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Yazı ifleri telefonu: 2020S SALI 1 - ŞUBAT 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Cenevreda lnglltere • Fransa - Rusya ve Çin mUmessillei'I ır 
Atatürkün bugün 

Bursayı teşrif 
etmeleri bekleniyor a - -

harb açmıY.a 
hazır olduğunu bildirdi 

Te k 11
• f .. Sovyetler Japonyanın Çindeki istila hareketini 

• durdurmağı taahhüd ederleri 

V rt Harb esnasında Avrupadaki Sovyet hududlarının 
.So e şa : emniyeti garanti edilmelidir 1 

"ilet llusyanın Avrupadalıl hududlarında 30 kilometre derinliğinde 
bir sahauı fAmamen boşalttığı haber veriliyor 

lo 1~e, Fransa, Sovyet Ru :11cı "e Çinin Cenevredeki konupıalara iftinık edm mümeWUerinm 
~dta 31 konaoey içtimaında alıamq .resimlcri 
\>!ll tlt ihtila~liustıst) - Cenevrede U -ı len talebleri tedkik etmek üzere, bu ayın 1 da cereya.R eden müzake.reler111. ehemmi
~~ le~ hakkında Çin murahhası 28 ve 29 unda toplanm11 olan Eden, Del- yeti üzerinde ısrarla durulmaktadır. 
. ~~tarafından ileri sürü • bos, Litvinof ve Wellington Koo arasın - (DetMmı lJ iftd nyfada) 

·~ı ················································································· 
~ nıanya ile Fransa 1 Arnavud~uk kralı 

~ resmen nışanlandı 
-,1 atasında bir hidise Kral Zor~ nişanlısı 
,_ 'llanıa .. .. .. . • • • • Macar asılzadelerinden 
~ltasit r ateş puskuruyorlar: 16Mılletının menfaatlerını Kooteı Jeraldin'dir 

hir etnıekle iftihar eden bir hükumetin böyle __ 
~ alçaklığa müsaade etmesine imkan yoktur" 

)~ ~tlin 3 ı 
~,aı~Yhinde (ı\.A.) - Parisde Alman- 1i neşriyatta bulunarak, bu serginin 
~lıı iı.~i aıt «b~ senelik Hitler reji - Fransız halk cephesinin . müza.heretile 

e bütUn ında açılan sergi münase- ve Thaelmann komitesi tarafından 
Alınan gazeteleri, şiddet· (Dcuamı 10 ıınctı ıayfr.ıdlS) 

Büyük Şef, dün bir deniz gezintisi yaptılar ve 
Yalovaya giden Nafıa Vekilini kabul buyurdular 

Yalova 31 (Hususi surette giden mu- yar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve bu
habirimizden) - Atatürk bugün (dün) rada bulunan diğer vekiller refakat e
saat 17 de Baltacı çiftliğine gitmişler- deceklerdir. 
dir. Müteakiben Acar motörile bir de- Naha Vekili Yalovada 
niz gezintisi yapmışlar ve 18,30 da n-
det buyurmuşlardır. Yalova 31 (Hususi surette giden mu-

Yalova ıı (Hususi surette giden mu- habirimizden) - Nafıa Vekilı Ali Çe
habirimizden) - Reisicumhur Atatür- tinkaya buraya geldi. Atatürk tarafın
kün bugün buradan hareketle Bursa- dan kabul edildi. Ali Çetinkaya ve lk
yı teşrif buyurmaları kuvvetle muhte- bsad Vekili Şakir Kesebir Baltacı çift
meldir. Atatürke Başvekil Cela! Ba • liğine giderek bazı tedkikler yaptılar. 

\...------------------------·------------~ 

Hatay davasını kat'i 
şekilde halletmek için 
bir komisyon kuruldu 

23 Şubatta çahşmıya başlıyacak olan komisyonda 
İngiliz, Belçika ve lsveç murahhasları da bulunacak 

Her ihtimale karşı İhtilafın halli için 
itiraz hakkımızı Şamda 

muhafaza ediyoruz neler söyleniyor? 
Fransız gazeteleri memnun (Şam muhabirimiz bildiriyor] 
Cenevre 31 (Hususi) - Ha\aydaki te

çim nizamnamesinin tadili hususunu tes
bite memur Türk - Fransız murahhasla -
rından müteşekkil komisyon bugün de 
.çalışmalarına devam etmiş ve seçim ni
zamnamesinin tcsbiti hususunu knrarla~
tırmıştır. 

Komisyonda varılan bu anlaşma hak
kında İsveç murahhası Unden'in hazırla
mış olduğu rapor, Milletler Cemiyeti kon
seyinde tasvib edilmiştir. 

Raporun metni şudur: 
cKonseyin 28 klnunusani 1938 toplan

tısında yapılan noktai nazar teatisi ü.M
rine ve mevcud zorluklan hal maka -
dile, evvelemirde konseyin, Türkıre H Stuiye ba.şvekiU Cemil Metılim 
Fransa mümessillerinin müzahereti v-e Şam 26 {Hususi muhabirimiz ya • 
se<';m komisyonu reisinin yardımile bu zıyor) - Burada Hatay meselesi ye .. 

I koır · v,.., tarafından hazırlanan nizam - niden canlandı. Fakat, artık eski dil, • 
( •nnamı. 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci BGyfada) 

llü&.ün dünyada merakla beklenen bir doğum haberi 

Prenses Juliana, kız doğurdu! 
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ı Sayfa SON POSTA 

Resimli Makale: X Biln:ıek kafi degildir, bilinmek de lazzmdLr. X r-

1 
Şubat - ;....-', 

Her gün 
Mekteblere eski tarz 
Cezayı sokmak 
istemenin yanlzş!ıgı 

, Sözün -----------------------------! 
Dikensiz 
Gül 

Kısası 

- Yııan: Mnhfttin Blrcd 

V ıllarca kanını dökmekten ve ku
ru ekmekle yaşamaktan bıkıp 

usanmış bir milletin yeniden üç buçuk 
senelık bir harb yapmış olduğu bır mem
leketteyiz. Bu memleket halkı, sefalet -
lerin ve fedakarlıkların her nev'lne kat
landıktan sonra bir de büyük bir inkı!tı
ba sevkedildi. Eskinin bütün akideleri 
yıkıldı ve yerlerine yeni_lcri, ekseriya 
zıdları getirildi. Bütün bunları yapan 
Atatürktür. Daha içtimai ve tarihi ifa
dc>sile, tarih istemiş ve millet yapmış olsa 
dahi, tarihin diline tercüman olan da, 
milletin yapmasına delalet eden de gene I 
Atatürktür. 

Son günlerde cereyan eden mekleb ve 
terbiye meselesindeki fikrim! iyı ifade 
için Atatürkü bir mekteb hocası ve mem
leketi de çok sınıflı ve kalabalık bır mek
teb farzederek aşağıdaki izahatı vermek 
istedim. 

* Bir insan, bir milleti, vatan denilen 
mücerred bir mefhum uğruna bu kadar 
uzun seneler kanını verdıkten sonra, ye
niden sefalet içinde hayat ve kan feda
karlığına na.sıl sevkcdebilir? Haydi bunu, 
üç buçuk sene için askeri bir harb inzi
batı içinde yapar, diyelim; ya bütün bu 
işlerden sonra, bir de bu memleketi es
kiden inandığı şeylerden vaz geçirip bir 
takını yeni şeylere inanmıya sevketmek 
nasıl yapılır? 

Yüksek tahsilini bitiren bir gencin eline bir diploma ve
rirler, bu diploma o gencin ihtisas edinmek için seçtiği sa
hada ilim namına ne varsa hepsini de kafasına doldurduğu
na şehadet eder, fakat o genç evvela girgin değilse, sonra da 
kafı derecede tanıdıktan mahrum bulunuyorsa kafas•ndaki 
malümat ile elindeki diplomanın pratik hiçbir kıymeti 

yoktur. 

'o 
o 

o 

Hayat yolunda yürüyen insanın hedefi ne varması için en 
çeık muhtaç olduğu vasıta mesleğine ald malümat haricı~
de girginlik kab!liyeti ve tanıdık çokluğudur. Çocuğunuzu 
utan1;aç ve çekingen yapmayınız, mümkün olduğu kadar 
fazla adamla tanıştırınız, ona elinizden geldiği derecede kii
çük dost temin ediniz, hayat yolunda desteksiz olarak yürü
mesini Eigorta etmiş olursunuz. 
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J 
Yemek pişirme dersi 
Alan evli erkekler HERGüN BiR FIKRA "I 

Talihiniz varmış 
Limana gelen geminin kaptanı, ge

ce otelde yatacaktı. Gündt1zden otele 
geldi. Otel sahibini gördü: 

Pragda bir erkekler 
•• 

"'lrgü klübü acıldı 

E. T:tld 

V eni dünyanın ziraati de:::~ 
göre, bu ana kadar çe kstl f 

meyva, tohumsuz sebze, tomtırcU !Jf1. 
tates yetiştirmeğe muvaffak ola~ 
rika bahçıvanları, şimdi de dike 
peyda etmeğe çalışıyorlarmış. ~ '1 

Acaba bunda da muvaffak oıurl~ıııı ı · 
biate cidden hizmet ettiklerine ı Lı' 
caklar mı? Hayır! Beni dinlerlerse 
işten, Amerika bahçıvanları vazge\S1 
Dikensiz gül, insanın havsaıasJJ\8 it 
yacnk bir şeydir. Dünya kuruld~ 1' 
lalı gülü sevenler, biraz da onu 

1 

için sevmişlerdir. 
cBağban bir gül için bin hare lı~ 

ıcar 

Diyen şair, beşeriyetin, hillcat~.: 
ideal uğruna katlandığı cefaların 1 
lünü ifade etmekten başka bir şe) 
mamıştır. 

Gül, dikenlerinden tecrid edild•ııı 
kıymetten düşer. Endişesiz, zabıt: 
elemsiz, birteviye hayatın nasıl lı 
yoksa, dikensiz gülün de öylece 

1 
• 

manası yoktur. Güzel renkli, güze e 
kulu güle, her el kolayca erişeıneJllc 
Manikürlü, minimini parmağının ° ' 
bir damla kan gören, birazıcık 51~ d 
yan kadın, kopardığı gülün kadrifl' 
iyi bilir. 

. c:11ir.JI 
Bahçelerimizin eşsiz ziynetı, r rtP"" •. 

tıpkı aşkı ezeli ve ebedi me~lJ 1' 
biri olan bu çiçeklerin kraliçestı tı~ 
sine uzanacnk ellerin pervasızla.Ş 
anda saltanatından mahlU olur. .,.~ Başka memleketlerde bu işler, kah gi

yotin, kah Çeka ve kah fevkalade: mah
keme ile yapılmıştır. Türkivede ise an -
cak mahdud bir iki yerde, mahdud 
zamanlar için ve pek mahdud ceza hü
kümleri vermek üzere kurulan İstiklal 
mahkemelerinden başka bir şey görül
medi. Bugün İstiklal mahkemelerinin adı 
bile unutulmuştur. Fakat, ink1lab bütün 
Jruvvetile ve arızasız olarak yürüyor. Bu 
işde bir hikmet, bir sır olduğunun farkın
da mısınız? 

- Bu gece otelinizde kalacağım, de
di, yalnız şunu. söyliyeyim ki yattı -
ğım her yerde kendimi gemide imi
şim gibi hissetmezsem uyuyamam. 
Mesela karyola yerine hamağı, bü -
yük pencereli odalarına küçük pen -
cereli odayı tercih ederim. 

Otel sahibi her şeyi istediği gibi ha
zırlıyacağını vadetti. Kaptan gece ya
rısı yatmak üzere otele 9eldiği za. -

Gül, dikenlerile kalmalıdır. Ti 1'1~' 
disine baktıkça, hayatın binbir JllC fi. 
katile kıyas ederek, maneviyatıJ!llZ ~ıı' 
selsin .. Ta ki cefasından bizar oldll fi 
sevgiliyi güle kıyasta haklı oı.w:·; 
ta ki hayatımızn bir mana verece ~ı\ 
cbüyük eser> imizi tezgahlarkerı. ısş'" 

' dikenlerinden ibret alnrak, karf 
ğımız engellerden yılmıyalım! 

Kainatta her şey olabilir. Anca!< (!' 
gülün dikenlerine dokunmarnaııyıı. 
lar tabiatin, insanlara ibret o}S\ln 
vücude getirdiği birer semboldür· r df * Evlerinde ağız tadile yemek yiye -

miyen erkekler nihayet bıçağın kemi

ğe dayandığını anlıyarak erkekler ens
titüsünde, yemek derslerine devama 
başlamışlardır. Fikirlerini yoklayan bir 
gazeteciye: 

man da kendisini karşıladı. Evet, hiç 4aşmayınız. Örgü örenler 

~nce sır şuradadır: 
- Her şey isted"ğinizden ala oldu, erkeklerdir. Ve bunlar Pragda açılan 

Atatürk bu memleketi korku ile değil, 
sevgi ile idare etti. O herkesi kendinden 
korkutmadı, bilakis kendisini herkese 
sevdirdi. Millet onun sözile harbe kalk
tıysa, ondan korkarak değil, onun gös
terdiği gayeyi ve misali se\•diği için 
kalktı. Sonra da, millet onun tarafından 
ilim edilen inkılab esaslarını kabul ettiv
se, ondan korktuğu için değil, onu sevciiği 
ve ona inandığı için kabul etti. Hoca 
Atatürk, talebe millete kendisinı sevdir
meği bildi. 

1 

dedi, hem de talihiniz varmış, size a- erkekle_re mahsus örgü klübünün aza -
yırdığun odadaki su bonı.~ı da pat - sıdırfar. Bu klüpde yaşa, başa bakıl -
ladı. Odanın. içi adeta denize döndü. maz. Yegane aranan şey, mesleğe mer-

Jıt- -• butiyct ve aşın hevesdir. Klübün elli 

Türkiyede vukua gelen inkıJab, Türki
ye ölçülerine göre, Rusyadak!nden aşnğı 
değildir; hele Almanyadakinden çok 
derindir: İtalyadakinden daha çok derin
dir. Bununla beraber, Türkiyede fevka
lade mahkemeler bugün tamamen unu
tulmuş, dün ise ancak görülmüştrır. 

