbüter. İy1Ut, Zenginl~kler, Dinde bir- yır ~rota casuslann reisi idi, bunun, hayı~t içinde kalacağı go 
ltarşısında boyun e5 di11'lnl aöylerse de, blz ed••. ıı~ •-tad•-'• .. Di -'-111r ...... a h Bil-""' e d ~ 

r. r. - '"'· ~ - n0&6M.., -- ma a, ıı.• Tokyolu Sadaka ve emrindeki 3000 ~ Y ı. . ~ 
bunu kabul edemeyiz. Soğukkanlılığını ve Be•lncl kısım: Filooof, insanlar, kendı"slnin yer Am kalılann 
uh hl .. kt d "' ··· , casusunun Panamada tevkifi Amerika en ~ r unda a ~ h1slerln yer etmeml4 °1 u- koymu' oldu~ usul ve tecrübeleri tatbik et- Bacon un bul ~erleri de edebi kıymeUe- . A • _ • • Evet nihayet Sam anıca 

tunu da, cAşt ve Arkada§lıb adındatl ese- tikleri takdirde yapacaklan keşifleri anlatır. rlnden ziyade EUzabeth devrtni yqattıklan hükiimetinin gizli teşkılatı içın buyuk Am d, . C p l' ti.Def~~· 
rlle de --'kalandırabllirlz . ·ı k" ·d· caza esı on o e ge Ycnı • Albncı tısım da, yeni felsefenin netıcele- için lncelemete değer. New atlantts fllowtun bir muvaffakiyet teşkı etme te ı ı. . . ot i "' 

Ellza.beth'tn saltanatı zamanında, dalma :-ini mütalea eder. muhayyel ıülteslnl tasTlr eden fenni roman- 1938 de inşasına başlanan S0.000 mış adalelerını çalıştırıy d'j~.Jıl' 
ye daima yüksek mevkilere ulaşmaya çalı- Yalnız bu eserin t• 1&1et komprime ana dır. AnlanUkte yaşıyanlar, telaefeyt toT- tonluk yeni gemilerin bir Okyanusdan diyordu. Adalarında ken 

1 ~ 
p.n ve ülkenin lç politikasında mühim rol- haUannı okumak, filozof edibin ne kadar muşlardır. TablaU tedldk w kefifte Ba- .• . kl" . t . ed k vettc zanneden YokohaJ!l8 • ~ 
ler oynamak sevdasına diışen Bacon, herse- muazzam blr işe glrlştııHnl; dehasının o en- con'un usulünü kullanırlar, yani kendi va- dıgerıne na ını emın ece ve on N. ~ k" b b ···ıı . ÜÇ ~ 
f r1 d ,.__ - r.• "b" k b" d la mu ag ... za ı a ayıgı en _,. 
e n e J& amcasının mwuanaatına U&••dı. g1n kı.dretlle neler düşündfiğlinü gösterir ziyetlerlnl düzeltmek lçln neticelere 1Ubar ay gı ı ısa ır zaman a yapı n - Al -n d 1 ·d ki gizli ~":..& '.J 

yahud da bizzat Ellzabeth'ln adam ~esin- ve ınsanda lhttyarsız takdir hislerini uyan- ederler. azzam eserler, az kalsın, bir iki saat .. e ••. 1 8 a arın a ed n~~r~ ' 
deltl tıtlzllllnln turbanı oldu. . . . J ı uslerınden hareket e dırır, dünyanın en büyük kafalanndan b rl AtlantlklUer bOyüt blr medeniyet sahibi- gecıkı1mış olsaydı, apon casus arının . . boJl'l ~ 

1603 de birlncl Jamea tahta çıktı. Bunu olan B:ıcon. t.ıpkı, bir binanın en küçük ta- dlrler. Fen akademileri, rasadhanelerl, ba- cür'etkarane hareketlerile mahvolacak mesafe~e~e gıdebılen K 
1
•1 , tırsat bilen edtb, bütfin gayretlle göze gir- şından başlıyarak, son noktasına varınoıya 1 1 d ızaıtı ıı ı d k" yarelerının ve hele ur 

meğe çalıştı. Muvaffak ta oldu. Az bir za- kadar, hiçbir şeyi lhmal etmeksizin plflnıoı on an, en gem er var ır. ve Amerikalıların te.~ebbüslerl a ım . .. esiz .J 
manda kralın en yakınlarından blrt oldu. hazırlıyan. kendi h:.ıyatında da, belki de bu İşte bugün tabii olarak karşıladığımız bu kalac:.ktı. çıkaCciklarını hıç şuph ıs'-' 
Kendisine lordluk payesi verlldl. Blr müddet l:>lnanın küçük bir kısmının yapıldığını gö- keşifler. bundan aşalı yukarı üç yüz sene Kruvazöre karp kruvazör lardı. . . . . 1~ "':"~ 
aonra da. yeni yenl ihtiraslı emellerini batı- r~ceğlnf bUerek, eserinl başka ustalara tes- evvel. edlb Bacon'un şairlik had!l ve kuru Amıral gemısının arka

5 ~ 
tat sahasına çıkaracnk blr vasıta tem.in et- llm ve de\Teden blr mimara benzer. Zaten mantıki itadesile tayıd ve tasvir edilmiştir. J:ıponların atıl Çine taarruzların - köpüklerin üzerinde açılnıl.Ş~ ~ 
ti: z('ngln blr kadınla evlendi. 1605 de nefl'et- 0 da böyle söylemiyor mu: CYedlncl Hanrlnln tarihi) orijinal, takat ku- dan beri Asyada beraber çalışan En - nan yıldızlı Amerika bayra. p!' 
tığ! ötrenmenfn terakklsi) eseri. zenglnll- c ... Blz, fhtlmal ki değersiz btr ış yapmış ru btr eserdir. Hayrete değer derecede de !ellicens servisin ve Amerika gizli teş- A. "k b··r- askeri .Jl. ~ 
tın ve refahın yeşe:-tıp, yetiştirdiği fikri u- olmuyoruz. insanlı~ın mukadderatı bu ese- haklkt vak'aiara sad.ık blr tarlhtır. Bunlar- k"l~ 1 d"kl . h b merı anın u un ndB ~ ,~ 
yanıklık ve coşkunluğunun blr meyvasıdır. rt tamamlamalıdır ... • dan başka, filozofun şatrllk tarafını göste- ·ı at memur annın _ver 

1 erı a er - bütün sınai serveti arkası~~ 
1613 de başmbddelumuml taytn edllen Ba- ~con'un diğer eserıertnden Eseler! de ren birçok şllrlerl vardır, meırtublan ve si- ler, evvelce elde edilen malfunatı te - Halkın tezahüratı, kon 1 ti~ 
con. makamının nüfuz ve kuvvetini, maddi ı'Jkkate değer. İlk clldl on makaleden mü- yası evrakı da başlı başlarına birer u.stalıt yid ediyordu. yeti ve heyecanı ona Jap011 ~ t11' 
menfaatleri tç!n aşın derecede kullandı ve rekkebdtr. 1612 de çıkan ikinci clldde 35 ya- hüccetidir. 192 7 denberl açıktan açığa Japon - heleri indirmek şerefini teV 
blrçolc düşmanlar kazandı. Fikrince, krala zı vardır. Ölümünden bir sene evvel de Hülasa Bacon, ince, işlek zetAsı, Anglo- l B 1 1 h. d 'tfh ttik ... ı 
ne k<ıc!nr bağlılık gösterir ve mevkii ne ka- (1625\ bütün eselerlni toplıyarak, yeni tas- Sakson edebiyatına yaptığı büyük hizmetler, tr1!1 . ey~~ ar~ ~y ın e .. 

1 1 ~:l :ı · ti. . . . . k wetJerP"' 
dar üksellrse fen fıleminde daha fazla ya- hlh ve ilavelerle, bugünkü şeklinde ne~retti verdiği eserlerle, htç şübhe yok ki İngUiz e- en sı_y~se ın ş ı~a muşevvı e n - Fılıpın zaferıne u wey'i ";";# 
rarl · gösterr1'' 1Pceğine inanıyordu . Bu ae- ~lerlnden hanglst efizeldlr, dilşündürü~ debtyatmın en bftyült ve başta gelen unsur- den. bırı olan Amıral Karn~u~a'nın ?il~ zaman.Amiral .O:. de~~ 
nelertiedlr tl, Bacon, devrlnln siyasi cere- cftdilr. Bunu kestirmek oldukça iÜÇ, ve nı-ılanndan birkilr. ı,yem 10.000 tonluk altı Uogamı siste - ôbur Olympıa'nın dıregın 1'°" '-' 
ıanı rına ne kadar kuvvetle nüfus etuğlnl haret okuyanın anlama ft MZme kabll!Je- fbnlhim Hoyi mi k..'"Uvazörile Guvam adası açıkların· nan ayni sancak.. - Ar 
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Mekteblerde şiddetli 
cezalar lizım mı ? 

İbrahim kaptan 
kurtuldu mu? 

Bir buçuk ay evvel müdhiş bir fır -
tınada Karadeniz boğazı açıklarında 

İrva deresi önünde Eşek adasının kaya· 
lıklarma düşerek parçalanan Hisar va
purundan iki kişi kurtulmuş, geminin 
süvarisi İbrahim kaptanla beraber yir
miden fazla' tayfa leci bir şekilde bo -
ğulınuştu. 

Japon orddsu harbden 
yıldı mı? 

.. fBq t 
~ .~ğrıyac ~ajı l inci ıayjada) 
, :•llClit. ).fUaa . talebeden kimse mes'u!. 
ı.ılt lÇizı ıki lliın, talebeye, küçük ha -
~ iç Yunı tokat, daha büyük hatalar 

ıç~ 1~ıı on t:· daha ınınturlı..ı kabaha!-
ın ~ıli du4izı Cedvel, çok okkalı suçlar 
\'~Yer c kızılcık sopası atabilir!> 
-~ konu ek konuşan Hüseyin Cahid 
~"Uiu enıe~ken bile elinde bulun -
k.1 ihUrarnıa tar kalemini, insıyaki b!r 
-,r\aluYor ~ azıhanesine bırakarak 
'Ji· ı \'e; 
~ ~ ıca eder· . 
' Pıyalırn. ırn, dıyor, şu dayak bahsi-
~ lizıi bir ·· Mckteb ve dayak keli -
4~ ~ları d aJ'a_da ışitmck, saae •düşü -
~": . eğıl, kulaklan bile ·tırma 

L..,.llllııtrı 1 •• 
·--q ıı.ı, siz d h 
~ ltıek.tebı , a a bana sual sorar-
~al: kadar :: dayak sokmak fikrini, 
~ tahrni.ı:ı ctiınlelerle tenkid edece
~ ~~Umun e~iŞSinizdir. Çünkü terhi
•le :-"11lltı de ~ ıdrak etmiş ber insan gi-

lunan kimse de, cmürebbh sıfatına la -
yık değildir. . _ 

Nitekim, ayni salihiyetlerle vazife go
ren mürebbilerden bazıları azami dere
cede muvaffak oluyorlar, bazıları ise, kü
~k, fena, acı ve aciz vaziyete düşüyor -
lar. Bence asıl mühim olan cihet, bizi, bu 
ınünakaşaya sevkeden sebebdir. _ 

Dün mekteblerimizde cezalar bugune , 
nisbeten çok daha şiddetliydi. 