Bugün Atatürk nerede ise, biz de ora
dayız. Ben, onun gittiği yolda, sevE.' se\'e 
onun peşindeyim ve siz de öylesiniz. 
Niçin? Çünkü onu seviyoruz; bunun 
için onun sözünden dışarı çıkmayız. 

* Mekteblere eski tarzdaki mükafat \'e 

- Bıkdık artık.. bari kendi elceğiz -
lerimizle pişireceğimiz yemekleri yi • 
yt!relı: memnun kalalım. Başka çare yok 
demişlerdir. 

Amerika cumhur reisi fazla 
tJergi ödemiş 

Amerikan hazinesi, fazla ödenmiş 

olan kazanç vergisi parasından 6 mil -
yon dört yüz bin İngiliz lirasını, fazla 
ödeyen mükelleflere geri vermiştir. 

Cumhurreisinin hissesine 205 İngiliz 
lirası düşmüştür. En fazla para da, 
Navyork sanayicilerinden Curtis Ja -
mes'e ödenmiştir, ki bu da 281 bin 600 
İngiliz lirası tutmaktadır. 

Dünyaıun en meşhur 
Tütün tiryakisi öldü 
Dünyanın en meşhur tütün tiryakisi 

bir Danimarkalıdır. Derdlerini unut -

mak için hergün en aşağı üç yüz ka • 

lın Eigara içermiş. Fakat bu tütün sui
fatimaline ancak yirmi ay devam ede-

bilmi~ ve bu müddet zarfında 125 bin 

~igara içmiştir. 

Birkaç gün evvel zavallı tiryaki ar

f ı~ derdlerini büsbütün unutmuştur. 

Çünkü bu kadar fazla sigara içmesi ne 

ticesi olarak kalb sektesinden ölmüş -

tür. 

misallerile temin etmek lüzumundan 1 bur olur ve o vakit hürriyC't ve sevgi 
benimle birlikte ittifak ediniz. Ceza ve ruhu içinde büyüyen bir istikbal yetişir. 
korku içinde büyüyen bir nesil daima Atatürkün hocalık )apışını bütün ho-
ezi!meğe ve korkup kurkutmaya mah -
küm bir istikbal demektir. Bu usulden, 

cezayı yeniden sokmayı istemek yanlış şimdiye kadar bizim çektiklerimiz kafi 
bir iştir. Hele cbugün tafoha hocadan :se, gelecek nesilleri olsun bundan koru

azası varoır. 

50 sene durduktan sonra 
bir pakette ne çıkar? 

Amerikanın Men eyaletinin Gotervie 
belediyesi ambarlarında elli senedenberi 

1'üyük bır paket saklanmakta idi. Pake
tin üstünde solmaz bir mürekkeble cl 938 

senesi ikincikanunun 10 l'ndan evvel a
çılmıyacaktır, ibaresi yazılmıştı. O gün 
Gotervielin bütün beiediye meclisi aza
ları hazır bulunduğu halde toplanan res
mi bir mecliste paket açılmış ve esraren
giz münderecatı ortaya saçılmıştır. 

Hazır bulunanların büyük bir hayret
le münderecatının ne olduğunu bekle-

dikleri sırada paketin içinden büyük bir 
zarf içinde 1870-1883 senelerinde intişar 
eden gaze~lerden kesilmiş maktualar 
çıkmıştır. Bu maktuaların hepsinde o za
ınan karı koca boşannıaları aleyhinde 

büyük bir faaliyet gösteren Ana-Mur
dan bahsedilmektedir. 

ca)ara misal olarak verelim ve hocayı 
sevip ona hürmet edelim. Bııgünkiı hl)Ca 
salahiyetsiz, hürriyPtsiz, bürokratik biı· 

teftiş elinde zebun bir mahliıktu-:. Hocayı 
talebeden korkar zannedenlf'r. kendi değil, hoca talebeden korkuyor!• demek, yalım! 

mutlaka reddedilmesi lazım gelen bir Mur o 1.aman boşanma aleyhinde yap-
Küçük neslin terbiyesi hareketini ida- derdlerini yanlış görüyorlar: Hoca tale-

f ıkirdir. Bu asrın terbiyesi korku üze- ıe eden Maarif Vekaletinin bir kabahati beden değil, maarif bürokrasös!nden ko:- tığı mücadelelerle cBoşanma ehlisalibi> 
rine kurulmaz, bu asırda terbiyenin en b. k kt bd k 1..l 1 K k ğ . . d ğ ismini aJmıştL _ .. . . İ . ve ır usuru me e en cezayı a uır- :uyor. or tu u ıçın e ne yapaca ını · 
buyuk kaynağı sevgıdır. nsan terbıve- k d ğ.l t b' · b- 1 • k · --------

-· A • • ma e ı , er ıyeyı uroKrası ma ınesı- şaşırıyor. 

~ınde degıl, hatta ha'\,"Van tt-rb•yesınde 1 ı- d f 1 b ğl kt II H h"" . t ı·hı ' ı· A merı·kanın hırsızlık ··e 
.J ne uzumun an aza a aır.n ır. oca ocaya urrıye , .sa a yet \'e mes u ı- · • v 

bile övledir: Eskiden çing~neler horoza d . .. h lt d d h d · t ı·d· N" k' B .. -k H d k :. . . aıma şup e a ın a ır, ocrı aıma ye verme ı ır. ıte ım uyu oca a cinayet nıer ezi 
dans oğretrnek ıçm ayağının altına kız- ]Ah• t · l"k .. d d" H •t• d h.. hl l"h· h"b. • ı· . r.a a ıye sızı ıçın e ır. ocay:ı ı ım:t ur ru u, sa a ıyet sa ı ı Ye mes u ı-
gın bir saç_ ko~lar ve bu bıça~e ~oroz <:tmek, hocava salahiyet ,.,.rmek, h0canın yetini müdrik bir insandır. Ölek: hocalar Arr.crikanın hırsızlık ve cinayet mer 
kızgın saç uzerınde avağının hırını kal- 1 .. d k a· k d' . k , 1. t d h"" . 1.h. , h k · .l v · gt 'du Bu"'tu·· sef"rle 

k 
• ,__ . ro un e en ı ·en ısıne arşı mes u ıv~ a urrıyet ve sa a. ıyet sarı ı ve ayni ezı ıız aşın on r. n ı -

dırıp ötekini kor en ;rwrşısma geçıp A • 

' duygusunu arttırmak lazımdır. Hocada ~amanda mes'uliyetlerini müdrik insan- dn ve devlet adamlarının bulunduğu 
zurna ile bir oyun havası çalarlardı. b d t h k d k a· .. 1 1 1 lb 1A 1. d ·· d 239 .ı1 h 1 k . u uvgu ar arsa, oca en ı en ısın• .ar o ur arsa e et, azım g ... ınc':! ayak bu ŞPhirde son uç ay a "T ırsız ı 

Horoz bu havaya a~ışır, ne zarnan aynı ve işi;i severse, kendinden yukarısından bile atnrlar, fakat o dayağı o kadar hl- \•ak'ası olmuş, ayda 250 otomobil ça -
havayı duysa, ayagının yanacağınd:ın h- t h bb t ·· - h ı · l l k" · d Al' h d SO · l · _ urme ve mu a e gorurse unu e ın- zum u atar ar ı yıyen e .. .a razı 

1 
ıınrr.~ş ve .hafta a cinayet ış enmış -

.korkarak zıplamıya başlardı. Bugun ~t deki küçük nc'sle de aynen tf'krarn mec- olsun!. der! Mııhi1 tin Birgen tir. · 
cambazları, atları dans ettirmek içın -==--====---======-===========-=============-=====---ır::==-=-=-c:cı=-....,== 
onlan cseviyorlar-, onlara ş0ker \'eri - r 

Ve ayni zamanda bizim için bİ~a'~ 
tesellidiı. Çünkü doğduğumuz da~ ğt 
ölc>ceğimiz ana kadar kurtulaına 1

3,o~ 
~etin mücadele esnasında her ııe ı ti ıt' 
enerjimiz gevşese, yeisimiz inaflCl gıı 
galebe etmek istidadını gösterse• 1 r 
gülün dikenlerini karşımızda .ıni59·ı f 
rak görür ve atalarımızın: Diken5

.
1 ti 

olmaz! sözünü kalbe kuvvet verıC 
öğüd diye hatırlıyabiliriz. 

11
e ' 

Dikensiz gül, binlerce yıllık be) Jtl tı 
milel edebiyatı, şiiri de altüst ede: f<" 

. bır .11.' Bu suretle, zıraat alanında kuru ,l'l" 

rifet göstereceğiz diye cSadit ııinı , 
:f1z> ın, cŞeyh Galib> in, ve daha d~ı.a 
lar gibi yüzlerle gül şairlednin rU -1 
tedirgin etmek affolunmaz bir sııç. 
cinayet olmaz mı? 

-------------~ 
Memurlar hakkında yapıl•C 

istetistik 9f1\~ Memurların ferdi ve şahsi •1et ~ 
varakaları vilayetlerden Başve~~şti'' 
tatistik Müdürlüğüne gönd~ b~: 
Basvekalet İstatistik Müdür}uğil .,~,. . ı ov 
lan tasnif etmektedir. Memur 3 tJt 
ile vaziyetlerini, şahsi vaıb'e vır" 
!esbit eden ferdi ve şahsi ah~1 tice 
kalarmın tasnifinden alınacak J'l~ tıi' 
]er İstatistik noktasından Illüh / 
eser teşkil edecektir. ~ 

TAKVi~ 
ŞUBAT ./ 

t-=----~===~~-; pi• Arabi ,e 

l3ö3 ı 
:J. "' l\.aııuıı Rra;nİ •ene 

19 1938 

ıs.'16 ..,,,,, 

~-· 8',.., 

yo~ıi:r!bu memlekette demokrasi istiyo -! i S T E R l N A N, 1 S T E R İ N A N _ ı.1 ~l\ ! ~~_, ,,,__ __ S=-=A-Ll--=-
ruz; hürriyet istiyoruz. Asırlarca süren Zilkade rf· ... 
Osmanlı _ Bizans istibdadı 2.1tmd:ı hürri- Posta idaresi İstanbul ile ecnebi memleketler arasındaki kuruş, Suriye için 50 lira 72 kuruştur. .:> 1 ü ,4 r 

1 4ö 30 ).1'6 )~ yetsizlikten bıkmış olan demokrat Türk telefon ücretleri tarifesini değ•ştirdi, ücretleıin b?r çoğunu Bu vaziyet karşısında posta idaresinin bu üç memleket 
7 
j 

09 
,,, 

ruhu, artık hürriyet ve demokrasi isti- ucuzlattı. Yeni tarifede üç dakikalık b_ir konuşma ücreti ile sık sık tl'Iefon muhaveresi yapacak müşteri bulabile- ~ 
yor! Eğer, siz de bunu istiyo~anız, ço- mesela Filistin içjn 40 lira 65 kuruş, Mısır için 43 lira Et) ccğınt biz ınanmıyoruı, fakat ey okuyucu sen: I ~ôtl:

0
~ ~lıiııdi Ak1•~ 

cuklarınıza ve çocuklarımıza. içti mat 1 s T E R 1 N A N İ S • { E T l N A N M A r ., 7 ~.. ı~ 
inzibat denilen şeyi, ya bir da •ak veya ' • ı 2 ıs 16 09 11 

bir ceza ile değil, güzel akıl, temiz duygu -------------------------------------------·------- ..l~...L-.1......1~,._--:: 



! -[ Eu Sabahki l 
1 

_ Gaze~elerde -ı 

J 
- Gördi ğümuz Fikirl;- _ ı 

1 Ç 
e d • e d d h Cumhuriyet - Yunus Nadi buı;üntrn bıış-ap on ar ın e gıtgı e a a ~av~:~:lı~~1:1~~~~.iı~~tl~~~aet;~~t~~e~~~ 

yerlncıe- ve haklı mudahalesiniıı layik oldu-
1 ~u a!ak:ı. ile karşılandığını kaydeden mu-•• k •• 1 • d ee •• 1 1 !ıarrir §Öyle diyor: 

~uş u vazıyete uşuyor ar :~.i"F.t~;·~=~~:~~~~.::::::~ .. ~~ 
ÇınJiJer h k ti • . d . t• k.J h .. 1 J Kuı·ıın - ASlın us bugünkü başmakate-a va uvve erJDJD e JŞ ıra ) e ucum ar yapıyor ar s!nde Irakla Suriye demiryollarımn blrlcş-

J 000 
Urllmrsl faaliyetinden bahsediyor. Her ne 

aponlar bir süngü harbinde l kişi kaybettiler kr..dar Irak bu suretle Tiırkiyeye bağlana-
}l .. _, _ caksa da hiç blr zaman Jkl memleket aruın-

~- :_ucov_ 31 (Çın· teb1ıg" - ı·) - Tsı"nı·n- 31 (A A ) B Ş h 31 ) J k t' rla yapılacak direkt blr demlr10Iunun yerlnl 
'tUQ.\ ~., Şımghay ~. - uraya ge - ang ay (A.A. - apon ·ı a - tutamıyacağmı lliive ediyor. 
laP<>n kucıvarın~ sıkışmış olan Çin ve len Çin haberlerinde, Japonların Ming ları Ving - Kuang'ın garbındaki Çin * 
fa al·p VVe~lerı bu iki şehri birkaç de kuang'daki hücumlarının, bir çok şid- mücb.faa hallarını yarmışlardır. Şim - Tan - Ahmed Emin Yalman cFransamn 
~li!erı:erd_ıkten sonra şehir, nihayet detti süngü muharebelerinden sonra Ji Ti~ntsin Pukow demiryo1unu takib dostluğundan beklediğlmız. başlıklı mata
~el],~'i p elıncte kalmıştır. Çin kuv - durduğu bildirilmektedir. Japonların edeıek Pengpu istikametinde ilerle - lesinde diyor kJ: 
\raihı.,. ,engpu'nun cenubunda Lin • bin ölü verdikleri bildiriliyor. Bunun- mektedirler. cSon seneler içinde Fransa Ile bir taç defa vyan 1 J nnl~ır gibi olduk. Fakat. her defasında ü.mıd 
l'ıııa ?'.". aponlarm bütün hücumla - la beraber Çinliler kendi zayiatlarının ve amılarımız 00.... çıktı. 