Dün mekteblerimizde talebe mikdan 
' .bugüne nisbetcn çok daha azdı. 

Fakat buna rağmen, dün mektebleıi -
mizde asayiş, ve inzibat, bugüne nisbeteıı 
çok daha zayıftı. 

Bugünkü mcktebde, serkeş talebe, na-
dir değil, enderdir. 

Fakat bizim buna rağmen hoşnud ol -
mayışımız, mekteblcrirnizde, cmazh ile 
değil, zamanın terakkisile mütenasib bir 
mükemmeliyet aramamızdandır. 

Dün geminin süvarisi İbrahim kap
tanın da kurtulduğu hakkında bir şa -
yia duyulmuştur. 

Şayia şudur: 
H.sar vapuru parçalandıktan 30nra, 

esasen ahşap olan vapurun aksamın -
dan buyük bir parçayı sular sürükle -
miş, bü enkaza kendisini atabilmiş o -
fon İbrahim kaptan da enkazla birlik
de denizin üstünde meçhul bir semte 
doğru yol alınış. 

Rusyaya gitrnek1e olan bir Rus va -
puru bu enkazla karşılaşmış ve üze • 
rinde bir adam olduğunu görmüş .. Rus 
vapuı unun tayfası bu adamı, yani İb
rahim kaptanı gemiye alarak Rusyaya 
götürmüş ve şimdi İbrahim kaptan sağ-

(Bqtara.fı 1 inci sayfada.) nenin siyasetine mukavemet eyliyecek • 
nalaşması sebebinden, uzun sürecek bir ler ve muhtemel olarak bir hükumel buh
harb ihtiyaçlarını karşılamak üzere lü- ranı vücude getirmek istiyeceklerdir. 
zumlu tertibat alınması ihtiyacını> bir Bunlar, mareşal Çan-Kay-Şek ile müza
kere daha tekrar ile tebarüz ettirmek - kere açarak Çin işini bitirmeğe ve Al • 
tedir. manyanın müzahareti ile Sovyetler Bir-

İyi haber alan mehafilin fikirlerine gö- liğine karşı sıkı bir siyaset takibine a.ı • 
re, harbiye nazın Sugiyama'nın bu be- metmiş bir askeri kabine kurmak arzu • 
yanname.si, ordunun bir kısmında ez - sundadır. 

cümle merkezi Çinde bulunan orduda Madrid - Paris • l\foskova l'e 
gittikçe inkişaf etmekte olan ve Çinde Çin mihven mi? 
rnuhasamata nihayet verilerek Çan-Kay- Varşova 29 (Hususı") - Leninin ölümt 
Şek ile yeniden müzakerata girişilmesini yıldönümü münasebetile Moskovada yıır

taleb eyliyen temayüllere nihayet ver- pılan büyük bir toplantıda bir nutuk 
mek maksadile neşrolunmuştur. Bu te - söyliyen nazır Canof, İspanya hükl.ımet
ınayüllere scbeb olarak, Çin meselesi - çilerile Çinlilere karşı Sovyet Rusyama 
nin bilhassa Sovyetler Birliği tarafından beslediği derin sempatıyi tebarüz ett~ 
harici ihtilatlara yol açabilece~i ve Ja - dikten sonra, demiştir ki: 
ponyanın, kuvvetlerini geniş Çin ara - - Faşistlerin bilmesi icab eder ki, Ro
zisinde tüketmemesi icab eylediği key - ma - BerJin - Tokyo mihverınden başka 
fiyctlcri ileri sürülmektedir. bir de Madrid - Paris - Moskova - Çiıı 

:hda.r olac u skolastik as:ıyiş usulüne 
~at, hoca~~~rn gayet tabiidir. 

Bu mükemmeliyeti bulamayışımız ise, 
memlekette birdenbire tebellür eden ih -
tiyaçlann bolluğunda, ve bu ihtiyaçları 
karşıhyacak vasıtaların kıtlığındadır. 

Fakat, hükumet azasınm büyük ekse- mihveri vardır. Ve bu ikincisi bütü 
ri~ti, imparatorun etrafındaki zevat ve kudretini halk sinesinden almaktadır.> 

mış.. harbiye ve bahriye genel kurmayları, Japon hariciye nazınıun sözleri 
Diin bu şayiayı alakadar makam -

ırıe\: beıetine . .a g Çen uzun yılların 
'1d İebleritnizıstınaden söyliyeb:lirirn ki, 
t~etle Uıtıy de şiddetli ceza tatbikine 
t ı. l•bi so aç vardır. Bittabi söyledi -

Bugün talebe çok, muallim az. İhtiyaç 
1ard~n sord.uk, ademi mal(unat beyan bilakis bütün gayretleri Çin üzerinde te- Tokyo 29 (A.A.) _ Meclisde büd • 
ettiler. Vapurun sahiblerinden olan merküz ettirmeyi istemektedır. Harbiye cenin müzakeresi esnasında, Hirota 
Kallrn\'an o~lu İsmail Rıza da dedi ki: nazırı Sugiyama'nın bu beyannamesi. u- yeni Çin rejimi önünde Japon hattı r.-ok, para az. 

"" ' Paya kad ' "~· ar dayanmamak şar-
~~ll\\ı 

Bütün bu acı mahrumiyetlerdir ki, 
mektebi zayıf gösteriyor. 

Bunun harJcinde, unutmamak lazım
dır ki, aile, çocukla, eski aileye- nlı-ıbetcn 
~ok daha az meşguldür. Ço~uk, hariçle, 
evinden fazla temastadır. Ve çocuğun da
ha fazla temasta bulunduğu o dı;j hayat, 
terbiyevi kuvveti hemen hiç ihtiva et • 

«- İnşaallah dediğiniz gibi İbrahim zun .mühasamat içi~ orduyu yeniden or - hareketinin ne olacağını anlatmış • 
kurtulmuştur. Fakat bize hiç bir Rus gamze etmek ve ışgal altında bulunar. tır. 
vapurundan bövle bir haber verilmedi. ! c.razide mühim garnizonlar vücudc ge - Bakan, Japonyanın yeni rejimin trı~ tahakkuk 

\112ııı. Y\iz, tatlı .. etmiştir ki, sade yu-
' hekleniJd· _s.oı, telkin, talebe ru -

İbrahim. kurtuimuş olsavdı c:i.mdive ka tirmek niyetlerini tekid etmektedir. bolşı>\·ik aleyhtarı politikasında ken • 
dar mutlaka bir haber ~lırdık.ıo - Bu suretle hareket edilmekle, bir çok disile teşriki mesaisini beklediğini SÖ1 

"~ alttadır ıgı derecede müessir o-
\-llnlr · 

~ka 'IJ.u \'tlcUk, aile oc - d b" b"' .. 
'!!' Af SU!lerı agın a, us ulu!'l 
t~~· cltıc.bcle ~ ter~iye edılmiye alışmış-

t!.1 bir a.ksu~ sıstemin değiştirilmesi, 
~ a:aenaleyh. el Yaratmaktadır. 
~ kında gö Çocuğu, mektebde de, ai

etrneıt za t:rniye alıştığı cezalarla tec
l'Uridir-> 

miyor: Misal mi istiyorsunuz'! 
İşte binbir ihtiras, binbir macera, bin

bir emel ve binbir çeşid akide aşı1ıyan 
sinemalar ... 

İşte, ocaklarında binbir türlü zehir tü-
ten kahvehaneler ... 

Halayda yapılacak 
Seçim nizamnameçi 
Cenevrcde hazır;an yor 

(B~tarafı 1 inci sayforla) 

dün gece ve bugün yapılan müz.akere
!er bu gece dahi devam etmektedir. 

~i . . * İşte baletli tiyatrolar... İ~t~ dövüşlü, . 
t lt: ilıiçı liseler· d' küfürlü entrikalı maçlara sahn~ olan Tashih 

(A.A.) 

1 ırektörü Hıfzı Tev - t d '1 Cene\Te. 29 (A.A.) - Anadolu ajan-' 13 s a yom ar... • . . . .. 
iiir en, diy

0 
Ve işte türlü türlü suiistimallcre, re - sının husus1 muhabırı bıldırıyor: 

ın~1~'1ıleJt ııi,, rt,· bu mevzuda biraz açı'{ zalctlerc açık duran parklar'... ı B. 'ecnıeddin Sadak'm konseyde o-
.... ıı~ .,e ınde · · • H .. · ' t k tın ~ lldan b h Yırn. Bazı kımseler, Görüyoruz ki, çocuğu mektcb har icin- kudu11u nutukta atay reJımıne aı ı· 

bu\ı ~ak olın ad settıkleri maddi cezala- de meşgul edecek hiç bir va~ıta hazırla- sım . ~u ~uretle tashih olunur: 
dır t lıgün :rn akığını söylüyorlar. Hal - manuş bulunuyoruz. «D"'nrudan doğruya ifadesi imkanını 
" ' l!scil, e tebler· · d "ht tek ... B . T" vt be tard . . ımız e, ı ar, - Çocuğun fikri hayatını ds doyuramı- ortadan kaldırmaktadır. ay reıs. ur-

genç subayların endişe ver!cı ve ıslahat 1emiştir. 
isteyici faaliyeti, Çinin teskinı ve kıy - Hirota Sovyetler Birliğile Japonya 
rnetleştirilmesi eserine doğru kanalize e- arasındaki vaziyetin biraz nazik oldu • 
dilmek istenmektedir. Başvekil prens ğunu ve fakat hükfunetin bu münase
Konoye de. büyük endüstıi ile yüksek betleri. mümkün oldul!u kadar normal 
finans erbabının da taraftar olduğu bu bir l:ale koymaya çalıştığını bildirerek 
hattı hareketi tasvib ve müdnfa.ı eyle - nihayet İngiltere hakkında da Japon 
mektedir. hükumetinin Çinin cenubunda toprak-

Maamafih, iyi haber alan mehafilin ları bulunan devletlere her türlü im -
sandığına göre, Çipde mü~asamata bir ikan nisbetinde anlaşmak arzusu da bu 
nihayet vermek istiyen askerler, kabi - 1unduihınu söylemiştir. 

Eden Cenevredeiı 
Ayrılı .. ı 

\ Ankarada buzlu 

\ 
Paten sahası 

Cenevre 29 (Hususi) -Eden ve Ankara 29 (Hususi) - Halk partisi A~ 
Beck bu ak~am Cenevreden hareket J kara İlyön kurulu bir buzlu paten sahua 
etmişlerdir. Delbos hareketini yarına J yaptırmıştır. Sergievinin .ııkasmdcı 1800 
tehir etmiştir. metre murabbaı eb·adında bir yer işgal latı\ba net!, taleb gıbı cezalar mevcuddur. yoruz. Çünkü ne mecmualımmız, ne on- kiye Hatay iJe ve onun tar~ı idaresi ile 

ti!~ it llel'irıi t "nf? \'aziyet!erini, hatta ı lara hitab edebilecek hus1Jsıyet ve kıy- ve s~kfm ve sükimet ile bu devrede 
~ rn:"vetıe :ı~el~den sarsıp yı~abile- mette eserlerimiz, ne de çocuğu düşüne- Frnr.sa dercce~i~de alakadard; ve 'F'~an Silivride Uç tevkif ve iki 
~be nasue :tna • u cezalar, kelımenın rek yapılmış bir tek sayfa neşriyatımız sa mandacıı bıttıkten 5onra ransa an 

t:den bu sahaya havalar müsaid olduğu 
gün .su dökülerek dondurulacak ve sa
ha meraklılarına açılacaktır. Burada ka
yacaklar için Avrupadan patenler ge -
tlrtilmiştir. Sahanın geceleri projektör
lerle tenviri ve sporaufann radyo ile mü
zik dinlemeleri temin olunmuştur. 