•gfnen ld Çin şehirlerinde alınan tedbirler "'" n ğer e en çıkarmamışlardır. da ağır olduğunu itiraf etmektedirler. Fransa ile olan münaseba.tı.mıl 'Türk -
lae'ı1 n rı:raftan Çin kuvvetleri, Yang- Demiryolunun cenub bölgesindeki Hımkeo 31 (A.A.) - Vali general İnglllz münasebatı ıglbt lcarşılıklı emniyet 
l'ltd rn:ı nsabında hava filolarının da J ·ı · k ç· b k ıa Hoçençun, milli buhran zamanında esaslarına dayanır bir hale gellnce Tflrtl7e-
1 .. _ ··~e V h aporı mevzt erme arşı m as ın • Suriye dostluğu da tendi kendine lcurula-
""ilt "Uıla u u Ve Hsuanşen üzerine rı Japon kıtaatına büyük zorluklar müsamahasına imkan olrnıyan vakit ve caktır. 
ta.!):ıreı rını .~ekrar etmiş1erdir. Çin vermektedir. para kaybma sebeb olduğunu bildire - -----------
huc 1""- en dun Hsuanson üzerine bir ) ek her türlü oyun ve tiyatro temsil • Dost Çekoslovak ba "' Yapa k Düşüriilen Çin tayyareleri -
.. td·rna ra. Japon mevzilerini bom ierini yasak etmiştir. 
ııtıd n etmıc::ler ve b k"" . T~entsin, 3 ı (A.A.) - Domei ajan- Başvekı.fı· e neh · "" u mev ıın şıma Çin hükıimeti, hava baskınlarında 
~n 'll rı g~meğe teşebbüs eden Ja- sından: k 
dtırn-ü ~et~erınden üç yüz kişiyi öl • Japon umumi karargahı Japon tay- yo tan yere insan ziyaına mani olmak 60 

Sa ş ercıır. yarelcrinin Loyang üzerinden uçmuş için, tali derecede cürümlerle suçlu o- yaŞIDl bitirdi 
!tuv;·e~gh~'Y.dan mühim Japon takviye ve biı· hava muharebesi esnasında l2 ian mahpusları salıvermektedir. Şim -
ıtıii_Qh;ını~ sevkedilmckte olduğu Çin tayyaresini düşürmüş olduklarını diye kadar 2000 kişi serbest bırakıl -
~miştir. haber vermektedir. mıştır. 

liir~ - Efgan muhadenet r 

Paktı on sene uzatıldı 
a 
k u suretle iki memleket arasındaki dostluk ve 
ardeşlik bağları bir kere daha tezahür etmiş oldu 

. Anka 3 -------ean ... ta ra 1 (A.A.) - Türkiye ve Ef-ı zel'inde; mutabık kalmışlardır: 
l'ıs 1926n d~v~etleri arasında 25/ Ma - Madde ı - Türkiye ve Efganistan 
hadenet tar:ihınde akdedilmiş olan mu- devletleri arasında Ankarada 25/Ma
tne.)i ıin Ve teşriki mesai muahedena - : ıs 1 <128 tarihinde akdedilmiş olan mu 
sene !l"t~:erbutıarile birlikde daha on hadenet ve teşriki mesfıi muahedena • 
koı. u detıe temdidine dair proto - mesi ve rnerbutu iki protokol, hitamı ta ı 

. B·r ta 1 rıhıııden itibaren on sene müddetle 
hukuıne/aftan Türkiye Cumhuriyeti temd·d edılmiştir. 
~~11 sa 1 namına hariciye vekili ve 1 Madde 2 - İşbu protokol tasdik e • 
u A.ras Ylavı Ekselans Dr. Tevfik Rü.ş dilecek ve tasdik keyfiyeti diğer tarafa 
hukı-.- t~e diğer taraftan Efganistan nota ile tebliğ edilecektir. Son nota -
. "ıe :ı n 

tcı E:.~ ela a'nına Ankara büyük elçi- mn tevdii tarihinden on beş gün sonra 
leket ar tıs Sultan Ahmed, iki rnem - mer'iyete girecektir. 
%stıuk asında teyemmünen mevcud Ankarada, bin dokuz yüz otuz yedi 
l'e da.ia ~e k~rdeşlik bağlarını bir ke- ~enc!'i İlkkanununun otuz bir~nci g~ -
teha\S.is eba:ruz ettiımek arzu~u ile mü .ıü iki nüsha olarak 1anzim edılmiştır. 

Olarak aşağıdakl maddeler ü • Dr. T. R. Ara~ S. Ahmed 

Sal it a11ıankada 
'l'!s11ı; hükumet 
Saı!ekkiil ediyor 

Arna1•ud luk kralı 
Resmen 
Nişan /ar. dı 

alan tnı.;eb~stien 31 (AA.) - fy! haber 
1,?tıanka hha!_ılden bildirildiğine göre, Sa- (Baştarafı 1 itıei nyfada) 
~lcltuı d Ukurneti kabinesi yakında te- uncu maddesine uygun ol:ırak, kral Zo-

-, 
Atatürk bugün 
emlik fabrikasını 

açıyorlar 
Bursa 1 (Hususi) - Curhurreisi 

Atatürkün Gemlik sun'i ipek ve 
Bursa Merinos fabrikalarını açtık
tan sonra Mudanya tarikile doğruca 
istanbulu teşrifleri çok muhtemel
dir. 

Atatürk bugün Gemlik :fabrika· 
slm açhktan sonra Bursaya gidecek
ler ve gceeyi orada geçirdikten son
ra c:.arşamba günü de Merinos fab· 
riknsmın küşad resmini yapacaklar· 
dır. 

Bay Milan Hoca 
1 Çekoslovak Başvekili Bay Hoca bu 
gün, ( 1 Şubat) 60 mcı ya§ını bitinniş
:.ir. Avrupa devlet adamlarının en 
mümtaz sınıfına mensup olan Hoca, 

Ilu miinascbetle Başvekıl Cclfıl J 878 yılında doğmuştu. Muayyen tah-
Bayarın miihim bir nutuk söyliye-

1 

sn devresini bitirdikten sonra hayata 
ceği haber \'erilmektedir. atılışı öğretmenlikle başlar, üniversi -
Fabrikaların küşad resimleri için tenin modem Slav tarihi profesörlü -

hatıra olmak üzere birer altın analı- ğünde biter. Ondan sonra Bay Hoca'yı 
far yaptıralnuştır. siyasi hayatta görürüz. Kendisi Çekos-

,.,...1~ .l/z•sde beş kı·şı· lovakyanm kurtarılmasını Çarlık Rus· 
l ı J ı yasının dostluğunda arayan eski Slo -

V. dz.zt•/Jı• vak siyasileri mektebinin aleyhdarı idL n UTŞ URQ Daha ziyade Çekler ve bütün garb 

M k 3 ı (A A.) R"" t . Slavları ile anlaşmayı tercih ediyordu. os ova . - oy er aJan· F . . . .•. . . 
b ·ıd· ··yor· Tı'flisde b"ır m k bil .h _ aal polıtıkada ışgal ettıgı ilk mevki 

sı 1 111 • u a 1 B d t l ·1· - 'd· B"l~ h b' ·ıAı t ekku""lu"nu··n beş f " ··ı·· u apeş e e çı ıgı ır. ı a are me us 
tı a eş şe ı o um ceza- 'ld' ,. 
. mahkum edihnistir. Bunla S _ seçı ı, nazır oldu ve doktor Benes m 
sına -.: r ov R · · mh · t"h b d'l · ·· · .,..1 ,.. "imine karşı suik d h 1 k e.ısıcu ur ın ı a e ı mesı uzenne 

• Tuna havzasına 
teveccüh eden 
siyrısi f arıı°iyet 

Sayfa J 

e Yugos/aroy a Başvekilinin 
B erlin ziyareti 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

U B ir ara çekoslovakyaya karşı bir 
hareket icra etmesi mevzuu bah

solan ve bu sebeble bütün Avrupada cid
di ibir telaş uyandıran Atmanyanın, şim
di. birdenbire, .siyasetine bır yanın çark 
yaptırmakta olduğu iddia olunuyor. Çe
koslovakya, orta Avrupanın bu kudretll 
devleti için düne kadar bir numaralı dü~ 
mandı. Şimdi, bu siyaset tebeddülü ile, 
ikinci plana geçmiş. onların yerine A vus
turyalılar kaim olmuş bulunuyor, denil• 
mektedir. Almanyanm bugünkü şartlar 
altında Çekoslovakyaya karsı bir hare -
ket hazırlamış olup olmadığı her zaman 
münakaşa edilebilecek bir mevzudur. 
Çünkü, böyle bir vaziyette, büyük bir 
Avrupa harbinin vuku bulması işten bile 
değildir. Çünkü Çekoslovakya çok kuv-

vetli bir ittifak ile Fransaya bağlı olduğu 
gibi Sovyet Rusya ile de arasmda g:ıyet 
ciddi bir anlaşma mevcuddur. Bu sebeb-

le, Almanyanın, mecnunane sayılabile -
cek bir harekete tevessül etmPsi pek bek
lenemez. Buna mukab"l Almanların 
ÇekoslO\·:ıkyıı ile halletmek isted k1eri 
bir Südet Almanları meselesi vardıı ki 
bu davanın, bugün olduğu kadar yarın 
da, her iki taraf için daima gôzönünde 
bulundurulacak bir mevzu olduğu mu
hakakkaktır. 

Umumi siyasette şimdilik Çekoslo • 
vakyanın ikinci plana geçmesini mucib 
sebeb hakkında ileri sürülen mütakal lra _....,.,.,..,.,, 

gelince; Almanya, İtalya ile yaptığı an· 
laşma neticesinde, orta Avrupad!l hüyiik 
bir Jıareket serbestisi ka1.anmış bulun -

maktadır. Bundan istifade ederek huku
kan temin edemediği ilhak keyfiyetini, 

hiç olmazsa sathi bir surette tahakkuk 
ettirebilmek için Avustury.:ı kabinC' tn'" 

(Nazi) milli sosyalist nazırların alınma
sına çalışmaktadır. Halbuki buna en kuv-

\'etli muarız, bizzat Avusturyn başvt'kili 
M. Şuşning'dir. Bu sebeble Almanyanın, 
bizzat bu zata müteveccih siyasi bir ta • 
arruzu tezahür etmiye başlamıştır. Garbi 
Avrupa demokrasileri, Almanyanın bu 
hareketini, Bükreşe yerleşmeden evvel 
Viyana geri mevziini tarsin manasına 

alıyorlar ki kanaatlerinde yanıldıklaFını 
isbat edecek ortada aksi bir delil yoktur. 

Bunun neticesi olarak Avrupa diplo -
masisinin faaliyeti, şimdi, Tuna havzası

na doğru teveccüh etmekte ve şayanı dık
kat inkişaf safhaları arzeylemektedir. 

* I>aha e ecektir. gonun Kontes Je~aldin ~~pony ile ni-
~. ltabresrne:n teyid olunmamakla bera- şanlanmasını .. t~vıb .. et:ıııştı:.-: 1çti~da, 
~UI\ inenin aşagv d ki tt t k prensesler butun hukumet a7.ası, dıplo-

'J o;; G. :Jrcı"stanın Sovvetlas B~7.1
1.1:. ~mda 5 lkinciteşrin 1935 tarihinde başvekil-

ve u ,, er ır ıgın en 1.- • Ç k 1 k .. f Berlin ziyaretinden dönen Yugoslavya 
avrılması için çalışmaktan su ludur •• ıge geçt;. e os o\•a yanın zur:ra ır -

1
- ç kası erkanındandır. (Devamı 10 uncu sayfada) ı- ed . ı a zcva an ere - • . _ 

lıa.. tceğı kuvvetl kt d . matlar ve devletın yuksek memurları ha-C --ı"'eku e samıma a ır. 
erıeraı : General Franko, Hariciye: zır bulunmuşlardır. 

ar. -=..::=:=:=:=::=::==:=:=::==:=::==::=:==:=::=:==:=:=:=:=:=::==:: Diğer iki suçlu yirmi sene hapse r 
~e>., A. ~ Ordana, Maarif: Sainz-Rodri • Bundan sonra ahali alay halinde sa -
~1!'~: :Ye: 1Cont Rodemo, Umumi em- ı-aym önüne giderek mem~~~yet:ni .g~s
llropag lleraı Anido, Dahiliye, matbuat. termiş ve kral halka teşei<kur ctnııştır. 
~do, ~da:. Serrano Susner, Mahye: A- Alay müteakiben Kontesin ikametgahına 

mahkı'.'ıın edilmişlerdir. 1 ~\;ahtan Sabaha: 

l'e: l\rııı arbıye; General Argaz, Bahri _ gitmiştir. D"ğcr şehirlerde de bun::ı. bcn
:11~11, :E:~a~ Cc~vera, Hava: General Kin- zer. tezahü~·at vuku bulmuştur. Bu gece 
~ İlerıa ~strı ve ticaret: Suancez, Na _ 1 şchırlcrc cıvar tepelerde ate~ yakılacak-
t'at let baı:euf, İş ve ziraat: Gomez Pou, tır. . . 

a. nı: Raimundo Femandez Dı.ı- Sarayda venlen :uya f et A ~ Tiran 31 (A.A.) - Arnavudluk ajansı 
ra1t,.. bildiriyor: Dün sarayda bir ziyafet veril-
i J a t~clyosu temmuzda miş ve bu n:ün~asebe~e Konte~ Jeraldin, 

t ~~· elllege haşlayac k prensesler, hukumet aza~ı ve yuksC'k dev-
~~Otıura. ıı ıa11SU&.) a Jet memurlarile tanışhnlmıstır. Ziya -
·~ (bh~_tıun 1 ı - Ankara radyo ı~- . . A d· h 1 ltııo.~de ~Şaatı çok ilerlemiştir. 20 met- f ette Appony aılesı azası a azır bu un-
13tag:ı ltu~ ~~a dalga ile lşllyecek ve 120 muşlardır. 
lilcllt•~l\unu11 e k~de bulunacak olano radyo Kontes, Budapcştede 1915 ağustosunda 

· r. U§adı temmuz ayında yapı - d ğ t o muş ur. a\l ------ Fransızca, almanca, ingilizce ve ital -
tsa elet t .. "k . k t " yancayı mükemmel konU:jlltaktadır. Ta-

< ı şır e ı .h. dk.ki b- .. k b. h i a llıt Satı rı ı te ere uvu ır eves var ır. 

llltı..:: aı <tı n ahnıyor Kral 7..ogo martta evlenecek 
1:tflır11 1ecııye ~SUsi) - Bursa elektrik şirket!- Budape te ı CA..A.l - Budapeşte gazete
~ ~ır f14tır. esabına satın :ılınması karar- ı"rl, Kral Zogonun Kontes Jeraldin ile nl-

Faz'a tahsil edilen bina 
vergileri geri verilecek 
Ankara 31 (Hususi) - Her ne şc -

kilde olursa olsun, mükelleflerden faz
la ol3rak tahsil edilen bina ve arazi 
vergilerinin sahlb1erine iadesi, hususi 
muh:.sebelere bildirilmiştir. 