~illi )'~ letıeff~ ddı cezalardır. Şu halde, , 1 daha fazla alakadardır. E~ac:en bu me • mah!!Qmiyet 
l~ııı hihtıYaı;lar us ve istirahat gibi en ha- '\: a~albuki çocuğun dersten artan zaman- selenin tedkiki için konsey tarafından Silivri (Hususi) - Çanta '<öyünde bir 
ı. er "- ından • ' · · ·ı k h H ~ıı ı . ""lltınıd mahrum bıraktıgı larda harcıyacak bir enerji.sı vardır. Ve teşkılme karar ven ece eyete atay haciz muamelesi esnasır;ıda maliyl? me-
'a~, ti.~.lt ce~n muzır bir usul sayı - bizim hiç bir istikamet vermediğimiz bu mesr.:lesinin .... • murlarına hakaret eden Ma!ik cürmi.ı • 

!!121er_ıye sad nı da bir kenara ayırır- enerji başıboş kaldığı içindir ki asayiş -------- meşhud mahkemesinde bir ay h~pse, 30 
~de avıltar ha~:kc da~ak katıyor!.. bozult;yor. A llın licdreline Hra para cezasına mahkum edilmiştir. 
bl. ltıı~r k ı at gızl ·ı ç·· k" · · :"'t!. r a değ 1 enı cmez. un u Şimdi, şu vaziyette, mPkteblerımıze Mezun ban.kalar * Gene Çanta köyünde bir çobanı 
~alt, altaı bana ' sopa da çuvala sığ - bir de dayağı soktuğumuzu düşünelim: dövdürdükleri iddiasile Abdül ve Hasa~ 
\~k:;; 'tttekt{:bl.,rı· k~lırsa, farzı muhal o- Esasen gı'zli gizli tatbik edil.diğini giz- (Baştarafı 1 ind sayfnda) ka·hya ı'smı'nde iki kişi müstantik kar2rı-
b "ll.l,.ııe ı~ " ınızde d al Ziraat, Türkiye İş, Emlak, Tiirk Ti -
1 
~le Uzunı 

0
• . a! { cezasının JiyPmiyeceğimiz bu usul, o kadar suiisti- le tevkif edilmişlerdir. 

ltıqe &ayfaları dg rulse bıle, bunun ne male uğratılır ki, zaten maneviyatı Jfızım caret ve Osmanlı Bankalan. * Beyciler köyünden Aliş oğ!u İsmail 
~ ' aÇtk n a ne m ·ı eh fi Ankara 29 (Hususi) - Altın hakkın-
kl ~"'la Ça :rn ...... u' u b haa~n., m . afa - gelen resanete kavuşmamış bulunan za. d 1 k . . çok kıymetli bir çoban köpeğini domuz 
1111 •• ..... a da son defa neşre ı en araınamenm ıs-

tdı Jlıaı. ç .. S•. IJmesı Y· vallı ve mahrum çocuk, bir ağır hizmet .•. .. sanarak öldürmüştür. Köp~ğin sahibi Ve;-
~\., İSe b·ı Unku, bövle bir ceza ka- A d il . 1 1 tihdaf etugı gayeye aykm olarak koy· k " ğ 
"'lıtıd t e bi . - mahkumu ka ar ez mış o ur. f k dt 1 r· li bir dava açmış, muhakeme ope ın 

)o\t ~ fo ' r nıuunname maddesi t ı · . k' k k lüler .arasında ena ma ı-a ar a men ı b' .. ı. ıq "' rrnüle l Hülasa kabul e me ıyız ı, usur me - ld ğı l B kıymetinin tesbiti için başka ır gunc 
"~ l ~il o unabi1mesine imkan . . . i h t tl d propagandalar yapı ı an aşılmıştır. u ''lld cc::za 1 tebde değıl ıçtıma aya m şar arın a- ı k" r . b bırakılmıştır. 
eıtebli qdu i: e :zeın görüls" bile, mrk- d ' nun neticesi Ankara oy uierındcn a- * Silı'vri malmüdürlu"gu·"ne zarf içinde 
{ı) ı l' ~e ır. h ·· k - t k · 1 k 1 
~'lu' \te arı k ancak mütenekkiren Çalışalım ve bekliyelim· Bol ve iyi nlarının u ume mer ezme ge ere a - mektubla beş lira rüşvet 2önderen Ça-

'llı~ 0 ıt. '>· ca ınütenc>kk~ren tatbik . ' . . t . ·kA f' kt b tınlarını düşük fiatla elden çıkarmağa te- ~ 
t "'tıt f <.ıra b" 

1 
- muallım yetışsın... yı ve a ı me e e • .. .. 1 .. .. H lk vuşlu köyünden Mustafa oğlu İbrahim er 

1ltıı~ı.~laka d oy e bir salahiyet mu- k 1 t · ·ı ocakları tütsün şebbüs ettiklerı gon.ı muştur. a ın ten- tesi gün değirmen muamelesini gördür-

Denizalh gemilerimiz denize 
indiriliyor 

Haliçde Valide kızağında ve Alman.
yada Kiye} şehrinde yaptırılmakta o -
ıan dört denizaltı gemisinin inşaatı e -
peyce ilerlecıiştir. Haliçde yaptınlan 
ıki harb gemisinin omurgaları tamam
lanmak üzeredir. Tekne ve diğer kısım 
Jarı da temmuz sonlarına doğru ta
maml:macaktır. Bu gemiler bir yıl aOıll 
ra hükfunete teslim edilmiş olacaktır. 

Kiyel'de yapılmakta olan d' ğer i.kt 
gemi de nisanda denize indirilecek n 
sonbaharda limanımıza gelecektir. 

~u~-~1.i. evrfnde bile resmen' v - avuş~ ı~. Y.' aı. e . 1 . 1 t' ·• vir edilmesi için hüklımetçe lazım g<?len 
ı,._ ~'% e Musıkı terbıyesı genış esın. ç ımaı ya-

1 
t mek için gittiği zaman malmüdurü Mak-

t'"'~~t bl~aticinde b . şayış düzcıs ·n. Talebe, konfortabl bina - tedbirler_a_ın_m_ış_ı_r_. ----- .sud Engin tarafından kaymakamhga ih- lktısad daireleri dördüncü 
~ditu~seseSi 'de c>.nce,. mekt:b, b.~r hıra, temiz, sıcak muhite, spora, eğlen - Cel!handa yaralı bar edilmiş, kaymakam İbrahimi adliye- vakıfhanında toplanacuk 

lı lltıııq · gıl, bır terbıye mu- ceye müsaid bahçelere kavuşsun... v ye teslim etmiş, muhakeme sonunda İb· İl:tısad Veka!etine merbut müesse _ 
q~hue:~r gazeteci . b . Göreceksiniz ki, sopayı dr>ğil, bugün Talebe öldü rahim 3 ay hapse, 50 lira !>ara cezasına seleri."'1 bir binada toplu bir halde bu. 

"ut, ... 6lt Cez • cıca ında bır va- mevcud olan cezaları bile mekteblerimi· (Baştnrafı l inci .ta•ılada) çarptırılmıştır ve derhal hapisaneye d 1 · · İk d , ye: .aya çarp 1 b'ld··· . ... ~ı lun uru ması ıçın ·tısa Vekaleti Tef-
~ t}i· ı a ı 1gın1> ya- zin nizamnamelerinden silmek saadetine 1 Adana gönderilmiştir. Malmüdürü 100 lırn ma-•ıı~ \.~hı, dı' rette yaraladığını ve yara mm b tiş Hey'eti Reisi Hüsnü Yaman ted • 
~-" lJl}~ Yor koc b" kavuşacağız!ıo hastanesine gönderildiğini bildirmiştim. nevi tazminat istemi~ ise de hakim •ı kiklerine devam etmektedir. 
~ t;ı tatb k ' . a ır devlet ada- Kıymetli müdürün, bu. yüreği bahar talep için hukuk davası açması icab etti-

t l! ...... le'- j.,.. edılen şiddetlı' bı·r l'ö- Öğrendiğıme göre iki taleb~ arasında İstanbul borsası 1 Nisanda kapa -
Q ... u1, ~ -~ - ... ~ havası lezzetile saran tatlı hülyasına ca- ·· •t h-dı b' ğini bildirmiştir. 
')t .... ~ en,~ 1sn. a olunsun!ıo kanlı bir netice veren muessı a se ır d ~1acnğ1 için dördüncü vakıf hanının u 

"'· "'~ "- Yi nı gönülden camin!> dememek hangim!- , t t · h 'k t l * Çanta köyünden Hasanıtı evın e ya-
b.14İL ,~ .,~ı·r:rnY.eh.ılir. Çu'"nku- o, ter _ ıışk vfızünaen neşe e mış, er 1 : a e- 1 H makatla birinci katı boşalacaktır. Ze • " " · l ' d gelı'r? .J ı.. pılan aramada iki mavzer bu unmuıı:, a-

)t. a.. ~t ...... ı. ıştır. Halbukı", bı"r Ç"'-- zın e ın en . N,.,.; Sad••llah benin ceblerindc ayni .ıuzın resmi buJun- ır nıin kat ise ha.Ien boştur. • ~· .... \;.. ..,.. ...... ... san silahlarile birlikte kasabay:& getirH-
d ~h:eSile ~e~l~aksadile değil. eter- muştur. miş, tevkif edilmiştir. Uyuşturucu maddeler inhisarı, ti • 
~ -ıe)'h rı ır I 1 Yaralı Nuri yapılan tedavıyc rağmen cari tahliller laboratuvarı, ölçüler mft-

lhı:ı _ tnliiı ' Çocuğ. talyada mUtlhiş b:r infilak o du hastanede ölmüştür. Katil talebe, ilk sor- k 1 . d k İ ~~~ ~tı her .un terbiyesine ha - 1 lzm. r öy erm 6 ara göz fettişliği, ş Biirosu bu kısımlara yer • 
t:llı. ~~ ~l'la ka.rçelşıd cezanın veri!mesi (Ba~ tarqb 1 inci. sayfada) gusu adliye tarafından yapı dıktan sonra . . A • .. • .. 1eştiri1ecektir. Vekalete bağlı Ofis ve 
Qb~" 1tıi, Şekl:n anılabilir, ve bu ce- Romada rnevcud.. bütün sıhhi imdad o- serbest bırakılmıştır. Gazınin yaşı kü - İzmır vılayetı koylerınde karagoz diğer teşekküller esasen bu handadır. 

1
_ liı~~I lakdir neırıbi layin etmek de, mü- tomobilleri facia mahalline gelmişlerdir. cüktür. oyununa büyük bir rağbet gösteriliyor. 