D. Hava yolları harice de 
seferler tertip edecek 

Ank:ırn 31 fHususl) - Memleket dahllln
cıe muntazam tayyare seferleri yapan Devlet 
nava yollıın faaliyet sahasını memleket ha
ricine de teşmil edecektir. 

Şlını:!llik Filist.lne de tayyare seferleri ya-
pılması kararlnştırılmı~tır. Filistlnden sonrn 
da Suriye, Lübnan ve Irana seferler yapılıı
c:ı.ktır. 

B. R. Zühtünün otomobili 
dün gece bir k aza atlattı 

11 •ırıt taıYan s şanlanması hakkında telslratta bulunuyor-
~ lce~ıet l:ıur ae~rnayednr grupuna iild olan Jar. Evlenme merasimi martta yapılacaktır. Dün gece B. Receb Zühtüye füd 7G7 sa-

lt lld.ekı elN~n başka daha altı vilayet yılı otomobil He Sokoni Vakum ı~uınran-
r\ On ~sahibidir. l\lı ır ıneh'uslarmın bir müracaati yasının 425 numaralı ve şofö:: Liotict.ırun 
~ Ya Halk Kahire ı <A.A.) - Biıttin partllcre men-

1"lcad1171' (}J evinde konferans sup elliden fazla parHimcnto azası İngllteı·e idaresindeki otomobili arasında GalRfo.-
~ ar Usu.:--ıı . .. d b" , 
t ~et b Cdecek k - Halkevlnde herkesi a- bılyii~ elçisine bir muhtır/ vermişlerdir. ~aray onun e ır çarpışma o.muş her iki 
e h ~ıa'tkanı Fa onreransln.r verilmekte, bu Muhtırnda arnbların Fillstlndeld haklarına otomobil de ehemmiyetli surette haı.;:t1 :ı 

lcacılr 
01 

lk Sayman büyük blr gay- riayet edilmesi istenmekte ve alınan şiddet 
ntaktadır. tedbir!crl protesto olunmaktadır. uğı amış niifusca zayiat olmamıştır. 

Parasız seggalı -------
Issız adaya düşmüş kaza kurbanlarının gözleri nasıl ufukla bir duman, bir 

direk, bir gemi gövdesi ararsa. biz de Marmara açıklannd&n göl'ünecek üç ba
calı bir seyyah vapuru bekliyoruz. Seyahat mevsimi olduğu için lstanbula 
gelen ilk seyyah vapuru üç yüz kadar zevk ehlini Boğazdan geçirdi. Hepi
miz adeta seyahat acentası kadar sevindik. Gazeteler vapur gelmeden gele
ceğini, bir gün kaldıktan sonra da gideceğini yazdılar. Neye sevindik, 
neden telaş ctt1k, ne oldu? ~len i:ç yüz seyyah İslanbula refah, saadet mi 
getirdiler? 

Turist işleri münakaı::a edilirken bu köşede bir kere daha hatırlatmtflım. 
Bugünün seyyahı, b ilhasss grup halindeki seyyah kafilesi gezdiği yerde para 
değil, iz bile bırakmıyan bir kuru kalabalıkdır. Grup seyahatini hazırlıyan 

acenla öyle bir program hazırlar ki seyyah gittiği yerde bir santim masraf 
etmez, her ihtiyacı gemide lemin edilir. HükUmetlerin döviz mecburiyetlen 
de buna müessir olmuştuı·. Seyyah memleketinden çıkarken parasını acentaya 
veriyor. Ve artık elini cebine sokmadan dünyayı geziyor. 
Şu halde bu kafile halindeki gemi dolusu seyyahların memlekete akışına 

sevinmek safderunluk olur. Para llırakacak seyyah kara scyyahıdır. Tren 
ve bilhassa şimdi Avrupada pek makbul olan otomobil seyyahıdır. Bu nevi 
sey~ ah eğer gittiği yerden memnun kalırsa haftalarca kalabilir, ve kaldıkça 
pnra döker. Bunun içm : "r şeyden evvel Londra - İstanbul asfalt yolunu 
bitirmek ve bir de istanbulu u:.·.:;-i. ra bir asma köprü ile bağlamak lazım
dır. Vaktile Gazi köprüsünün Unkapamna değil, Sarayburnund:ın Üsküdara 
yapılmasını teklif edenler haklı idiler. Bu belki de çok masraflı olacaktı. 

Fakat cihan değer. bir eser olacaktı •;e tnşıdı01 büyük :ıdm Türk dün~·asın:ı 

\erdiği veçheyi ifade cdrcekti. Atat :ırk Tür!:lüğü A::yai!iktcn A vrupnilığe 
bağlamıştır. Bu eser de :fiiien As~·ayı A-:!"u:>nya b:ığlıy:ı~ldı. Yerwın ço -
cukları her jıalde bu müh:m esen yu.pacakl rdır. 
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Eminönü meydanında 
istimlake başlanıyor 

Ahırkapı önünde 
"İmdad,, sesleri 

Ağır cez3 mahkemesine intikal 
·eden şayanı dikkat bir dava 

istimlak için hazırlanan 1 ve 2 numaralı projeler 
Ankaradan tasdik edilerek geldi 

Sahibsiz sandala binen 
seyyah vapuru tayfaları 
unutamıyacakları bir 
sergüzeşt geçirdiler 

Kuruçeşmede Aliye isminde bir kadını yaralıyan :e 
prens Sabahaddinin kızına da ateş eden hakka ııı 

muhakeme('i •· lrnıda başlıyacak 
Hüseyin isminde 50 yaşlannda ba~·ı 

eden bir polis mUtekaidinin AUye isnıı .. 
Ü.>küdar açıklarında demirli bulu - genç bir kadını tabanca Ue yaraladığını ve 

nan Alman bandıralı Reluans isimli Kuruçeşmede Prens Sabahaddin yalısına gt
seyyah gemisi tayfalarından dört kişi derek. Prenses Fethlyeye de ateş ettiğini 

vazmıştık. Suçlu, sulh hfıkimliği tarafından 
evvelki gece şehri gezmek üzere ka - tt-vkJf edildikten sonra, müddelumumlllkçe 
raya çıkmışlar, gece geç vakit gemile· hMi~nin tahkikatına başlanmıştı. Ht\dl -
rine dönmek isteyen tayfaJar Tophane c;eyle alakalılardan Prens Sabahaddin kızı 
rıhtımından sahibsiz bir sandala bine - FcthJye, yaralı Aliye ve diğer ~hidler adll -
rek df;nize açılmışlardır. Suların cerc- y~ye celbedilerek, ifadelerine müracaat e -
, k l· d 1 .. "ki .. d.lmlştlr. 
).~nına .~Pi .~n san ~ suru ene su - , Ynralı genç kadın, Hüseyinin tendlslle 
ruklene Uskudar yerme Ahırkapı a - alakadar olduğunu, ancak kendi.sinin suçlu
çıklarına doğru gitmeğe başlamış, bu y!\ ümid vermediğini, zira evıı bulunduğu -
esnada sandalın su aMığını da gören nu, söylemiştir. 
tavfalar avazları çıktığı kadar fervad Ev bark ve çocuk sahibi olan ihtiyar bak-

w • • w l:aı Lc;e . ifadesinde: 
ederek etrafdnn ımdad ıstcm işlerd i r. _ Ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime ma- ı 

Tayfalar bu Slrada Bandırmadan 1:1c defillm. Ben hastayım, demektedir. 
gelmekte olan Çoşkun isimli motörün Müddeiumumilik, sucluyu, hakkında Uk 
kaptanı tarafından kurtanlarak Em _ tnhklkat açılması için 7 ncl sorgu hlklm -ı 
n' t b · · b "d"' 1•. • .. t Jiğlne vermiştir. Ynpılan tahkikat net~esin-
_ıye . eşı.ncı ş~ e mu ur ugune es - <!e Hüseyinln fiili katle tnm teşebbüs mahl- . Davacılardan Ali~ • 
lım edılmışler<lır. yetinde göriilmüştür. suçlu bu madde ah - , adJfl '.... 

kammıı göre muhakeme edilerek, cezalan - zıuaıı vak anın aı:ıft.de bir yaraJ~eiuJll~ 

Y • dırılmnsı için hakkında !!On tahkikat ka - ~ret olduğunu soylemiştlr. M 66' Emınonü. meyd'cını t • · l k .. 56 ıncı JJlJ ~.J 
enı ersane rarı ver!lml!! ve Al?ırceza mahkeme.<Jine gön- SUÇ unun ceza anununun ~ ff'lY 

Eminönü meydanının istimlik iş -ı lirası belediyenin eline geçmiş bul un· ~ 1 cJ(>rUmiştlr. Muhak~mesİne pek yakında baş- 81'11n 7 1ncl ve 4 üncü fıkralarına U 

}erine başlanılmış bulunmaktadır. İs - maktadır. -- 1 hnacaktır. ~~~C::.~:.l:~.:!~i~;. ~ 
timlak işleri için bir ve iki numaralı İstimlak, emlakin vergi kıymeti ü - Plan ve projeler bugünlerde 1 

diye iki proje hazırlanmıştı. Nafia Ve- zerinden olacaktır. Belediyenin vere - Ankar"ya götürülüyor Ku:rtuJuşta 
kfı.leti her iki projeyi de tasdik edip be- ceği para mikdanna itiraz edenlerin . . . .. .. 
lediyeye göndermiştir. İstimlak işle - malları için istimlak kanunu ahkamı .. CFab~ılkba ":. J)Iavduz!Aar kıdaresı rn'uddu- b U A un an cesed 
rinde her iki projenin tatbiki de be - .. tb'k ı kt ru emı ugun er e n ·araya gı e -

fi}fll' 
Hareket, heyecan, gangster 

!eri meraklılarına 1 

b .. .. kted' .a 
0 

unaca ır. 1 cek ve HaHcde kurulacak olan yeni Bundan bir mfiddet evvel Kurtuluş civa-
ra er ~~rume • ır: d D . • E İmar planı ve Eminönünde yapıla • tersanenin pİan ve projelerini vekalete rında tabanca ile ensesinden vurulmuş bir ı 

Dahılıye Vekaletın en ve aımı n cak ic:timlak i leri hakkında izahat , . . . . . ccsed bulunmuş, cesedin sabıkahJardan Sa-
ciirnenden menafii umumiye kararı is- · .. ş :.akd ı medecektır. ProJeler tasdık cdıl· ide ald oldu~u da tesbit edilmişti. Müddei -

J\U .. "TRO GOLDWYN MATEI' 

Şirketinin çok başka bir pıe'f%UB 
malik yeni bir filmi 

Giriinmıyell . vermek uzere Ankarada bulunan be - d'kd .. · l d h 1 b l ı . 0 

tenmiştir. Karar gelinceye kadar ıs - . . . .. .. .. . 1 en sonı a ınşaa a er a as ana - umumılik hfıdise.}1 tahkike başlamış, mua-
timlfı.lt isleri durmıyacak devam ede • Iedıye ıma; şubesı muduru Zıy~ ev - tnkdi.'1'1 ede('ektir. Projeler tasdik edil- vinlerden Feridun Bagana tahklka~a el koy-

"'k . • • ' velki gün Istanbula gelm iş ve dun ak· si at ayrılmıştır. 1 muştu . Tahkikat neticesinde, İzmlrdekl bir 
Cc tır. .. k d"' .. t" z· 1 k.ttll hadisesinden sabıkall bulunan Seymen 

Her iki projenin tatbiki beraber yu- şam tekrar An araya onmuş ur. ıya oıtuııarından İhsan isminde biri zannaltına 1 

rüyeceğindcn ~imdilik istimlak edile - ;ıe beraber harita şubesi müdürü Ga - Polisle : ıılınmıştır. Gnlota rıhtımında babasının ka-
cek cmliıkin ınikdarı bir milyon yedi !ib, imar mü.~aviri Muhlis de Ankarada tlllnl vuran Halim ile arkadaşı Seter ismin-
yüz bin liralıktır. Bunun üç yüz bin bulunmaktadır. Bir (ocuk yanarak öldü ele iki mevkuf tarafınd~n müddelumumlliğe 

._._ - • ""' • ...__ --.......--- Altı yaşında Satanik isminde bir çocuk y:,pılan yeni blr lh~ar uzerine, tahkikat ye-
• .. nl bir safhaya glrmıştir. 