'4 ~ 1tı do)( ırakılır. Kral Emmanuel ve Musolini de hadise ~ Vilayet tarafından gönderilen kültiir Halkevi tarafmdan meydana getirilen 
~'hbıır• derı~r~:· chastalık yok has- yerine gitmi~1erdir. müfettişi tahkikatına devam etmekte - temsıl heyeti, Halkevinde olduğu gibi 

JF "a · 0ızd d ' Adi' b t k ı n ·ık tah dir Se~ köylerde de karagöz oyunu oynatmak-•·)1t'ıa.._1 h-.tdır!, e, cterbiye yok, ıye ve za ı a ma ama ı - · 
'"" ...,.. k. · b ı ı d F · el nı·n ta, köylü büyük bir arzu ile bu oyunu 
tn .. l\ı•tı tı terb . ıtata aş amış ar ır. acıanın, am e Hak·ımhanda natamam bir bina 
"'~•hıı hır u :Yecılf'rin çok faydalı dikkatsizlik ve ihmali yüzünden ileri gel- 11 seyretmektedir. Karagöz oyunlan mo-
li\ti)~llt: •t Ve b~~ bir çocu~ru ~ileden diği tahmin edilmektedir. Hekimhanda evvelce inşasına başla· derni3e edilmiştir. Uyanık ve ışlklı 
ı. it.ti tl) f)ı fi rı t~rı rnürebh;lerin ek _ K h" d b. t O nıhruş olan ve istasyon civarında gayet gençler, karagöz oyununda köylüye in-
"'llh li "tdtıd b• ıce ''erdiğine im~n et· a ıre 8 ır ecav z crüzel bir sahada bulunan şube binası kılabın yüceliğini ve eserlerini çok gü-

.. r ır U""·l B' ı b d" n°atamam kalrnıştrr. Ufak bir himmetle zel bir şekilde prezante etmektedirler. \1 ıı~ııt · ~ .. de bir çoc ğ k Kahire, 29 (A.A.) - ır ta e e un na-
' bu huııu s u u ur mazdan sonra Nahas paşaya hücum et _ ikmali mümkün olan bu bina yapıldığı Köylü, bilhassa pazar günleri bir bay-

~~ı kab':
1
Z.l•cck olRn m- bb·d· mck istemiştir. Bunun üzerine kavga takdirde kasaba güzel bir yapıya ka - ram neş'esi içinde karagöz oyunlarına 
ıvet ure ı ır. I vuşmuş olacaktır. ~osmaktndır. 
- . den mahrum bu - çıkmıştır. 

Denlzbank umum müdfirünün 
tedkikleri tamamlandı 

Denizbank Umum Müdürü Yusut 
Ziya Öniş banka teşkilatına aid tedkik· 
lerint bitirmiştir. Umum Müdür bu -
günlerde Ankaraya giderek Denizba~ 
kın teşkilat ve kadroları üzerinde İktı
sad vekaletile temas:ara başlıyacaktır. 
Denizbankın İstanbul ve Ankara mer • 
kezleri Şubat ayı içinde faaliyete ge -
çcccklir. 
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•• • I "Son Pos T.iy atro: Ya 
( Baştarafı 9 uncu sayfıtGa ) 

Tepebaşındaki tiyatro ild sene evvel 

-İkinci~ 

hiç! hep, ya 
. iJ. 

den, konuluyor. Dekorlar gelışt tP 

~ Bir Knzak mnsalı: Rusçadan çe\•:ren 
il. Alaz 

büyük bir muvaffakiyetle sahneye ko
n ulan Per Güntü bir kere daha oynar
ken, komedi tiyatrosu da Müsahibzade
nin Aynaroz Kadısını oynamıya başladı. 

pılıyor. Ziya tertibatı fenad~rıJlll 
sahneye konuluşu, oynanış il v 
tiyatroda bir rejisör yokluğun 

Bir kazak Ağul'unda birbirini çok se- f 
ven iki kazak delikanlısı vardı .. bu deli
kanlılar artık evlenme çat;ına gelmişti
ler .. ıkisi de kendilerine birer güzel kız 
buldu .. iki kazak delikanlısının de düğün
leri aynı günde oldu. 

Aradan birkaç ay geçti. Bir gün iki ge
lin pınar başında buluştular.. gülüşerek 
birçok şeylerden bahsettiler .. nihayet söz 
kocalarına intikal etti. Her ikisi de koca
larının kendilerini çok sevdiğinden bah
setti .. bunlardan bir tanesi: 

- Görüyor musun, dedi, benim karnım 
bı.iyümcğe başladı. Yakında bir oğlum o
lacak .. demek ki benim kocam beni daha 
çok seviyor. 

İkinci gelm alaycı bir eda ile dudak 
büktü: 

- Belki ilk günler için dediğin doğru
dur. Fakat artık o seni bu halinle ne diye 
sevsin? .. Halbuki kocam beni bu halimle 
her vakit sever. Baksana yürüyüşüm ne 
kadar güzel!. Belim bir kız heli gibi ince· 
cik velhasıl ben hiç değişmedim .. senin 
gibi çirkinleşmedim. 

Birinci gelin: 
- Bunun hiç ehemmiyeti yok, dedi. 

benim kocam, beni gene seviyor. Çünkü 
ben artık onun sadece kansı değilım; fa. 
kat müstakbel çocuğunun da anasıyım .. 
şimdi o beni iki misli seviyor. 

İki gelin uzun müddet münakaşa etti· 
ler, fakat hiçbirisi diğerini kandırama· 
'l:iı. Her ikisi de kendi kanaatlerini mu· 
hafaza ettiler .. 

Bu esnada yanlarından ihtiyar bir saz 
şairi geçti. Gelinler hemen onun yanıntı 
koştular .. münakaşalarını anlattılar.. o
nun bu işde hakem olmasını rica ettiler: 

- İyi kalbli saz şairi, dediler, ne olur
sun, şu bizim münakaşamızı hallet.. han
gimizin haklı olduğunu söyle .. 

İhtiyar saz şairi gelinlere baktı; ~ülüm· 
sedi Ve bir kenara oturarak sazını çal
mağa başladı. 

Saz inledi. Genç gelinler dikkat kesil
diler.. sazın tatlı nağmeleri onları iyice 
sarmıştı .. saz şairi ufak bir peşrevden son
ı·a şarkısına başladı: 

- Yoldan bir kız geçiyordu. Ayakları 
düzgi.ın, vücudü bir kamış gil::i ince idi.. 
göğsü dık ve sertti. Genç kıL, şen ve şa· 
tır, adeta bir geyik gibi sekiyordu; za
man zaman eğiliyor, bir çiçek koparıyor, 
gene yoluna devam ediyordu. Genç kız 
tarlaya doğru uçan bir keleueği avlamak 
için tarlalara saptı. Bu sırada karşısına 
üç delikanlı çıktı .. genç kızla delikanlılar 
arasında bir kovalamaca baş1adı.. genç 
kız çevikti, civa gibi ele nvuc'i sığqııyor, 
bir tilki gibi delikanlıların arasından sıy
rılıyordu. 

Delikanlılar genç kızı yakahyamayın
ca yollarına devam ettiler.. genç kız dn 
salınarak ve güzel ayaklarile otları çiğ· 
niyerck yoluna devam etti.. otlar, adeta 
onun yürüyüşüne marti olmak ister gıbi 
esmer ayaklarına sarılıyorlar, o üzerle-

c- iyi J:albli sa? şairt, ne olursun. §tı bizim mürıaka~amm 1ıallet!. 
rinden atladıkça gene eski halı<>rinı alı- lümsedi. Bu gülümsemede dern bir bah· 
yorlardı. tiyarlık vardı. 

Genç kadın dikkatli ve ihtıyatiı adım
Saz şairi sustu. Yeniden sazJ11n tellerı-

ne dokundu. Saz inledi. Gel:rıler genP larla yoluna devam etti. Sık otlar, genç 
annenin yürüyüşüne mani olmamak için 

dikkat kesildiler .. saz şairi yen!dı>n şı>ı-
iki yana yatıyorlardı. Karşıdan gelmekle 

kısma başladı: 
olan bir koyun sürüsü, gen; kadın:ı yol 

- Yoldan genç bir kadın gidiyordu. A- vermek için durakladı. 
yaklarını hafıfce sürüyor, kabarık karnı- Genç kadın, dünyanın en kıymetli bir 
nı dikkatle ve ihtiyatla taşıyorau. Gözle· hazinesini, çocuğunu taşıyarak mağrur 
rinde derin bir güzellik vardı. Bu gözler, ve bahtiyar adımlarla yoluna devam etli. 
derin biı· annelik şefkatile dopdolu idi· Saz sustu. İhtiyar saz: şairi, başındaki 
ler .. biraz ilerde kadının karşısına dr- tüylü kalpağını çıkararak gelınleri se· 
minki üç delikanlı çıktı. Kadını görür lamladı ve: 
görmez ona yol verdıler .. sessizce şapka- - İşte benim Ce\•abım. jiyerek, adeta 
larını çıkararak onu selamladılar. bun· karşıdan gelen anneye yol verircesine bir 
Iardan bir tanesi, elindeki çiçek büketi· kenara çekildi. Kadınlar, artık münakaşn 

etmediler. Biri mahzun, diğeri neş'eH, 
ni kadına uzattı; ikincisi ona kırmızı bir 

evlerine yollandılar .. 
elma verdi; üçüncüsü hürmetkar bir ecla 
ile: YARINKİ NUSHAMIZDA: 

- Sizi yolun kenarına kadar teşyi et- PIAjlar güzeli 

Tcpcbaşında Per Güntü seyrettik .. Per 
Günt gene o Pcr Günttü. Gene ayni mu
,·affakiyetle oynanıyordu. Fazln olarak ta 
eski Solveig'in yerine, yeni bir Solveig 
yetiştirilmişti. Demek aksıyan bir şey 

yoktu. 
Fakat komedi tiyatrosunda Müsahib

zadenin Aynaroz Kadısını seyrettiğimiz 
zaman bunun aksini müşahede ettik .. bu 
sefer seyrettiğimiz Aynaroz Kadısını ge
ne eskiden oynıyan artistler oynuyor
lardı. Böyle olmasına rağmen aralarında 
bir ikisi müstesna, diğerlerı eserin çer· 

. çevesini muhafaza ediyor, fakat ruhunu 
tamamile değiştiriyorlardı. Halk gülü
yordu, ve onlar halkı güldürüyorlardı .. 

* Komedi tiyatrosunda her bakımdan 

mübalağalı bir laüba1ilik va:. 
Eserler sahneye üzerinde işleniıme-

mile hissettiriyor. pdiD' 
Aktör esere umuyor, eseri 1te ~ 

duruyor. Maksad güldünnckSt? ltJ~ 
te yalnız bunu yapıyor, şahsl 
ile halkı güldürüyor, katıltıyor· 

* ~~~ 
Aktörün şahsi kabiliyeti ~ııh~Jfld 

alkışlanmaya değer bir şeydır.~ r. 
şahsi kabiliyeti yabana atı:rnı tir' 
aktördür. Fakat bizim Şehır ı ~ 
komedi kısmından beklediğim' 
temsilleri değildir. ıcı!1fd 
Şehir tiyatrosunun drarn trO / 

b~r. tiy:ıt.ro ise, ve seyirciye ti:~ 
kını verıyorsa, komedi kıs~11• 0 ~ 
ye komedi zevkini verrnelıdır. dı ıb (. 
da nasıl rejisör varsa, bu kısı.ın ttol t 
jisör bulunmalıdır. Şehir .tıY'~ 
dan biri öz evlad muamelesı g ~ 
bürü üvey evlad gibi kenarda 
sa; hiç olmasın! 8,p; 

Jsmet 
• 

Doğu mektubları / 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) fistir, diyor. Demliğe atrnada11 ~ 

Şimdi, komp .. rtımandasınız. Mevsim herkese birer kere koklatıy~r. "~ul 
yazsa pencereleri açar, kışsıı pencereleri disi, filan meşhur mütenhhıdın ~ 
kapar. Atkınızı boynunuza sarar, batta- sini nasıl yüzüne vurduğunu, ~ 
niyenizle dizle-.iniz.i örter, kasketinizi ııasıl müfettişe çıkıştığım, ga:~t 
başınıza geçirir. Can sıkıntısından horla· filan falan vak'aları nasıl o~ 
mağa başlarsınız. Bidenblre kendinizi nnlata, anlata ve iabii kendil 
sıcak bir alemde bulursunuz, rüyanızda öve, bu nefis çaydan fçiyorıar. ~ 
sizi vapur ateşçisi yaptıklannı görürs•ı- J',fustaftı 
nüz, ter içindesiniz, nefesiniz daralmı.ş 

uyanırsınız ... Bir de ne göresiniz, orta- Otobüs tahkikatı ~ 
lık ~anıyor, içerideki derecei ha:aret Otobüs tahkikatı ile rneŞ~etİ ~ 
belkı 40 ı bul~~ş. Kompartımandaki me- nan Dahiliye Vekaleti müfettiş}fd#! 
mur, sobaya ıkı parça çam odunu at-

1 

akşar.ıa kadar çalışmışlardır. uP ~ 
mıştır. rine pazar olmasına rağmen b ~ c 
Kompartımandaki... Sobaya... Nasıl devam ·edeceklerdir, Dün on 1cJ / 

olmaz? .. Siz hiç Volga mahkılmlarını, tobüscü dinlenmi~tir. ~. 
1 Rus filmlerini görmed·niz mi? Onlar da · ~-

meme müsaade eder misiniz?. dedi. ı Çevıren: ismet Hulüsi 
Genç ka~ın delikanlılara baktı ve gü- ----------------

kompartımana soba kurarlar, bizde, u- 111111111111111 Ş•tr~m T~rs~ı11d' dl 
fak bir saç soba.. borusu, tavnndan se- B t ıı>.SO.,., 41 

maya doğru bakar. tçin'! de Sankamış 111111 ukgnn saa 8t 'JJ).~ f 
Istar. bul Defterdarlığından: 

Kadıköyi.ınde İbrahimağa mahallesinde Koruluk mevkiinde Koşu yolu, Se

yidahmet deresi ve Mütev~lli çeşmesi yolu arasında 63840 metre murabbaındaki 

tarla yılda kırk yedi lira seksen sekiz kuruş kira mukabilinde üç yıl müddet

le ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklılerin ve tediye şeraitini 

öğrenmek istiyenlerin 10/2/938 Perşembe günü saat on dörtte % 7,5 pey akçe
lerile Milli Emlôk Müdürlii§ünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (483) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve butün ağrılarımzı dernal 
keser, icabında günde üç kaşe almabi:ir. 

. ve a şa m sa tJ &1 çıralarmdan doldurdunuz mu? Beş dakı- l' 
kada nefesin ize darlık verecek kadar sizi 111 P E R G rde 
ısıtır. Tabii bu kadar sıcağa dayanlıma4. Dram 5 P6 t~ 
Hadi kapı açılır. 111111111 Yazan : Henrilt 

Üç dakika sürmez, ortalık buz gibidir. S O N H Af T 1-
Derccei hararet mi? Tahtessıfır 20. 

İki çıra daha. Bu sefer kapıyı aralık 
bırak ve böylece, uyumalı mı? Üşümeli 
mi, pişmeli mi? diye düşüne düşüne 180 
kilometreyi aşarsınız .. 
Kompartımanın zevklı işlerinden biri

si de çak alemi. Müşteriler, çantalarında, 
18.zımı gayri müfarik olarak taşıdıkları 

ufak bir demliği çıkartıyorlar. Sobanın 

üzerine koyuyorlar, o orada öyle güzel 
bir çay oluyor ki, ondan sonra tanıdık 
tanımadık: 

- Buyurunlar. 
Başlıyor. Ben de dahil olduğum halde 

reddeden hiç olmadı. 
Yarım saat sonra, Jiğe: yolcu bu sefer 

~antasından çay çıkartıyor. Bu çay ne-

Komedi kısınındtl: 
Buann saat 15.30 da 

n dS 
'Ve akşam saat 20.30 ısı 

AYNAROZ KAD 
Komedi 6 tublO ıo 

Yazan, CclRl Musa~~ : / 
SON HAF!/" 

ERTUCRUL SADi ~0~0 'J'IYATR 
Yarın g~~)'f 

(Kadıköy • 5 dil: 
siııenııısıil 1' O 

O TEL .,ıPo 
4 perde 1 

1'. a 
" Son Posta " nın edebi romanı: 51 de görmüyorum ben; böyle bir tali ku- öfke ile karışan bir isyan duydu: evvelki seyahatlerinde bile se~~ 

şu her kulun başına konmaz. Kıymeti- - Ona karşı bir cinayet işlemedim şünmüş, ona aid işlerle ve on~ !J 
ni bilerek sevin ve hemen düğüne ha- ya! Benden bu kadar nefret etmesinin tile alakadar olmuştu. A.rk8 ~-} 
zırlan! Artık bundan sonra geceyi gün· sebebi benim lakaydlığımdan başka bir kat Sadeddin beyin kütübhaJle l>~}J 
düze katarak ekmek parası çıkarmak ~ey değil. . Fakat aslında ehemmiyetsiz da verdiği malumatın onu eıı ~~~ 
için mücadele etmiyeceksin ... Ne mut- ulan bu şey aylar ve seneler geçtikce bir cin vayı kazanmaktan dah9 Ço gaı~ 

Bir Genç Kızın Romanı 
lu sana! onda bir düşmanlık, bir kin yaratıyor, nurı ettig·ini hatırlıvarak acı ııcı Muazzez Tahsin Berkand " 

- Ben satılık erkek değilim oğlum .. amcasının oğlunun kendi.sile, hiç, hiç sedi. 
Bu sarışın bir duldu ve Fuadı vahşi' - Ne münasebeti filan yok, bu yaz yanlış yere düşmüşsünüz siz ... Sen ha- ıneşg!ll olmaması ona her gün biraz da- ~ f 

denecek bir hırsla sevmiş ve istemiş- Ncjadlarda sık sık onunla buluşmuş· !Ja iyice bak, karısının parasile yaşıya- ha ağıı geliyor. Hakkı var yavrucuğun Anıcasının kızı ile arala~ı.J1 ~ I 
ti. sun, beraber denize girmiş, hatta at ge- cak bir insana benziyor muywn ben? fakat hakikati bildiğim için benim on· bancılık komedi.sini SadeddUl /. 

- Bu gece benimle kal Fuad! Dün z!ntileri yapmışsınız. Senin soğuk ta- Leman hanıma da, Nejada da, sana da dan çok hakkım var .. ve ben seviyorum iatmıştı. ti ti' ıi ı 
okşamki tutlı saatleri tekrar yaşıyalım, vırların ve Iakayd hallerin nasılsa kız- çok teessüf ediyorum. Bana böyle bir da ... Şimdiye kadar sevmediğim ve - Sen benim çocukluktanbt 1P'" 
bu gc<"eyi de saadet ve neş'e içinde ge- r-nğızm hoşuna gitmiş olacak ki derdi- teklifi yapmağa cesaret etmek için be· bundan sonra sevemiyeceğim kadar çok mimi dostum ve arkadaşı~1~Jll. }JiitO~ 
çirelım. ni Nejada söylemiş ve onunla evlenme- ni bu kadar alçak mı görüyorsunuz? seviyorum da onun bundan haberi yok. :kimizi de avukat yaptığı ıçill ~e 'J~ 

- Kabil değil. ğe seni razı etmesini rica etmiş. Senin Bu sözleri söylerken gözlerinde ya- Belki de haber alsa beni büsbütün red- lerinJ korkusuzca sana .. d~eıı t>ıl~ 
- Niçin? Niçin ama ? çabuk kızdığını bildiği için Nejad da, nan gurur alevini hala bugün görüyor- dedecek, belki gözlerinde bugün bana rim. Anlattığım sebeb yüz~rı 

0
Jt0' f 

Se'"inde yırtılan bir feryad vardı. ...ramızdaki dostluğa güvenerek, seninle muş gibi kirpikleri yanarak titredi. bakarken ışıldıyan dost bakışlar bile o kendisini görmem münasıb bı.t9~~ 
- Yarın imtihanım var ... Dersleri- konuşmam için bana yalvardı. Ve şimdi, bütün bu geçen günlerin ? ... man değişecek.. belki önümden, be- için Selmayı senin himayene oııtJ tıl 

mi Jıazırlamağa mecburum. - Çıldırdınız mı siz kuzum? Evlen- intikamını almak istiyormuş gibi kü- r.im başka kadınlara Y,aptığım gibi, be· rum. Daha vapurdan çıkarke~dejJ,t~ 
- Hep bu .. hep çalışma, hep didin- rnek kim, ben kim ... Hele._mektebi biti- çük Selma, arkasında çiçekli fistanı, ni görmeden, bana bakmadan geçip gi· recek, onun evdeki istirahat if bil,. J 

me Bak kollarım sana ne büyük reyim, biraz para kazanayım, kaomı dudaklarında tatlı gülüşü, gözlerinde occek! da piyanosu, kütübhanesi vesB ()ti~ 
zevkler vadediyor. B"r gececik vazife- ceçiı.direbilecek bir vaziyete gireyim derin ve korkak bakışlarile yavaş ya· Genç avukat, başı trenin sür'atile sal- :şlerilc sen meşgul olacakSII1• ol' 
ni unutup bana gelmez misın hain a- r·e sonra düşünürüz. vaş yaklaşıyor. lnnarıık düşünüyor \'e içinin ıztırabı kendı kardeşin gıbi alfikadar ıf'. 
da"l'l? Seni ne kadar sevdiğimi ve se- - Bunu onlar senden evvel düşün- - Beyefendi, size bu kitabı okuma- her saniye büyüyerek göğsünün üstü- sın. fü-e (, 
nin ;ı;:in her şeyimi fedaya hazır oldu- nıüşler \'e karar vermiııler. Lemanın a- nızı tavsiye ederim. cü sıkıştırıyordu. Halama göndcrdiğı fotogrıı ııdoltl 
ğwnu göı müvor mu~un? ;1t!5i çok ZC'ngin ... Seni içgüvcysi ala· - Gazete okuyacaksanız salona ge- - Kcşki Ankaraya gitmek kararını :ırsa o pek canlı kanlı bir . .f>P tıid 