V k / '"' k 1 ı t • o ki mangal yakarken, gazın parlamaslle vucu - 1 İki k t tıkl lhb 1 n. aça Çl ıga arş l s 1 r. ye o arı d:inün muhtelif yerlerin<fen yanmış ve nak- ı mcv u un yap arı ara nazaran, 
ledlldlği Şi 11 k h t 1 d -ı .. .. maktul Said bir hırsızlık hadisesinden do - I 

V • Jb • [ D b J ş çocu as anes n c 0 muştur. l:ıyı tevklrhanede bulunduğu sırada, arka •
1 l en l le 17 er eniz an {a geçti Şübhcli J>ir ölüm ldaşlanna, Seymcn oğullarlle ailesi ara.<ıın • ı 

Arabcamllnde oturan Mehmed oğlu HU _ daki bir kan güdme. dansından bahsetmh 

DÜşÜn Ü/Ügor Malzeme dün devir ve seyin ısmınde bir kunduracı evvelki akşam ve: 
• lüfer balığı yemiş, sonra bazı zehirlenme a- - Beni öldürecekler, arkamı kolluyorlar, 

K:.:ı.çakçıhg·ın tamaınile men'i için ı teslım Q!undu lCılmi göstererek hastalanm~ş ve ölmüştür. demiştir. 
s b ı - Bu ihbar üzerine, İhsan üsUinde top1a -

Çok esaslı tedkikler yap1lmaktadır. Bu Hükumet tarafından satın alınan e eb vefatı meşkuk goren, tabibi adil nan zan da kuHetleruni-tlr. 
. h d d · . . . .. . . Enver Karan, cesedin Morga nakline lü - ., 

gı.in, alınan tedbırlerle, Cenub u u · Tstınye Dok şırketı bugunden ıtıbaren ;.uın gormüştür. Müddeiumumi muavin! Feridun Bagana 
Jurımızda bile kaçakçılık azalmıştır. Fa Denızbanka geçmiştir. 1 F . b' k dün ytnlden Sineınköye vak'a mahalline gi-
kı;ıt, münferid de olsa, bazı valc'alar vu 1 DPnizbank Umum Müdürü Yusuf C dd b t ecdı ırt aza R hml il derek tahkikat yapmıştır. Tahkikat gittikçe 

. . k ed ~ . ·· . .. . a e os anın a o uran a e gene inkişaf etmektedir. 
kua gelmektedır. Yenı almaca t . • ı Zıya Onış dun bu hususta hır arkada-

10 
civarda mukim 15 yaşlarında seyri ismin- w b 

bir1er1e bunların aa önüne . :amamııc şımıza şunıarı söylemiştir: :!e ıki çocuk diin çamııkıar arasında oynar- Halıcıoglonda ulunan cesed 
geçi1ccektir. Muhafaza teşkılatı kuv • ı - Denizbank'ın teşkilat hazırlıkla •

1 
!arken yerde, ne z:ıman ve kimin tarafın- Halıcıoğlunda denizden çıkarılan cesedin 

vetlendirilecek ve kaçakçılar çok sıkı rına devam cdivoruz. Denizbank'a ge- dan bırakıldığı malum olmıyan bir dinamit hüviyeti Mli tesblt edilememiştir. 

k "b a·ı kt' İ t' n k . k t' 1 . b bulmuşlardır. Ancak, Tıbbi Adli t.arafından müddeiu -
ta ı e 1 ece ır. ç:.n b~ ınye 0 şdı_r -~ 1 .ma zemesı u-ı Bunun ne olduğunu merak eden çocuklar mwnillğe gönderııen raporda, ölfimün suda 

i gun ıze teslm. • ılmıştır. evirip çevirirlerken dinamit inr!lak etmiş, boğulma neticesi vukua geldiği tesblt edll -
Şehir işler : Bu idare bugünden itibaren Deniz-'çocuklardan Seyfi vücudünün muhtelif yer- mlştlr. Cesedin üzerinde bir yara bere izl 

- bank namına faaliyete geçecektir. Şir· lcrlnden ağır suret.te yaralanmıştır. Yaralı b·ılunmaması Te tahklkatın seyri clnayet lh 
Bayram günlerinde yapılacak . ket müdürlüğüne mühendis Mehmed çrıcuk hastaneye kaldırılmış, dinamitin ki - tlmallerint ortadan kaldırmaktadır. 

tenvirat ş d t . a· ı . t· l nıın t.-ıratından konulduğu hakkında tahkı- Burgaz adasınd~kı· h"dı"senı·n 
. . .. • a 3 n ayın e 1 mış :ır. kata başlanmıştır. Çocuklardan Rahmiye - Cl 

Bayram gunlerınde yapılacak yuz Denizbank idare meclisi reisi ve a-ıhtç bl!' şey olmamıştır. muhakemesi 
• , • n esıcı ya a an ı Burgaz adasında birllkde yaşadıtı Meb-bin liralık tenvirat için hazırlıklara zahkJarile umum miidi.ir muavinlik -ı Bı'r ya k · · k 1 d 

başlanmış oldugu yazılmı_ş~ı. Evve.'a' !erine kimlerin getirilcc.eği henüz bel - Sabıkalılardan Mehmed Ayvansarayda 
0

_ rureyi ve anası Fatmayı çakı ne yarala -
Beyazıd ve Galata kulelerı ıle Şemsı -1 ıi deftildir. Bu hususta Iktısad ve Ma - turan tramvayla Be. lktaşa giden Sadık ıs- makdan suçlu Avnlnin muhakemesine A -
paşada ve Sarayburnunda yapılacak Jiye Vekaletlerinden direktif pekliyo- mindP birinin para ç:ıntasını aşınrken ya _ ğırcezada dün de deum edllml~tJ.r. DUnkü 
tenvirat için bir proje hazırlanacak, ruz. knlanarak adliyeye teslim edilmiştir. cels~dP mütalea.sını serdeden müddeiumu -

mi Sadun, htidlsenln sureti cereyanına na -bilahare ufak mikyasda yapılacak ten- İdare meclisi kurulduktnn sonra DP. Kız kardrşlnin yanaklarını kesen alabey 

hazırlanmasına geçilecektir. s:ı.yılı evde oturan 22 yaşlarında Elen! is - l 

Dttşmanıar 
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RlCE - LEWlS s roNE 1 
•etfll 

Botun Amerika Polis kU~ rtısl 
peşine takan dört bUytık a fildi 
birleşerek yarattığı bu mothfŞ 

VAROD'I 
Matinelerden itibareıı 

ALKAZAfı 
sinemasında başlıyor. 

virat için ayrılan yerlerin projesinin nizbank faaliyete geçecektir. Taksimde Val!deçeşmesi caddesinde 117

1 Deniz i~leri: mlnde bir kız birkaç zamandanberi Hasan 
Otobüs tahkikatı ~ isimli bir delikanlı Ue konuşmaktadır. Kı -

Dahiliye Vekaleti müfettişleri pa - Liman işletme umum müdürü zın ağabeyisi Letter dün gene bunıarı ltonu-

Yarın akşam 

S Ü M E R Sinenı861 
·"i"· 5.000.000 dolara mal olmuş.... MI151 1ı zar olmasına rağmen evvelki gün de şurken görmüş ve bıçağını çekerek karde -

Ankaradan geldi şinln üz<!rlne hücum etmiş, Elenlnin yanak-otobüs tahkikatile meşgul olmuşlardır. ı ı 
Limana aid işler üzerinde İktısad lannı keserek ortadan kaybolmuştur. Yaralı 

Dün yeniden iki otobüscü dinlenmiştir. Vekaletile temaslarda bulunmak için 1 kı1 hastaneye kaldırılmıştır. suçlu aran _ 
Tahkikat ve tedkikatın bugün veya . maktadır. 
Yarın l'kmal edı'lip fezlekenin tanzimı'. Ankara ya gitmış olan liman işletme 

Arkadaşını yaralayan çocuk 
ne geçı·ımesı· muhtemeldı'r. Umum Müdürü Raufı Manyas dün An Ü 

Birisi sküdarda, diğeri Beylerbeyinde o-
Çöpler denize nasıl dökülecek? lmradan gelmiştir. Denizbanka geçen turan 15 ya4lannda Ali ve Salih tshnll iki 

LUks ve ihtişam . •• Gnzel kadınllll'··· 

N inVkYııö·ı il 
1 d .. 1 . S l~man idaresinde yeni kadrolar hazır- çocuk arasında evvelki akşam kavga çık _ 

Lodos hava ar a çop enn aray - ı·anmaktadıı·. ... ' 
mış, Ali çaLI ne Sallhl sol bacağından ya -

burnu ile Kızkulesi arasında denize s· k 'd lm k 1 · 1 ralamı~tır. Suçlu çocuk yakalanarak tnh -

DAMLARIND~ 
Emsalslz ve harikulade şaııeserlfl 

d"'k""l · f k .... lm.. b ·r ecı e yapı a ·ta o an yem yo -
o ~ mdesı .. ml u.va ı h"llgorud .. uş . ve u cu salonunun inşaatı bitmiştir. klknta başlanmıştır. 

takdır e çop erın sa ı ere uşmıyece - y · 1 ·· .. .. d k" rt · ·· Bıçaf& dayanan aile kavıası 
ği an!aşılmıştır. Daimi Encümen bu u- .. enlı sakotn onumuz e ı paza esı gu Sfileymanlyede mukim Hasnnla lı::ansı 

1.. .. hh'd il 1 kd nu sçı aca • ır. 
su u mutea ı e yapı an a e mu - ------ Hüsniye arasında geçlmslzllk yüzünden çı -
v~fık bulmamış. eski usulde yani lo - İstanbul hakkında iki konferanı ken bir kavga neticesinde Hasan karısını 

DO R 1 S N OLAN ve O E801B Ö~or. aİ1UrB1~İI f1' 
d rısör 150 muhtelif \·e mUkellef dekor •.• 11 Coz orkestrası.... 8000 ı gtı 

dansözUn alamod dansları.... Şayanı hayret balet heyetleri... Ciddetl 
kamaştırıcı bir harikadır. 

dos havalarda çöplerin mavnalarda bek Her hafta Salı gfinlert saat <20,30> da E- bacağından bıçakla yaralamıştır. 
l~tilmesi şeklinde devam edilmesini bil mlnönfi Halkevl Merkez Salonunda veril _ ~--------•.;.•••••..;;;;;;;;;;;a;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmillllll~ 
dirmiştir. mt>kt.e olan İstnnbul hakkındaki konferans- BllyOk Framnz edibi u· . c s ı· L A_.... H s o R LA R f 1 

Mukavele müddeti bittikden son • 1~'" devam edllmekted1'. B~gün •ynı snntte l ALEXA1'DBE D1JMAS 'nın 
. Universlte Tarih Doçenti Mukrimln Hn111 ü-

ra t.ızelenccck mukavel~~e .akıdna • çüncfı konferansını verecek, saat (21,30) da dUnyanın her diline çevrUmiş 
meye lodos havalarda çoplerm Kız - d'l Tatlh Doçenti Arif Müid tarafından <İs- olan şaheser : 
kuJe!;i açıklarına da dökülebileceği kay tanbulc1a Blznns abideleri) mevzulu bl~ kon-J T 't) B K ~ E S 6 z L 1) olarak, hayret ve heyecanla görmeye hazırlnnınız ı 
dı konacaktır. !Prans verllecelttlr. Y 





1 Sayfa 

[_ HAditeler Kal"flsmda 1 

HOKKA~AZLOK 
Hokkabaz, kendini methediyordu: 
- Ben, dedi, b ir kızı yatırır, keserim. 
Dinliyen güldü: 

,. - Bu bir şey mi, tramvaylar da kesi
yorlar. 

- Ben, ham ipeği bir kutuya koyar, 
ayni kutudan ipekli kumaş çıkarırım. 

- Bu da bir şey mi; pamuğu, samanı 

toplayıp, onlardan ipek çıkaranlar var. 

- Ben, gözle kaş arasında sarışın olu
rum, esmer olurum. 

- Bu da bir şey mi, kadınla.- da berber 
dükkanına giriyorlar, esmerken gözle kaş 
arasında sarışın oluveriyorlar. 

- Ben, bir güğüme süt koyarım, gü -
ğümden su çıkar. 

- Sütçüler bunun daha alasını yapı -
yorlar, güğüme su koyuyorlar, güğüm
den süt çıkıyor. 

- Ben elime bir gümüş l ira alır. iki 
dakikada eritiveririm. 

- Bu da bir şey mi, yüzlerce lirayı bi. 
dakikada eritenler var. 

- Beri, seyirciler arasında bir kadı
nın yüzüne bakınca içinden geçeni an .. 
lanm. 

- Bu da bir şey mi, bütün evli er -
Jteltler kanlarının yüzlerine bakınca, 

yüzlerinden ne istiyeceklcrini anJayıve -
rirler. 

- Ben, bir yumurta alır, yumurtadan 
civciv çıkarırım. 

- Bu da bir şey mi, lokantaya git b ir 

yumurta iste, içinden muhakkak civciv 
çıkar. 

- Ben, bir silih atarım, etrafımda bu
lunan bütün eşya yerinden oynar. 

- Bu da bir şey mi, bugün bir silah 
patlasa bütün dünya yerinden oynıya .. 
cak. 

- Ben, hiç bir insanın sığabilmeıine 
imkan olmıyan küçük bir kutuya gire
rim. 

- Bu da bir ıey mi, bir insanın dahi 
sığabilmesine imkln olmıyan kalabalık 
tramvaya on kişinin birden girdiğini 

gördüm. 
- Ben, ycnilmiyecek ıeyleri yerim. 
- Bu da bir JeY mi, yenilmiyecek şey-

leri hangimiz yemiyoruz ki! 
- Ben, seksenlik bir insanı kırk ya -

şında, kırklık bir insanı da yirmi yaşın
da gösteririm. 

- Bu da bir şey mi, güzellik enstitü
leri bunun daha alasını yapıyorlar. 

- Ben, bir koyun alırım, bu koyun de
ğil keçidir; derim; ve siz kP-Çİ gibi gö .. 
rürsünüz. 

- Bu da bir feY mi; kasablar da yapı
yorlar: Keçi alıyorlar, bu koyundur, di -
yorlar, biz de onu koyun gibi görüyoruz. 

Hokkabaz, suratını astı: 
- Desene rakiblerim, benden çok kuv

vetli imişler .. 
Öteki, cevab verdi! 
- Evet, sen kendine artık başka bir iş 

aramıya bak! 
lsme~ Hulüsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =t. 
Deniz yal uz i:ıs&nları değil, 

balıkları bite tutar 

.,, 
1 ı, 

?---....... 

Bazan denizin, 
balıklan dahi tut
tuğunu biliyor mu 
idiniz? Bakınız, 

bunu nasıl anla
mışlar: 

Maruf biyoloj i a
limi Makenzi, A
merikaya, vapurla 
üç tane içi balık 

dolu akvaryom gö
türürken fırtına çıkmış, ve balıklar gas
yan etmiye başlamışlar. Fırtına durunca 
balıkların rahatsızlığı da geçmi~. 

* Fransada av yllzUnden nekadar 
varidd elde eiHiyor? 

ağac 

sebebi nedir, bi -
lir misiniz"? Bu, o-

dun veya tahtalann yapıl~asında kulla -

mlan ağaçların kesilme zamanı mesele -
sidir. Eğer ağaç, mehtabın on beşine ka
dar ormandan kesilirse onun odunu ve 

tahtası sağlam olur. Aksi takdirde odun 

veya tahta işe yaramaz. Bu iddiayı, ma
ruf Panama ormancılarından Woakes, 

Amerikan İnstitute Engineersde ortaya 
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IKADDNI 
Kısa saç modelleri Kendir 

Her kadın bilmelidir: 

Kemerinizi kendiniz 
yapınız 

""" * ,,. Kendir kuvvetli bir toprak iller ve bu toprağın sonbaharda ~ ,,, 
sürülüp hazırlanmlf olmaaı lci::ımdır. Ayrıca toprağa atılaco 
mun ilıi unelikten es!:! olmamasına da dikkat etmek §arttır. 

le yere ekilen kendirden kaz.anr beklenemez.. 
:s' • ıtJ 

Geçenti yazımda kendirin ne gıbi ik- j zımdır. Hatta büyük teşebb~ 
lim şartlan altında verimli olacağını an- kısım tohumu, bu bakıIIl~an ~ 
!atmış; hangi topraklardan hoşlandığını, kontrol ettirmek, çimlendırıtl ..-........ 
nasıl ekilip biçildiğini anlatmayı da bu dalıdır. [Okuyucularımı yo la 
yazıma bırakmıştım. rJ Sözümün alt ta- bu ciheti sa'!iece hatırlatrrıak 
rafına bugün devam ediyorum: rum.] 

Kendir ziraatinde düzenli bir iklim ka- Havaların günlük ısı (""" b• 
dar, elverifli toprağın da büyük ehem- laması on dereceyi geçince, 
miyeti vardır. Buğday, yulaf gibi ektik- kim zamanı gelir. Bu, Kas ·bf 
!erimizin birçoğu kötü yerlere düşünce, nisanı buluyorsa da Bursa gı 1 
bunu kara bahtlanna yorarak, gene bıze cak yerlerde on beş gün e~ 
bir şeyler vermekten geri kalmadıkl::ırı biliyor, herhalde her yerin ~ 
halde, kendir böyle bir yerde - hatır için uygun zamanını bulmak k• . 
olsun - serpilip boyunu bile göstermez. zaman tavı gelmiş, önceden ~ 
İster ki kendisine tahsis edilecek tarla, müş, hazırlanmış tarlaya bil 
o köyün en kuvvetli yerlerinden olsun! me usulü ile tohum saçılır~ 
Alt katında rütubeti saklıyabilen, derin de ekilebilir]. Dönümüne 
yapılı, potu ve kireçce zengin, killi-kum- bir dekara 14-15 kilo tohurtl 
ıu veya kumlu-killi ve herhalde ümüslü ekilmesi ince elyaf için ınalt 
yerleri arar, hele geçmiş zamanlarda de- da muayyen bir haddi aşınct 
relerin doldurduğu Allüvyon-milli top- :?.ararlı olur. 
raklan pek sever. Kendirler 10-15 gün sonrıı 

Bunlann aksine, bayırımsı ve nem tu- Havaların uygunluğuna gör:? 
tamıyan sığ yerlerden hiç hoşlanmaz. gittikçe hızlanır. İcab ederse 
Hoşlanmaz değil, biraz evvel ıöylediğ:m madan bir ot almak iyi olur, t 
gibi yeryüzünde boy vermeğe de tenezM şey Jazım gelmez. Yalnız ge 1, 
zül etmez. Kendiri, bu derece nazlı gös- da anlattığım iklim şartların' 0 
terlşim onun pek eyer seçer• bir neb:ıt yağış ve rütubet bulunma~, 
olduğunu söylemekten ziyade, ekımin~ bir ay fasıla ile iki defa ı;ul•d,11 
den kazanç bekliyenlerin ne gibi nokta- mehal lazımdır, ve işte bur• 
!ara dikkat etmeleri lazım geleceğini an- yepyeni bir mesele başlıyor: 
latmak içindir. Demek oluyor ki kendir, sıJ ~ 
Toprağını böylece kuvvetli yerlerd~r. yetişebildiği gibi, çok zaman if 

seçtikten sonra, bu kuvvetli tarlayı da kalite ve kantitede randrrıaıı. ~ 
uzun kuvvetini verebilecek şekild~ hazırla;- mak ister. Şu halde ekilece~ 
misi- mak Uızımdır: Tarımmanlar iyi bilirler lamaya elverişli olmak, nıe 1'f 

ki, vaktinde iyi sürülüp kışın yağmur ve bulunmak gerektir. Tarınınıall tıl 
karı bağrına geçirilmemiş, otundar. kö- bu noktayı gözönünden uzıı1' 
kündC'n temizlenmemiş tarlalar, ne ka- caklardır. Memleketleri iklifll /, 
dar bitine} ( c:: münbit). olsalar da bu dan önceki söylediklerfıne ptlt ~ 
kuc.'lretlerini gösteremezler. Onun için su meselesini düşünmelidirlef· r 
kendir ekilecek tarlanın sonbaharda er- ten sulamak için olmasa da, s0~ 1 
kenden sürülüp hazırlanmış olmas~ la- tlde etmek için su beherrıeha 
zımdır. İlkbahar gelince bu yeri bir kere dur. r/ı 
r !!ha sürüp ikilemeli, ondan sonra ekime d"" t ş'f Kendir, ekildiğinden o~. ·..111 
girişm~licFir, yoksa anın bahara kadar male gelir. 0 zaman ya koklel'f: 
çiğ bekletip te o zaman sürüp ekmek ka- larak veya biçilerek boyların• 
ra kitaba hiç uyar değildir. Kaldı ki on- dırılabilecek demetler halinde_ .. tf 
dan korkan kendirin, ekim sırası (mü - lar. Bu demetler birkaç gün stJ'J 

Kendi elile hazırlanmış bir şeyi kul- navebesi) çapa nebatlarından sonra ol-
1 k tatlı kt. G" · b" ( dan alınarak su yerlerine ~; 
anma ne zev ır. uzeı ır sen- mak lazım gelir. Azotlu maddeleri çok~a yerleri, ya akar derelerdir "..~~'1. 

tür) yapmak ister misiniz? Bakınız ne harcıyan kendir, bakla gibi toprağa a:r.ot !erden kenara alınmış gölc\JJı.Jil. 
kolay. irken nebatlardan sonra ekilirse çok iyi metler, halile bu sulara bBurl~ 

Tahta boncuklardan bir yığın alınız. clur. günden on beş güne kadar t>e ~ 
Rengini seçmek size aid. Bunlardan - bü- Kendirin tarlasını erkenden hazırla- 1 d k 1 ri Uflel'" 1 

n tın a a an kendirle n, _,u 0 M Bizim hazineyi! atmaktadır. 
ne getirdiğini, or- ----·------- yüklüklerine göre - altı - .>ekiz sıra dızi
tada istatistik ol _ __ .. _ .. _ niz. Uçlarını ya hep birden bir tokaya 

den ticareti yapılan elbise, ayakkabı, bu tutturunuz. Tokalı bir sentür gibi kulla-

manın iyilikleri çok tecrübe edilmiştir, bıJl'Y zamklı madde ve kabuk tJtll 
hatta tav bekliyerek fazla vakit kaybı:?- bir çürümeye uğrıyarak cıya •·• 
denJere Kastamonu havzasının kendirci- le t1"' bırak1r. Sonra demetler çı ' ·--"-' 

madığı için bilmi-
işlerin gene bu işlerle meşgul müstahde

yoruz. Fakat Fran 
sada, bir av mev _ mine tem~ ettiği kazanç, şimer.difer ve 

siminde, gerek sar- saire gibi nakil vasıtalarının hasılatı, 
: -ı::. !edilen fişek, saç- Fransız hazinesine, Türk parasile tamam 

.. ma, barut, yenile-146,805,398 lira varidat temin -etmektedir. 
nen tufek, satılan av hayvanatı, bu yüz- (25) frank bir lira itibar edilmiştir. 

Aşil yolunda 
lntlkam bahsi 
Bayan R. R. ya: 
Şiddetle sevdiğiniz zamanları hatırlar

eınız, herhangi bir maksadla seven bir in
sana acı çektirmenin vicdanlı blr lnsa.na 
.zevk verebilecek bir hareket sayılamıya
eatını kabul ederslnlı.. Kaldı ld, e.sld seY
rWnize yapmayı tasarladığınız işkence, 

ilerde size, aade vicdan azabı vermekle 
kalmaz, başınır.a nahoş hadiseler de a -
t.ıb!llr. Zira, bana yudığınız mektubun 
iislfıbundan kolaylıkla sezilen :r.ekanız; 

bir z.Ana oynamanın tehlikelerini idrak 
edebllmen1ze bol bol yetecek derecede 
ı.ıenmlş ve incelmiş görünüyor. 
Sonra unut.mayın ki, ne vri,t!le se\·diğinlz 

Ye şimdi soğnduğunuz erkek, ne o erkekle 
nlenmlş bulunan kadın, ne de bugün 
beraber yaşadığınız adam, size bile bile, 
13tlye istiye hiç bir fenalık ebnemiş kim
~Jerdlr ve YakUle çektiğiniz gönül acıla
rııutan, onlardan hiç biri doğrudan doğ
ruya mes'ul değildirler. 

Binaenaleyh, o acıların intikamını, on
lardan birisinden almak tstemlye hiç hak
.tınız yok. 

Hem dÜ!JÜnfin ki. almak istediğiniz bu 
intikam, iki yuvanın ve sizden başka üç 

masum insanın felü:etlle sona erebllecek 
tadar da tehJlkelidlr. 

Cünkü ümldlerini dlril~c~lnlz erkek, 
ıuııahaıs blr kadını dul bırakacaktır. Ver
dlğln1z ümidi tahakkuk ettirmlyeceğinlz 
için, sonunda hem kendLcılne iyi kötü ar
kadat olmu§ bir kadından, hem yıktığı 

yuvanın manevi harabesi üzerine kurdu
lu parlat hülyalardan mahrum kalacak, 
ve bedbaht olncalctır. 
Şimdi beraber yapdığını:ı: erkeğe gelin

ce, onun yeniden başlıyan bu eski nıüııa
sebr.ti duyması da hayırlı olınıyacaktır. 

• Çiir.ki.i bu eski müna~betl, manasız bir 
intikam kaprisine kapılarak devam ettir
diclnize hlç blr zaman lnanmıyacaktır. 

Hatt.A farzımuhal olarak buna inansa bi
le, almak lstedlğlnlz bu haksız intikamın 
içinde hem size karşı beslediği itimadı, 
hem de izzeti nefsi kıracak bir al!imete 
rastlamayı vehm edecektir!. 

Gorüyorrunuz ki, bugün, eskiden sevdi
~inlz erkekle arasın. karşılaşmaktan, ve 
o erkeği ıztırab içinde görmekten duy
duğunuz bas.it zevk, yann s1ze çok paha
lıya mal olabilir. 

Binaenaleyh, manuız ve tehlikeli kap
rislere rlı..m olup. kapanmış yaraları nüks 
ettlrebUecek: tesadünere kapılmayınız!. 

TEYZE 

nınız. 

Yahud da dizilerin boyunu belinizden 
biraz daha fazla yapınız.. Her bir;ne u
fak bir parça renkli deri talanı7~ Bu ku-

§ağı tıpkı bir kordela gibi belınize bağ
layınız. Uçlarını biraz sarkıtınız. Ya sade 

bir sabah el'bisesi üstünden yahud bir 
fügü bluzla pek iyi gider. 