Hcıvır, bunu görmemiş, görmek iste- ..:aklar .. hiç üzülmeden hukuku bitire- ç:niz efendim. Size ir;terseniz bir de vermeseydim! Hiç olmazsa onu yarın cuğu değil, bilakis narin, ınc~o~ ~ 
memiş ve g<.>çip gitm'şti. .• ... ksin. Bilahare tabii sana bir de yazı· çay göndereyim. gidip görürdüm. Uzaktan ve bir yaban- kızı ... Bunun için onu fazla Jt sııJll 

- Fuad. haberin var mı? Leman se- l ane =ıcacaklar. - Bir kahve içmeği tercih ederdim. cı gibi ... Fakat şimdi onun gözlerinin ğa gayret ebn<.>k Hizıın gelec~ ~ tı" 
ni çı'dırasıya seviyor. - Gevezeliği bırak; böyle şakalardan - Nasıl isterseniz... ateşinden uzakta nasıl iYaşıyacağım? Fakat mektublarmı:l::m anl~tıd dt 

- Hangi Leman? hoşlanmadığını bilirsin. Sevgili Selma, karşısındaki adamın Günlerimi nasıl geçireceğim? re biraz mağrur, inadcı ve / 
- NeJadın teyzesinin kızı. - Seninle şaka eden yok; hakikati amcasının oğlu olduğunu bilse! Bu düşünce, bütün acılardan daha raz kendini bcğenmış. JtıJS' ~ 
- Yok canım; ne münasebet! :::öylüyorwn ve bunda kızacak bir §ey Fuad bunu düşündüğü. vakit i inde üstün elerek Fuadı titretti... - Ar 
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macera romanı: 16 --1 Jevlet Demiryof.~ Limanları şlaı:n Jsi U n:ı n idaiasi ilan.J ·ı J 

'İfşa eden idam olunur!~,, 
Harb aa~ayl casualen Qrasındaki mücadele 

~adın t 
~ -a~nı " · · b Udum: "Z n u~erınde behren yazıyı, Olandanın omuzları üstünden uzanarak 
c Ulundu appot ıstasyonu karşısında 16 numaralı mavi villayı tarassut alhnda 

'- aYe• runuz Pi" l b d k f d ~r~ kad §i§!nan bir • an ar u gece ora a i adam tara ın an teslim olunacakhr!,, 
t· ar Belaını adarn Olanday., yer-

ıyarak. k d 
...... ~" apı an karşıla-

' 13: ~rettin z· 
...... t tırnak cil: Inulıterem madam? 
...... 1, l?ı"-1 ası ..• 

13: .. ~aın' 
C de fild ... 

1.~. t li şı kadın t y 

"l. ~ 1' illan d arc:gı ..• 
),, r llra feyt a. anı birdenbıre dura-

e kad anı bir ·· 1 ı, •r eır. ·1 gu üşle tekrar 
t 'ıad ısı erek· 

anı tı . . 
f) Yerler? l'tıak cilasını hangi marka 

...... S sordu. 
. E. l> ı 

ş .. 
l't ld 

h dır aın birde b· 
>ııı• ıllı &•bi c n ıre başını salla-

~dı"' evab verdı· 
r ~ trıuh · 

oıaıı~ terern ~adam, buyu-

L-"' taratı se 1 
"'il(! ~aYet i~n:eie bile lüzum gör-

~'\ feıtditi bir adam sormadan 
'l tarağı da b eraber 
~da l>ak~r Olanda salonda yerden tavana kadar -~rd bir kale gıöi otan sobanın yanma 

e ot ı aldı ı... - çökm üştü 
r~ Oıtıob· "ı.an sonra ayni z ıle döndü. Binerken şo- Oland~ salonda. y:rdcn tavan-ı kadar, a- ı - Sen endişe etme, Olandıı' .. Y"ilnız ne? 
~~Pı>ot•aı.. d:ta ~ır .. kale gıbı olan sobanın yanına I yapacağımızı anlıyayım!. I 
1tıı. ı. \'erdiği))" . . ı çokmuşt~. Dev anası kadın O~anda_nı_n o- - Evvelfı, ben sıcak bir banyo almıya 
1 

Zıra ,_ ı ışıttim b h t dasındaki sobayı tutuşturrnaga gıdınce, mecburum. O vakit muhak',ak b: az 
flJeg <.oUPJ>ot D . ' una ayre Olanda bana· · .r açı-

ta afedt t anzıge trenle yarım · lırım. Sen o vakte kadar şu 16 numaralı 
-~~et ın~h aın _Balta denizi sahilin- - Yavrum! d~dL Görüyorsun ki benim villayı tarassud etmelisin .. 

t1t bllerlirı :: hır Y•ılık plaj yeridir. hiç hali.rn yok. Adeta yürüyen bir cenaze - Anlaşıldı .. hemen mi? 
~ lt Plij a etA oraya dökülür Dan halindcyi.rn. Fakat o kadar müh1m bir an 1 t b' . d .. . 
::ıkat rasınd · - . . d b - s ersen ır çay ıç e ovıe .. 

f b ~ ö .. a elektrik treni iş- ıçın e ulunuyoruz ki her ne pahasına o- .. 1 
lq he>siı g rtilrneıniş "dh. k lursa olsun muvaffak olmıya mecburuz! - Luzumu yok, Olanda ... Derhal gi-

al'dı. Otalard . mu ış ışta deyim, daha ivi! .. 
~ı ~~ a cınler top 'Jyna- - Anlıyorum, Olanda.. v 

0
1
_l'eo 'erı enaıe:rh Zoopo• "b" b' Filhakika akşam olmak üzere idL Ev-

'l.ilJ't 1lde n • • gı ı .r - Doğrusunu istersen, \?n ziyade sana 1• 1 . ·w . . 
lld tı o~nd, 01 e iJiıniı vardı. güveniyorum ... Zira bende hal yok. vledn yşu esrb~r ı -~avı .vı anın nrl~nındnesı 
re "'Yh andanın. .. o ugunu, ır gormeyı merak e ıyor um. 
~ Ude sarhoş!uğu yu- - Görüyorum.. . 

ttc \'arı~ Yere bir tak t hl"k Alman erkônıharbiyesinin Berlındrn 
t 

I! ca •cağıın ım e ı e- - Mağl(ıb olursak belki de ölümümüz- aizlice göııderdig'ri adam saklı bulunduk-
larn rı.ırrı. sık '~ ızı dü"iinerek son ". 
h 

·aırıu ıl.lTlağa b le biter, o kadar mühimdir.. ları yerden çıkarıla., plaııları buradıı 
it ı.. e Yan ld aşJamıştı. Fa- Ö t .ıı.ad!Jt 1 ığınu k - lümümüzle mi?.. teslim edecekmi~.. Belki dı~ bütlin 
a anı ~nı d ' ne ıratta, na- d 

()• 1Ya.bilrrı· ~ a olduğumu bira:ı - Çok zannederim .. çünkü Dolçiyef () ünyanm merak ettiği şu mahui plfınla-
'-llda tştını. zaman bizden hiçbir istifadesi kalmıya- rın b:r an kin insan eline geçe>ceği yeri 

. ~ l :trıa_1',, k erle g,.~dan al cağı için tekrar ölümümüze yürüyecek- mera etmemek kab.I miydi? 
ııı.i lğır a • acağı paketi yor- tir. Bunun için rok endişedeyım!. - Arkası uar -

ÇıJta gır ÇÖzd~ ~ 
la ağı r:ı:ı açtt • u. T1rnak cilası 

'4i ıt~ 11~ u~tin ~~ğıdından çıkar-'.~--••••••••••••~\ ı- 'V • • 1 ;ıı-c 11~ctik f e, cıla şişesinin tıpa-1 İstanbul Borsası kapanış L_ 1 en_ı nesrıyat 
b tar ~ ırç;l ·ıe ---

}. t eı y:~ıı Üz.erin~e ~~r!11ızı mayii Hatları 29 _ 1- 19 38 ÇOCUK - Çocuk Esirseme Kurumu tara-
• ~t~tl sının bi sur atle yazıl- 1 tından her hnfta çıkarılan bu çocuk mcc-
;ı~lld h be gtltdu",.,.. r dakil(~ parladıg~ı- muasının 71 inrl sayısı renkll bir kapak için-
' " .. , Ol Ç E K L E R ,,. ı ı 
a ~t:ıot ~ Yazıyı· '- andanın omuzlan • - ----------------- "e birçok guzel yazı ve res m erle çıkmıştır. 
taı1 l&tasu o~udum: Açılt11 K •l pl\lll~ KONYA - Konyn Halkcvi tarafından ay-
4 tııa.., .ronu k ' da bir çıkınlan bu fikir, san'at ve tıı.rlh mec-

•a "'ltrı \1iUa arşısında 16 m:- Londra 630. 630· muasının 13 tınçü sayısı dolgun bir münde-
:ıı ı. u~ ı:ıı Yı larass d o 793fi o. 7 ı3o ~ti. ~tafırı anlar b U altında bu- Xn- Yorl • M,\Zö rerntla çıkmıştır. 

~~ b' \'e b~n test· U gece oradaki a- Pt.rta ~;,·~:fi lfi.OR2i Anadoluda e~kl düfrün ve e~lcnmc ndetle-
~1 tıne asiret. t~ll\1• olunaraktır. Çok ~:~~ 4.7012 4.?uıı ri - Konservntuar mudürü Yusuf Ziya oe-

>"İıılı_ 'l'aı~ her Şı>y pahasına At'-- 86,7460 mirci tarnfındnn çıkrrılan Türk folkloruna 
ltna ........ 86, 7460 n\d beı;incl kltabdır. Uzun bir tedkikln mah-

" q t rnahim vasıta Cenen• 3.4320 3,4 20 sulüdür 
~ ~ ~t ~- , Bofya 63,4920 63, <ı<.20 'ıı- ~tı ~dırı ta ı, 114234 1,4234 \ 'ARLIK - 109 uncu snyısı çıkmıştır. 

'• l'erık. ra~l\t l: Anuterdaa 63 ÇÖi, GİBİ - Romancılarımız içinde üsl\\b 
o ııı· te beı· n .enarında do- Pra& 22·6380 22• 80 ve 1fadesıte haklı bir şöhret kazanan: Mcb-

~ t ''l~ ıp UÇu\'e ır~n Yazı bir dakika Vlyanı 4•20 4
•
20 nıre s;ı.minln bu namdaki eseri çıkmıştır. 

ıı-: t h,._· . fıırtb tınıştl Mıı\lr:d 13 66 13
·65 Fser, mütareke devrinin acı hatırelarlle do-

~ ~--.~.... ' Soluk: Berlin ı,9716 ı .9716 1 T'" k k k h ı ~ t lh"': ·• .. ıle ,,,,--:~: , acı ve müstehzi 4 19 4 19 ludur. Bir ur ızının a ramnn ı6mı, ce-
.4ı Hl~ "~ .. uın b Var;oH 

3 
ısso saretınl çok temlz bir şekilde ifade eden bu 

C b ııılld ~ b" e abyordu. Bir Uudııpetw ~ 9880 eser okunmak lazım gelen bir romandır. 
h~~ • ba\ ıtı ıtıı ~'Ylece: Bukreı lD«>· 19 l06 19 :l\I. T. A. - Maden Tedklk ve Arama Enstl-
)ıı ~ t~~tı\ttrı §ırrı.di? 1 Belgrad 34 .ı45o 34 ·2460 1 tüsü tnr::ıfından her uç ayda bir çıkarılan bu 

llidı.ı ~ ~ sonra \.._ Yokohama 2·7~68 2 •7268 nındencll!k mecmuasının 3 üncü yıl ı inci 
ı.. · lotsu ...... _ ' uaşını, bitab bir Moıkofa 23,7725 23 772Fi 'it ··..: ~ :;, 

0792 
;;ı 

0792 
s:ıyısı çok nefis bir baskı ile çıkmıştır. Bu sa-

t~t e o :rayıp, gözlerini ı Btokhol.ID yıdn celal Bayarın madenclllğe ald Mecll-ıte 
,~da b"a\it l 

1 
E S H A M a;ôyledlğl nutukln. Turklye ve dı.inya maden-

tj''t'tı~ t ~d n arrıl§tun k · 1 cl~l~!ne dnlr birçok yazılar Ye haberler vardır. 
~t~ 'iİ ftle lJt hakika i .. ~landa kı- Açılıı Kapaoıı ('OCUK DUl'GUSU - Haftalık Çocuk 
~! ~hı. ti asta ih ten olurken biJe Anadolu pn. ,. eo 1 nuygusu gazetesinin 18 inci sayısı bugün çık-

,,f tıı ~t:tıııill 'l..~•dına d- ınaı etmiyecekti. pefl.D - - r•ıcıtır. 
() hiç lt "Q ltad unyanın en büyük A. fm. ,. ao nd•IJ - - BOZOK - Yozgad Halkevl tarafından çı-

lt lh."~tlt hoşun:rd:h.e~miyet ver- :::~n:ı~,~~Uar = : ~~~an bu derginin Uk $ayısı intişar etmi§-

~ )o ~ d ()land ğıldı. 1 Merltea bankua 97 CıO 97 CıO ~---------------
d" tdı.ı lı~ ayak 10 2o - r -, 
t "~~ tQ. ~i la bll§lt 'l'fı daha derin bir: it Banlta.aı 7 60 - 1"7.J:b f i 

"'t ~'il. ı~;- daha dllrl. Hata da e
0