Halılan parlatmak 

leri şöyle derler: . u'· ta kurutulurlar, kuruma Işı _ .. a 
cGüz çiftine kuru deme ca bu sefer harman meydanv 
Akdarmaya sulu deme> eı lar. Demetler çözülerek ya . '...ı1 

Bununla anlatmak isterler ki cEndi~c: ı ·1 h or-
eltiğin tavsu.J.ık, kendir tarlasını sür.- eri ı e ya ud da bu işe ~a defi 

lerle ezilip ne batın kökenın · .A 
mekte vakit kaybetmene :ieğmez.~ Hay- ründen çöpünden ayrılarak ~ır. 
vana güvenip işe girişmek gerektir. dilir. Bu elyaf saçaklar baliJl ~ 

Gübrenin her ziraatteki ehemmiyeti toralar haline getirilir, \'C t/Jı ,,J 
söz götürmez. Bu, kendir için daha ehem- (h 1 rl~ am if) te satış için hazı 
miyetlidir. Kendir tarlası üç dört yılda K d a en ir elyafını kullanın •. ;1# 
bir iyi çürümü~ çiftlik gu""bresile hasıllan- JıJ' sokan artık ya küçük el lşçı 

Renkleri soluklaşan halıhm parlaklaş- , mava muhtaçtır. kendir fabrikasıdır. . .. ı 
tırmak için iyice süpürülduktcn sonra Toprağı seçip hazırlığı na bitirince ar- tt•P' 
içine biraz sirke katılmış soğuksu ile sil- tık f'kime girişebiliriz. Fak.t önce, alı- Ben bu ikinci kısma bı ~ 
melidir. nacak tohumun iki .seneJikten eski olma- ceğim, yalnız elyafın kali~e ~ 

sulün kıymetinde mühim bır . 
masmı bilmek şarttır, çünkü kendir to- ,. ııı 

C Sı.lmek h {U son iş üzerinde duracntoı ~ am . . umu intaş kudretini uzun zama.n saklı- ~·.ı yafın çıkarılışı kısmen elle r 
Camları silerken parlaması ıçın suvun yamaz. Ayrıca tohumun tadadı ıyfce ke- M d •1 k · tid.,ı 

• m ı r d 1 1 b 1 cngenez enı en ço ıp 
ü;inc biraz gazyağı damlat malıdır. Silin- a e gf" ıp 0 gun a~ış. u unması,. Y~- yapılıyor. Bu alet dört ayak ~ 
dikten sonra süzülüp kurumak üzere bı- bancı ot tohumlarını ıhtıv.:ı etmemcsı la- k l 1 - d k bl ğ ç1' · · ı a ın ıgın a oyu r a a 
rakmalı, iyice kuruduktan sonra kuru ı ['1 _ ,. lklndkiHn ı.rthH - hota • bir ucuna tutturulmuş d:.i'.A 
bezle oğulmalıdır. 1a bak1nn. (Devamı 10 uncu ~I 

1 iki ahbab çavuşlar: ----------.,-------
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'!!!!:ihten sagf al ar: 

l<o ka hükümdarın sonu 
De'"· 

gırnıencı· T · f • • k a· k.. k. b. k·ı· d. 1 anın lll\lht · anrı mısa ırıne apıyı açtı. ır oşeye es ı ır ı ım ser ı. r . 
batnı eş~nı hükümdarı hüviyetini sakhyarak bir dilenci gibi oraya uzandı. Sırbndaki 

anı altın ve mücevherle süslü elbisesini göstermiyordu. işte bu 2izli kalan 
altın ve mücevherler onun ölümüne sebeb oldu 

\>e~:-
)Q~ "lllcf a 
i~ srın başlannda şarkta iki bü-

~~illısuı ~r~Uk vardı: İran ve Bizans. 

0~ıtııllltında~~arnı, büyüklüğü ve son 
~ lıştUr. Fak 1 sefahaU dillere destan 
~ ~ğı d ~t İranın ihtişamı da bun
Clt lar~ğ~l, belki üstündür. Zaten 
~ ~ 11.k asırlarındanberi büyük 
' artar ~e~ ~hne o1muş, büyük hü
Ola ııı etı b~~tir~ortir. Keyhüsrev o ~ 
~ ~<nahil) uituk ve kuvvetli devletleri 
daıı ~n An e (Mısır) ı yuttuktan son
bıt a ılerileread~ı~YU istila etmişti. Dara 
lan Ş:y l'aparngıttı ve yalnız (İskit) lere 
~ U~ti.ne _adı, (Serhas) m Yunanis
bı}0tılUk gıderek Atinayı yıkan bir 
~ı .. _ - 'Ordu 
~ -...ıııı e.rı. ~u meşhurdur. Sapor Ro-
t' atorlaruu YVeUi r.amanlarmd.a im-
b~i. (~~ ~ edecek kadar kudret 
~~ lldaJe~·ırvan Adil) in ihtişam ve 

halbte 1 §<ırkta ve garbd2 atalar 
Celıniştir. 

~ 
~l Siydi }l * 
!atı ~eıxı bi · 0rasanın Merv şehrine 
"-1 il baıtL r kafile yaklaı:ı""ordu Bun-
'tıerı, . ..-~rınd " " . 
\>1ı b·elı kalk a sır:rnalı elbiseleri, a.llın 
~ 1tlcaç l'ii an ve zırhlarile birkaç zabit 
\>~ ~td~ z ~sker bulunuyordu; onla

b~li llıiiş eğe~~ atlar üstünde, alt?r. 
~Ctl taray er uze.rinde muhteşem el-

ar adarnaı 
>'ila geliYord n, harem ağaları, kı-
el)iJ. l'trtda \' u. Ortalarındr:t otuz beş 
~illi§ olan e b hepsinden daha şatafatlı 
'l ~ ltatı] lr drun vardı. Onun ar
~~ ttrevarıı e bir takım katırlar, atlıır 
•~ °l'Q llde \'e ~rdan ibaretti. Bunların 
~t tlrı- .. , ıçlerinde Hindin İranın 

<ıet1~'Cnın (!U • • 
<eıih . • güzel kum~şlarile mü-.._ ta b-.. ıe gozn .. 1 

, -",~! 'lılurıu u rnüş olan saray kı-
'')~ ~it bYordu. Aş~lar, kilercibr, 
,>otdıı ~tırı nşına birer ket"Vandı. Yük 
, ~ ll' ayrı bir sürii te_şkıl edi-

u~ ~ D .. Patlak • • 
~~ ı;ornrı güneşı altmda dahn 
~ ~ suı :;ı bu alay !randa saltanat 

~ ~ l~~~~ ~an ~asanilerm son hü
tı.) ~a..1..~d ezdice.rde aiddL Üçür.-

)üı:.'~da ,~n beş senedenberi tranın "1\.. ve n· l 
"~ -~% ıc e nehri kenarında ki 
i. llit~~dnn şarka coğru süıüle 

tb~tt1~ C! • hududuna kadar gcl-
tQ~ ~ lirıde n 

l~t ~a ol e Ordu ve n~ de para kal-
en_ el'lı aı-ak 
~ ~tı l1 ta Yanında bala hır sü-
~~ ~ ~a:1~0l"du. Sayısı dört bini 
t l:iı. ltt ~ kara alkıru ne ile besleme· 
~,~l'altt ti l'sıı Ve ıava!h bir adam
b~aı bit ~ 0~ rağmen şehirden şch
tıq '~i)> ~ tahh e b~ kadar zarruın s.:ığ 

h f ~ı~ \re senydi. Fakat onu cia 
l () ~ ~ korkak h··k~ . ~ elitı aı.-ıbe u umoarı kar-
l<:ı: lıq~e.lt l'altj t hekliyo .. du. 
'ı 11 d .. ti )'okt§rnışh. Halbukı zaval
Q~ ,ı\,t;ı~ll~C ğin· u. Irala İran tahtuia 

~b.~'-'"\, : İran~a~rnuyordu. Sanıyordu s"l\ ttı .. ~ı.ı~ ikf • kovacak, lltezifon a 
~~lır 0~er ~~etr~ yüksekliğindeki 

~ll.l .. ~ sa.ra}'.ı:esı ve ihti.şlmile 
~lı:tt, da tekrar altın tah-

YAZAN: 1 
I._ _K_a_d_ir_c_a_n_K_a_f._l_ı_ 

gömleği, donllt altın kemeri vardı. Har
maninin kenarlan açıldıkça kemerin üs
tündeki elmaslar ateş böceklen gibi par
lıyordlL 

Şimdi yanındaki kunı kalabalığı bes- Epeyce yürüdü. Sabaha karşı erken-
liyecek iktidarı bile yoktu. den kırlara çıktı. Hızlı hızlı gitti. Heye-

Yezdicerd kime güveniyordu? Yanın- can ve korku onu daha çabuk yormuştu. 
da asker kalmamıştı. Yenide:ı asker top- Akşama doğru ıssız bir vadide blr dcğlr
lıyacak kumandanların hepsi de ya ~1- men gördü. Oraya gitti ve değirmenciye: 
müşler, yalıud kendi şehirlerine çektt- - Çok yorgunum. Biraz yatacak ye-
mİiler veya kaçmışlardı. rin var mı? 

Ceyhun nehrinin ötesinde (t1ahu-Mu- Dedi. 
çu) han hüküm sürüyordu. Üçüncü Yez- Kendisinin hükümdar olduğunu tamt-
dicerd vaktile istihfaf ettiği bu Türk hü- mak istemiyordu. 
kümdarının merhametine sığmıyordu. Değirmenci bu Tanrı misaf:rine kapıyı 
Ona: açtı. Bir köşeye bir kilim serdi. 

_ Birlikte Arablara ka~ı savaşalım. İranın muhteşem hükümdarı bir dilm-
ZiTa onlar buraya gelecekler ve sen=n ci gıbi oraya uzandL O kadar yorgundu 
de memleketine hücum edecek:erdlr. Er- ki hemen uyudu. Belki güzel rüyalar da 
ken davranmak gerektir. gördü. Fakat uyanış hiç te ivi olmadı. 

DedL Ertesı sabah Tann misafiriıı~ uyandır-
Türk Hanı kendisine sığınan bir z:ı- rnak için giden değirmenci bir takım ki

vallıya yardımı borç bildi. Hem Yezdı- lim ve harmani kıvrımları arasında al
cerdi muhafaza etmek, hem de onun Y~ tınları, elmasları, mücevherleri gördii. 
niden asker toplamasına yanhm etmek Gözleri büyük bir merak ve ayni zaman
üzere şimdilik yedi bin kişi yolladı. Bu da hırsla parladı. Bu dağ başında kuru 
dinç, cesur Türk atlıları Horasana gele- ekmek parası için ne kadar uğraşıyordu. 
rek Merv şehrinin kapısından girdiler. Şimdı şurada gözlerinin önünde koca bir 
O zamana kadar hergün Arabların gel- servet yatıyordu. Kim biln· kımdi? Bu
melerini bekliyen ve korkan halk yat1ştı. 1 rası ona ne lazım? Yolcunun değirmene 

Yezdicerd büyük bir konakta oturu- girdiğini kimse görmemişti. Görmüş oJ
yordu. Konağın kapısını Türk atlıları salar bile: 
tutmuşlardı. Artık rahat rahat uyuyabl- _Erkenden gitti! 
lirdi. Fakat korka'lclar her şeyden şübhe- Demek güç bir şey miydi! 
]enirler. () da kendi kendine şöyle dü- Bu fırsatı kaçırmamalıydı. 
şündü : Etrafa göz altı. Kenarda bir balta var-

- Ya bu askerler sabah erkenden içe- dı. Adamcağızın işini bitinnek için ne 
ri girerler de beni i>ldürürlers0? ··· J.:adar rnükemnıel bir vasıtaydı! Hemı n 

Kendi kadar akıllı olan müşavirini ça- 1 onu kaplı. F;ğer yaşatmış olsa kim bilir 
ğırdı. danıştı. Hükümdarın her dediğini J ne kadar ihsan alacağı hükiiındann bşı
bir ilham eseri saymağa alı~ı~ olan a-,<nı bir odun keser gibi gövdes·nden ayırdı. 
damcağız: Fıskıran kanlar oracıkta ufak ufak oı-

- Türkler verdikleri sözde dururlar. rik"ntiler yapar ve pıhtılaşırken onun el
Bunun için ben merak ed•lecP!' bir ~y leri bütün hırs ve hızile üçüncü Yezdı
,ıöremiyorum. Elbet rahat rahat uyuya- cerdi soyuyordu. 

bilirsin! ı Biraz sonra da son Sasani hükümdarı 
Diyemedi. . değirmenin carkında köpüklenen sulara 
- Ey büyük hükümdarım! Kımsev~ 1 atılmıs. akmtıya kapılarak sürüklenip 

güvenilmez. Olabilir ki Mahu Han bu gidiyordu. 

fırsattan istifade ederek Ho:-asar.ı da ~e~- Ertesi sabah onun kaçtığ•nı öor<'nen 
d. ··ık si katmav1 tasarlar Bunun :ıcın "" ı u e ne " · ~ l'vfahu Han etıafa aUılar saldı. Değirmc-
her şeyden evvel sizi ortadan kaldırmak 1 ııe girdığ ni öğrendi. Suların bir kena-

ister. unda öhiyü buldu. Değ;rm0nc111i11 de 
Dedi. 1~ 1 boynunu \'Urdurmak sureti!e cezasını 
_ O hnlde çaresini bulmak azım. d" 

. . d 1 ver ı. 
Basbaşa verdiler. Çaresmı artı ı ar. ---- ------ --

~ f ' tt Yezdicerd konağın arka tara ına gı .ı. 

Oradaki :p"ncerelerden birıne sağlam b::
ip bağladılar. O ipe astlara';;; aşa~ı indi. 
Gecenin ıssızlığında ayaklarının ucuna 
basarak ve etrafı kollıyarak yürüdii . 
Farkına varılmasın diye yanına adam 
da almamıştı. Oradan en yakın şehre 
kadar gidecek, kendisini tanıtacak, adam
lar tophyacakh. Türkler vcyf:l Arablar o
ıaya gelinciye kadar da elbet kolayıuı 

bulurdu. 