tmi- ! iı~~~: ... Ddlr. 12 76 - ı ~ u e c 
tôtduahatetı' °'1urı ~ gece o harikulade ı ~arıı: 0et1rınenı 9ı ı>.> - Eczaneler 

~ ~ h ••asıl b" ·· ı T .. 7 ~ . ate\ ır cur'et, zek§ er.oa 
~\ı~~llot•d et ettiğini yakından 

1 

1 S T 1 K R A Z L A R 
dur lii~ a. trerı · -------
k dıı~ ' ~tit ıstı.sy Açılıı Kapanıı 
(l bo Oteı ' Yaı.1ı1t o~unun civarında Tlrk bofc• ı petln 19 19 
·~" )le ı... llhibt bir otelin ·· ·· d • ~ ı ndr.. 1s Yo 18 ~5 
~ ıtııt vit erı b·ı ~ onun e • 
~ ttrıf:( e~l't~~vada ~e böyle bir çif- • • 11 ndeı 

l\i\ıtq fchtı- 1
• :Seıı • aya gelişlerine T A il V t L A T 

ıı a•,. b· ıle; \a •ziycfi tabii gös-1 
~ ıı bu;d~ ~ltıet tde!ıl~ı şangırtada 

(} b 11Ya ı~ ~denbit koylu kadma: 1 
o.,, a..ııdıı. e hast<>l d 

~ ~tııt <..ıer sa Ol\.. .. an ı .. onun 
~ ~lı ~Tıda ili Ylc>dinı. 

1 rı adın bp ı~ kılları ı:ı 
• t " g b· rııın bu .. hn dev anası 
~ ~ l}\lı.tll ~·ü~ul'l1 SözlN·hn üzerine 

~ tıu k e bak el rı ıvırın ıp rar.b bir 
"ş olcıu~ştı. Bovle liıfla-

o;U anfa . 

Açılıı 

An&dOl\l 1 pe. 
• :ı ndeU 
• n pe. 
• u .... 

An&dolu ma. tıetln 

PARALAR 
-

1 
Alış 

ı Türlı: aıtını -
1 Banknot Os B. -

Kapanıı 

Satı~ 

1 

1 

1 

Bu ıtte nöbeki olan ~neler ,anlar-

dır: 
İstanbul rlbdindekiler: 
A"1'iarayda : (Ziyn Nıırll. Alemdardn: 
(Esad). Beyazıdda: <Asadorl. Samatya
da: (Erotllos). Emlnonlinde: (Beşir Ke
mal) . Eyübde: (Ari! Beşir)°. Fenerde: CE
mllyadl). Şehremininde: <~azım). f;leh
zadebaşında: (Üniversite). Kara.gümrük
te: (Kemal>. Kuçükpazarda: CHulüsD. 
Bakırköyünde : dstepan). 
Beyotıu cihetind~Jdler: 

İstıklA.l caddesinde: <Kanruk). Dairede: 
(Güneş). Tapçulıırds: (Sporldis). Tak
simde: (Nlzamcddin). Tarla başında: <Ni
had). Şlşllde: (Halk). Beşlktaşta: (Nall 
Ha?ld). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Sellnıiye>. Sanyerde: <Nu
ri). Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfnt). Bü
yükadada: <Halk). Heybelide: (Halk). 

Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosu ile müştemilatı kiraya veriliyor. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme komisyonundan: 
1 - Yeni inşa olunan Ankara Garı içi.1deki büfe, büvet, gazete satış yer: ile 

garın yanındakı büyük ve lüks gazino binası ve müştemilatı üç sene rnüddc>tle 

ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 
2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ayrıl

maksızın toptan olarak kiraya verilecektir. 
3 - Talihlerin uzun müddet Ankara, İstanbul, gibi büyük şehirlerde birinci 

sınıf bir ga7.inoyu muvaffakiyet ve ehhyetle idare etmiş olduklarını ve halen 
böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kud-rette bulunduklarına 

dair ve bu cihet vesikada sarahaten ya zıh olmak şartiyle ticaret odalarınoan 
alınmış bır belgeyi ve nüfus vey:ı hüviyet cüzdanlarının asıl veya s.alahıvctli 
makamlarca musaddak suretlerinı pazarlık gününden beş gün evveline kadar 

komisyona teslim etmeleri şarttır. İd:ıre bunlan tetkik edip kimlerin pawrlığa 
iştirak edip edemiyeceğini pazarh~dan evvel kendilerine tebliğ ve tefhim ede
cektir. Tesbit edilen müddetten SQnra getirilecek vesaik kabul edilmiyecck Ye 
eshabının pazarlığa iştirak haklan sakit olacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada İkinci 1~1etmc Müdürlüğünde, Haydarpaşad'l Bı
rind İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7/2/938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada İkinci İşletme :Müdürlü
ğü binasında toplanacak olan komısyon tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 
c 1575> lira muvakkat teminatlarını An karada Umumi İdare veznesine yatıra
rak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

cl3h 1291> 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edılmck üzere 177 lira ücretle 

BEŞ TABİB ALINACAKTlR. İhtisası olanlar tercih edilecektir. Sinleri 45 den 
fazla olmamak şartiyle talihlerin ufak bir tercümeihal ve fotogra( ile Zat İş-
-c•ri Müdürlüğüne müracaatları. (208) ( 487) 

., .. ::,.·,:4"t't:··~.... ·-' . 1 •••• ·~ • • • • • ... 1'.. .. . .· ~ ... ,. '- - , :; .•. 

•• BANK 
, 

MER 
BURSA 

ERiNOS F ABRiKASI 
Gerek do,kuma ve gerek her türlü trikotaj 

yün ipli lerini 

başlamıştır. 

imale ve 

.. 

kabulüne . . 
sıpanş 

~erinos Fabrikası yun iplikleri yabancı 

tamamen olan ihtiyacı memleket:er ipliklerine 

ortadan kaldıracakhr. 

iplik nümune~erini Bursada Merinos Fahri-

Direktörlüğünde 

isti ye bilirsin iz. 

görebilirsiniz ve 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

KENDiR VE KETEN SANAYii \'-
TüRK ANONİM şmKETt OSi.,ANLI BANKAsı 
MECLİSİ İDARESİNDEN: TURK ANONİM Ş1RKE'l1 

İdare meclisinin 21/1/1938 tarihli iç
t:maında Şirketimiz ortaklarının senelik 
umumi heyetinin sureti adiyede içtimaa 
daveti karar altına almmıştır. 

Ticaret kanununun 361 inci ve dahili 
nizamnamenin 49 uncıı maddesine tev
fı kan 21 şubat 1938 tarihinı:;: müsadıf Pa-1 
zartesi günü saat 14 de Galatadaki Man- 1 

hayim hanının 3 üncü katındaki Şırket 
1 merkezinde aşağıdaki ruznameyi müıa-
1 kere etmek üzere en az (5) beı hisseyP. l malik hissedarların içtima gününden bir 

hafta evveline kadar şirket merkezin" I 
\•eya Milli Bankalardan bır!ne hissele- , 
rini tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
\•arakaları almaları ve toplantıda hulu-

l rıam1yacak hissedarların da nizamname
sinin 59 uncu maddesine göre diğer or
taklardan kimi vekil e-decck1ersc bildir
meleri ilan olunur. 

Ruznaınci müzakerat 
- Meclisi idare ve müralub raporla

rının. okunarak 1937 senesi bilanço 
ve hesablarının tedkik ve tasdikı 

ile İdare meclisi ve müralubır. ib-
rası. 

2 - Temettüatın suretı tevzii. 
3 - Nizamnamenin 27 ine. maddesi mu· 

1 

TESİS TARİHİ : 1863 

.. rm.a791!: 11,oot,oot İncfilJ llr&Q 

Türkiyenln başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin \Ye Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla-vya, P.omanya. 
Suriye ve Y\alallist.mda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Dr. HAFll Cl:.MAL 
(Lokman Hekim) 

Dahili,.. mütebassw: Pazardan maada 
beriı\ln <2 - I> Divanyolu nwnara 104, e-. te
ktonu 223DB - 21~ 

cibince vazifesi hitam bulan üç id:ı
re meclisi azasının yerlerine y<>nı

den aza intihabı. 
4 - 1938 senesi için mü-rakıb intihnb ıle 

verilecek ücretin tayini. 
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Son Posta'mn tarihi tefrika.a: 9 

SON POSTA 

ÜÇ BOZ ATLI 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla danıı muslklst. 19: Krlftzen 
Asım kızı Nihal ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi. 19.30: Konferans: Prof. sa
Hh Murad (Radyo dersleri). 20: Müzeyyen ve 
orka.daşlan tarafından Türle musikisi ve 
hnlk şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20.33: Ö
mer Rıza tarafından nrabac söylev. 20.45: 
Dny Muzaffer İ1~ar ve arkndaşlnn tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, (saat 
Ayarı>. 21.15: Cemal Krunu ve arkadaşları 
~nrafından Türk musikisi ve halt şarkıları. 
21.50: Vlyolon solo Orhan Borar tarafından 
orkestra refakatUe. 22.20: Orkestra. 22.45: 
Ajans haberleri. 23: Plfıkla IOlolar, open. ve 
operet parçaları. 23.20: son haberler ve er
tesi gfinlln programı. 

• 
n ikinclkinun 938 Pazaıo 

ANIABA 
ö~ıe neşriyatı: 

12.30: Muhtelit pl~t neşriyatı. 12.50: PlAk: 
Türk muslkls1 ve halk ;,arktlan. 13.15: Dclhl
ıı Ve! hıı.ricl haberler. 

.fJf~ SPOR 

Gı..u. .. asaray &ldbtl umumt kongresi fn -
kaili.de bir toplantı yapDUftu'. Toplantıda 

bir hafta evvel mürakabe hey'ett tarafın -
d:ın görülen lüzum üzerine tadll edilen n1 -
zıımname aynen kabul edilmiştir. İstanbul
dan 70, Ankaradald Galatasaray klübünden 

,e~ 
de 10 f.za lll ve ediiereJ ~ J 
hey'eU tasdik edlloıl~~bl ~ 
ı;ünü yüksek ınu'"''fe 9"'J 
taplantı yapacak 1,DJ 
nJzamnarneye göre 
etini seçecektir . 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlugu ilanları 

Muhammen kıymeti f 
Llra K d 

ç .. rnJc q4 
598 88 Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinin .. ~tiitıde 

dan 11 ve Kılmçali sokağından 13-15 No. lı u t6 

140 00 
lunan kargir mağazanın 2/21 hissesi. d es1'1 
Arabcami mahallesinin Makaracılar sokağın 8 1' 
No. lı arsanın nısıf hissesi. . 15.11 

392 20 Kamerhatun mahallesinin Eleni sokağında eslcı / 
No. lı yarım kargir hanelerin 1/8 hissclcrL .

1 
ve 31 

Yukarıda yazılı hisseli mahlf.ıllerin mülkiyetleri peşin para 1 e 
detle açık arttırmaya çıkaulmıştır. lncBf 

İhalesi 31/1/938 Pazartesi günü ~t 15 de komisyonda yaP~e~ 
Jerin yüıde yedi buçuk pey paralarlle Mahlillat kalemine ge 
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T. • 
1938 

~Üçük Ca.ri He&aplar 

ıkraml'ie plana== 
4 adet 1000 lira: ık - 4000 lira 

8 
" 

500 
" 

.. 4000 ,, 
16 250 - 4000 ,, 

" " 76 100 - 7600 '1 ,, 
" 80 50 - 4000 

" " 
,, 

200 ,, 25 ,, - 5000 
" 384 

'' 
28600 

" 
Kuralar: 1 Mart, 1 Hazir~n, 1 Eylul 1 "ı 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 
z , 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

.. 

B Otdiincü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

~~Uyuk ikramiye: 50 000 Liradır ... 
(~o lldan h • 

·~JQ ~t 
10 

aşka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

İtti Ş11bdiy, kO lO ) liralık iki adet mükafat vardır. 
ttk tdiııi adar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

t ..• 

l~ .. lt~----... ~-:lm9!--~~.J 
,0~~b1111 h Hava Kurumu lnegöl Şubesinden: 
·~ ayra 

1~ ~t ('lO()) k Tn_ında şubemiz bölgesinden toplanacağı tahmin edilen (3000) 

~~ h il\ tıe kai1
• ( 75) sığır derisiyle (600) barsak 13/1/1938 tarihinden 2/2/ 

°'rıı t at g0li.iı~ ar 21 gün müddetle açık arttırma a konulmuştur. Sürülen fiat 
l 'na~ Urse 2121 · 'lat a g t~ 1938 Çarşamba günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

'~ 1 
il <ıoo)C('kler koyun derileri iç in (200), keçi ve sığır derileriyle bar

"'-. 
1~1tı de 1 ıcr lira teminatla Havn Kurumu İnegöl şubesine ve şeraıtı an-

.. ~ stanbul 
~~mürncaatları. (448) _ 

ANtıç B . DİŞ T ABIBI .... 

'l'~s 1 ANKASI RA TiP TÜR I<OGL l 
arihı : 1888 

et~e. O 
~, : tsr 

)'İttltt ANBlJL (GA'LA~A) 
1sl- )l' delti ......__ 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. :c:ü, Kat l de hergOn O~ledon 
sonra s ıııt 14 den 2u ye kadar 
hasta! :ı rı kabul eder. 
~ ......................... , 

SAÇ BAKIMI 
Oüzelllğln en blrlncl ıartıdır. 

~/ ' 

PETROL NiZAM 
Kepekleri .,. ıaç dökülmesh:ıl tedan e -

den tesiri mücerreb bir llflçdır. 
• Çil 

D 
Yevmı, sıyasl, Handls ve Halk gaze~ --- --

Yerebatan, çataıçeşme sokak, 25 
IST A NBUL 

Gazetem:zde çıkan yazı ve 
resim!erin Wtür. hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TL RI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. 1(,, Jı..r. .iv. 

TÜRKİYE 1400 7f>O wo loıı 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 271) 

ECNEBİ 2700 1400 bUO 300 

.\~~l·~leri : 
~};'~ CCalat -

~ St?-;, /\() a Ve Yenicami) 

Abone bedeli pe.şir.dir. Adre.ı 
değiştirmek 25 kuruştur. F atih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimli·! 

'1tQ,..· /\NA l35rosu 
'''QrıcJ --Q4' 
~ ~~ubel~ri : 
~litır -------:.. 

"' - .\ 'l1N A. 
tı~.. • 

llf!\ot 
}t· hanıt 

•r• lıt k a ll1luırn,ı,1ert 
h ;.1 ... 

' servisi 

ğinden: 

Fatihte tramvay durak yermdl) Kau-

çuk \'e Lastik fabrikasında oturan Ziya 

Zorlunun akıl hastalığına müptela oldu-

ğu anlaşıldığından mumaileyhin hacrile 
kendisine mezkür fabrika sahibi Fehmi 

Zorlunun 26/ 1/938 tarihinden itibaren 

vasi tayin edildiii ilan olunur. (1008) 

Gelen eOTalı geri rJcrilmez. 
lli.nlardlll' ~ı,uliyet alınmaz. 
Cevap için mt".ktublara 10 kuruşluk 

Pul iUvesi llzımclır. 

- _-........... . 
• p~ata kutıau : 741 l.tanbul 

1 

• Telgr• f : Son Potta 
: Ttl.elo• : 202ro 1 -- --

''------------------· 

.J 

Ş .~YA,~I HAYRı: T 
BiR TEN 

" Makiyajh ,, 
ôrünmeksizin 

HAVALANDIRIL
MIŞ YENi PUDRA 

CILODE HEMEN GORONMEZ 
Makıyajı aratmısan ve hatırlatma

ya:ı taze, ncrmin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafüdir ki 
cild üzerinde adeta görünmez bir pud
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakınca 

güzelliğinizin tamamen tabii olmadı

ğını iddia edemez. 
Bunun sırn, yeni chavalandırma> u

sulü sayesinde terniİı ve Tokalan pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedıldiğl 

halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden chavalandırılmıf> 

yeni Tok:ılon pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün. işiniz başında çalıştığınız 
halqe, yüzünüz kat'iyyen nermin liğini 
kaybetmiyecektir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktı:-. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde ~ip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir ten temin ediniz. 

DOYÇE ORIENT EAt;,( f 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Berlin 

Türltiyedekı ıubeluiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gfünrugü 

* Her türlü ban!ıa İfİ * 

1 

___________________ _. 

-
1 1 İstanbul Belediye:>i İlanları - Bir kılosunun muhammene bedeli 

12600 Kilo Yulaf 5 Kuruş 

18900 > Kuru ot 2,50 > 

18900 > Saman 2 > 

Silivri boğa deposuna lüzumu olan yulaf, kuru ot ve saman açık eksiltmeye 

konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istckli-· 
ler 2490 No. lı kanunda yazuı vesika ve 111 lira 4 kuruşluk .ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 31/1/938 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ.) (286) 

,.,,.,,.,,._ 
Hepsine 10 lira kıymet tahmin edilen Yedikulede Kazlıçeşme caddesinde 5 

No. lı dükkanın enkazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 75 kuruşluk ilk teminat rn kbuz 
veya mektubile beraber 2/2/938 Çarşamba günü saat 14 de Daımi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (348) 

M~D TOQLO iZA~ATI GIŞ'L'QtMIZO~N ALCNIZ 
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25 ince 
20 Kahn 15 kuruştur 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAM iN KREMi 
Bütün eihaada elli 1e11edir MI

- üstb ve etais kalımtm. 
KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilp ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude re· 
tirilmit yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAM/N 
Şöhretini söz ve prlatanlıkJa 
deiil, sıhhi evsafının Londra, 
Paris, Berlin,Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükafatını 

D 1 K K A T : kuaDllllf olmakla isbat etmiftir 
KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acıbadem kremleri olarak dôrt 
nev'i vardır. 

KREM BALSAMIN Ötedenberi ~~ış hu~Usi vazola. 
nnda satıldıgı gıbı son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz ~ayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satı lınaktadır. Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif o1an 
KREM BALSAM/N tü~leri bütün nevi~erile tan_;nmış, ecza 

ıtrıyat ve tuhafiye magazalannda 

İNGILtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU • İSTANBUL 

Antalya Vilayetinden : 
Şvartskop marka viliyet silindirlerjnde çalıflWlk üıere dört daimt makiniste 

fhU,aç varda. 'Ocretleri 70, 50, 35, 30 liradır. Tallbleriıı vesikalariy)e birlikte 15 

Taklid hiçbir zaman 
ayni olamaz. 

Taklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV -Bu itibarla en üstün 
kremdir. 

ilan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 lrrınıı 
ikinci ..Jı,"/e Z56 >t 

Oçü,ıcü cahile 200 n 
Dördüncü .alaile 100 » 
J, •ahileler 60 » 
Son ıalail• 40 » 

Muayyen bir müddf t z:arf ında& fazla. 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
illnlar için ayn bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına aid 
ı f§ler için fU adrf"9e müracaat edil

melidir: 
tlinedak Kollektlf flrkeU. 

Klıılaralnuacle Bata 
Allbıa oa4de.I 

Son Posta Matbua 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme!; 

SAıdaı ... s. ltaglp Dl~ 
A. ..._ VIAltLIGll. 

Dişleri Niçin Fırçalamak Liz• 

Çünkü bir defa dişler haricden alınan 

lara karşı müdafaasızdır, saniyen ağıl 

"Salya,, denilen mayide milyonlarca 

mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lnab 
df~leriıı eıı birinci dllşıııa
nıdır: Di .Iere yapışarak 

yosun peyda eder. Min• 
· leri aşındırır, yavaş yavq 
dişleri ve kökleri çUrutor, 
diş etlerinde iltihaplar, 
peyda olur. Dişlere yapı
şan yemek artıkları ve 
ecnebi maddeler de temlz
lenmezsts birer mikrob yu
vası haline getir. Eğer dill" 
ler munta~aman ve günde 
en az a kere {Radyolfn) 
Ue fırçalanmadığı takdir
de çok çabuk mahvolmı
ya mahktlmdur. 

lstanbul Gümrük ,Muhafaza Baş Müdürlüğ 
Gümrük muhafaza teşkilAtma Mardin merkezinde çalışmak üzete 

den binbaşı maaşı ve rütbesile formalı veya 165 lira ücretli sivil o 
tar alınacaktır. Emekli baytarlardan 165 lira, sivil ücretli olarak 
dirde tekaüd maaşlarını gene tamamen alırlar. İstekli olanların · 
oturdukları yerdeki açık adresleri ve sicil numaralarile Ankarada 
hllfaza Genel Komutanlığına müracaat !an. c434• 
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CAFER MDshil Şek 
Tesiri kat't, içimi kolay 

en iyi müshil 