Temizlik anıelcsinden yapılacak zchir1i 
gaz ekipleri 

Temizlik amelelerinden teşkil edi
lecek zehirli gaz ekipleri için vilfıyet 
seferberlik dait"esi hazırlıklar yapmak
tadır. Her kazadan seçilecek yirmişer 
kişilik gn.ıpl.ır Eminönü Halkevinde 
toplanacak. kendilerine zehirli gazlar
dan <-ehri temizleme dersleri verile -
cektir. Derslere, devam etmekte olan 

Arkasına alelade bir harmani 
fakat onun altında ipekten ve 

almıştı, zehirli gaz kursları bitince başlana -
sırmalı caktır. 

OUnyamn en buyuk operatörünün harikulade maceraları: 6 

Hastahanede bir g ün 
foyam meydana çıktı 

Beni çağıran Profesör: '1Seni kaloriferc~Iikten azlettim., 
dedi ve sonra ilave etti: "Yanıma muavin aldım!,, 

Nakleden: lbrahim Hoyi 
Bir labzada giyindim, hastaneye se

ğirttim. Daima üzerimde bulunan anah
tarla alt katın kapısını açarak, koridora 
girdim. Farkederler de foyam mcydan'l 
çıkar diye, elektrikleri yakrnıya cesaret 
edemedim. Kori,poru karış karış bildi
ğim için kapıları sayarak, üçüncüsünün 
önünde durdum. Bir hayalet gibi iieriy!! 
süzüldüm. Ortadaki masaya doğruldum. 
Ellerimi ileriye uzatmış yüksek masayı 
aranıyordum. 

Birden sendeledim ve yere düştüm, al
nım çimentolu zemine çarptı. Fena hal
de sersemledim. Buna rağmen buz gıbi 
soğuk, teması bile insanı ürperten bir ().... 
lüyü kucaklamakta olduğumu farkettim. 
Hakikati anlayıncıya kadar geçirdigım 

korku \'e dehşeti asla unutamam. 
Birkaç saniye, kımıldamaktan bile ür

kerc:k, olduğum yerde kalakaidım. Sonra 
knfama dank dedL Karanlıkta odaları 

şaşırmış, üçüncü kapıyı açacağım yerde, 
teşrihe müsaid olmıyan ölülerin saklan
dığı, istif edildiği dördüncü kapıyı aç
mış, oraya girmiştim. 
Hayatımda birçok korkunç hadiseler!e 

kruşılaşmıştım, fakat zifiri karanlıkt3, 
çimentolu bir odada uğradığım bu mace
ra bana hepsinden fazla işlemiştir. Ö>·le 
ki, şimdi bile, her ne zama.:ı hatırlasam, 
sanki belkcmiğimden aşağıya buz gibı 

su dökülüyormuş ve o ölünün vıcık vıcık 
terini kokluyormuşum gibi olur. 

Yere düşerken, müdhiş bir gürültü 
koparmıştım. Onun için bir müddet, ne
redeyse kapıya doğru yakınbşan · ayak 
sesll"r,ni duyacağım sandım. Ama kork
tuğuma uğramadım, çıt bile olmadı, bu
nun üzerine, ,Pen de elimden geldiği ka
dar dikkat ederek, hırsız adımlarile teş
rih dairesine sıvıştım. Oh!.. Hele şükür. 

kimse farkına varmamıştı. Hnndlyse be
ni ele verecek olan suç ortaklarım alet
leri bir güzel yıkadım, kuruladtm, do!a
ba kfüdledim. Başka bir hlld:se ile deo 
karşılaşmıynrak sokağa çıktım. Evime 
kapağı attım. 

Aradan birkaç gün geçmişt:, profesö
rün beni görmek istediğini ve odasında 
beklediğini söylediler. Bir hissi kablelvu. 
ku ile, bu çağrılıştan hiç te menun ol
madım. Adeta kocundum. Ne yapayım, 
başa gelen çekilir.. geleceği Yarsa göre
ceği de var, dedim. Profesörün odasıoa 
daldım. 

Koca adamın ilk kelimeleri, hislerim
de, daha doğrusu kanaatlerimde yanıldı
ğımı gösterdi. O menhus gece hastabakı
cılardan biri bazı sesler, gürü!tüler işit
miş, korkusundan aşağı inememiş, pen
cerede beklemiş ve bu aciz köleniz soka
ğa çıkarken hastanenin dış kapısındaki 
lamba l§ığmda beni görmüştü. 

FTofcsör, dediği dedik, astığı astık b!r 
tavırla: 

- O gece orada ne arıyordunuz?,. İzah 
ediniz? .. deyince, selameti bütün açıklığı 
:ıe her şeyi olduğu gibi ve doğruyu söy
lemekte bu1durn. Daha dolacak çilem var-

mış meğer!.. Sözlerimi bitirir bitirmeı. 

profesör, top gibi birden gürledi, ve: 
- Vay, demek. sen, adi, mundar bir 

ocakçı olan sen, bizim ölüleri kesip doğ
ruyorsun ha! •. 

Dedi. Hazin hazin başımı salladım, ve 
adeta af dilenen bir sesle: 

- Fakat profesör cennblnn, diye pa. 
lazlandım, bütün bu kesip biçmeleri, da
ha doğrusu teşrih ameliyaUannı icab e
den ve asıl aletlerile kullanıırak yaptım. 
Herhangi bir cesedde işledimse, kılı kırk 
ynran b.r dikkatle lazım gelen yerlrrl 
nçtım ve hiçbir mafsal veya uzvu tahrib 
etmedim. 

Profesör büsbütün kızdı, köpürdü: 
- Atma .. yalan söyleme! Ne o teşrih 

yapıyormuş. Buna adile, sanile habaset 
cierler! 
Mütevazı bir tavırla daha doğrusu u

tanarak ısrar ettim, ayak diredim: 
- Bana inanınız profesör cenahları. 

diye mırıldandım. Bu teşrih ameliyele
rini tatbikat derslerinizde, sizi dınliycn 
talebelerinizden daha iyi ve olgun ola
l'ak yaptım. Sizi öyle bir dıkkatle dinle
dıın, seyrettim ve yeni bir tecrübeye gi
ri~medcn önce de her ameliyatı, (Te -
tut) un teşrih atlasında inceden inceye 
tedkik ve mütalea ettim. 

- Yeni bir tecrübeden maksadın ne, 
bay ocn~ı? ... 

- Arzedeyim profesör cenahları .. Hk
önce, sinirleri kesmekle işe başladım, ay
ııi zamanda cümlci as'abiy~ üzerinde de 
çalıştım. Sizden görmedikçe, nasıl kes
tiğinizi, araştırdığınızı seyretmedikçe, 
kendi başıma te§rih yapmadım. Sonr3 da 
bütün bu teferruatı kitabdaıı takib ede
rek, bilgimi tamanılamıya çalıştım. Her 
ameliyattan sonra, her şeyi yerl~ yerine 
koydum. Mesela bir diz kestim değil mi, 
!!traf mı gene eskisi gibi, usulü veçhile 
ve ('O doğru şekli ile dikmeden rahat et
medim. 

Daha hala yatışmamış olan profesör 
gene atıldı: 

- Küstaha bak! .. Usulü veçhile ve en 
doğru şekil de ne demekmiş? 
Başıma geleceklerden endişe etmeme 

rağmen: 

- Kocher usulünü kullandım profe
sör, diye kekeledim. 

Ne o'! .. Profesörün tavrı değişiyordu. 
Gözlerinde daha tatlı ışıklar beliriyor, 
~'Üzündeki o keskin hiddet çizgileri, kı
nşıkları düzeliyor, korkmadan, biraz ev
\•el hiddetten kabarmı~ burun delikleri, 
artık eskisi gibi pırpır açılıp kapanm1-
yordu. O lahza anladım. Profesör, beni 
sıkı bir imtihandan geçiriyordu. Bana 
üstüste Histology ve teşrlhten sualler 
sordu. Hayatımda belki yüzlerce f mtihan 
geçirmiş, bir çoklannda E.>Ccl terı dök
müş adamım. Buna rağmeı:ı. bütün tahsil 
h~attmda, prQfesör.ün bana sorduğu su
aller kadar zor.unaJ mkısına Ntladığlmı 
hatır lıyamıyonım. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

---==---=:..,---------==--==-----

Yenicamiln 
Güzelliğini 

llarab etmiyelim ! 
Eminönü meydanının tanzimi ve Ye

nlcamlln bütün güzelllğl ile meydana çı
karılması tçln beledlye tarafından verilen 
knıar her tarafta büyük blr altıka uyan
dıı mıştır. Okuyucularımızdan b!rçotun
dnn aldığımız mcktublar bu alakanın de
rere~lnl göstermektedir. 

P.u arada değerli ressamımız Şevket D:ı(! 
da bize gönderdiği bir mektubda, son gün 
lerdc münakaşası yapılan blr nokta Ü%e
l'ln.1c duruyor: 

- YenJcamlln, etrafındaki binalardan 

temizlenmesi kararı herkesten çok, mu
hnkknk kl güzel san'atıar mensublnlnl a
lakadar ediyor. Fakat camlin yanındaki 
.kemerin kaldınlıp llldırılmaması uze
rlnde çıkan münakaşa benim canımı mk
tı. Dlr kere bu ltcmerln kaldınlması esasen 

' 

Jittunuuz bir haret.eı aa1Jlı.r. ben bu ta
ıa nuru tçlm aıztıyarat dfişündüm. 
Orschtt kemer !lalettayin bir kemer de

lildir, !bidenin es.ası, aynlmaz blr parça
&ıdtr. Kemer :kaldınldıtı gün Yenlcaml en 
Gfrıel blr u.ıvunu kaybet.rnif bir hale ge
lir. Kemerin cebheye verdfti güzellik, 6..s
tündekt Türk uslüblle yapılllUf kanııdh 
pencerelerle aüslü binanın zarafeti aca
ba i:stanbulda hAngt binada vardır? l!!t
ra rı açıldığı zaman görüleceJrt1r ti bu te
rner. daha razıa blr güzelllk arzedecektlr. 
Hele binanın içindeki çiniler çot nefistir. 
İç koridordaki pencerelerin sedefil ke
penkleri görülmcğe değer blrer san'at ese
ridlı . 

Bütün bu güzellikler meydanda iken ke
tner nasıl yıkılabilir? Eğer cami kemerin
den yıkılacaksa, ben bugünkü halde kal· 
maı.1m tercih ederim. 

Zannetmem kl M. Prust gibi güzel san
atınr iilemlnde yetişmiş değerli bir 7.at 
buna müsaade etsin. Her halde kemer yı
ktlmııınalıdır ve yıkılması çok büyük bir 
ziya olacaktır. 
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8 Sayfa 

Sinema yıldızlarının 
garib ve tuhaf itikadları 

Evlendiler 
- Necla nişanlı iken, nişanlı

sından günde üç mektub alı
yordu. 

Size benziyoı' 
.. Jedi: Yeni uşak soy .0~ 

F ernand Gravey kelebeği, Simone Sim on yeşil gözlü 
kediyi uğurlu sayarlar. Danielle Darrieux ise y_anından 

asla mavi boncuğu eksik etmez 

- Sonra evlendiler mi'! 
- Evlendiler, Necla posta 

rnüvezziine vardı. Nişanlısı da ••llbWJ 
posta gişesinde çalışan genç kızı 
aldı . 

- Bay, siz evde ~ı;ııı 
bay geldi, adını so 

medi. · d~ 
- Herhalde, kar 

budaladır. ltJ 
- Olabilir bay, t,ıp 

ziyordu. 

• 
Fef'JUUt.d Gravey we lıa Mircıııda cNi "4 Pet'roımanın galonı. filminde 
Sinema ıan'atkir ve yıldızlan arasm-ı 

ela §Ulla buna inananların sayısı hayli 
yüksektir. 

Fransız san'atkan Armand Bernard 
Ye§il Tenkten ürker, yeşil rengi uğur say
maz. Bu hususta c:Uyor ki: 

- Düşünüyorum. Abdallığıma hükme
diyorum. Fakat gene de yqil rengi ken
dime uğursuz saymaktan vazgeçemiyo
rum. Evimde yeşil Tenkte hiçbir ıey bu
lamazsınız. 

İspanyol yıldızlarından Couchita Mon
tenegro diyor. ki: 

- Bana 11 rakamı çok uğur getirir ... 
Bu rakama çok bağlıyım ... 

San'atkir Robert Aruoux bir .kibritten 
iiç sigara yaktırmaz... . 

Duvalles fanilasının üzenne bir şey- : 
tan resmi işletmiş. Muvaffakiyetini bu ı 
ıırla koruyormuş. 1 

Fernand Gravey kelebeği çok uğur sa-
1ar. Evinin her odasında kelebek minya
türleri bulunur. Cüzdanının üzerinde bi
le bir kelebek markası vardır. 

Raymond .Bordy muhakkak bir miki 
taşır ... 

Mavi boncuklu yıldız da Daniel1e Dar
rieux'dür. Bu güıel yıldız mavi bonc~
fundan asla vazgeçemez ... 

Charles Boyer'in itikad:ı da hoştur ... 
Film çevirmeğe başlamadan muhakkak 
para ile cyazı tura. oynar ... Ona göre 
ltu, filmde muvaffak olup olmıyacağın. 
cösterir. - ... . 

Danielle Darmux mavi boncuğun 
kerametine iman eder 

Harry Baur gözünün seyirmesinden 
çtkinir. Film çevireceği gün gözü, has
sa ten sol gözü seyirir ise mümkün mer
tebe film çevirmekten kaçınır. Bu fikir 
onda tam bir itikad halini almıştır. Ar
kadaşları dikkat etmişler, gözüm seyirdi 
dediği vakit bu kuvvetli sa:ı'atkar o gün 
hakikaten çok fena oynarmış. 

Lilian Harvey sağ adımına çok me
raklıdır. Sol adımla hiçbir işe ba~lamaz. 

Slınone Simon cy~l gözlü.t kedileri 
uğur sa~az ... 

Myrna Loy zar atar. Aksi zar geldiği 
takdirde filmde muvaffak olamıyacağını 
kestirir ve hakikaten de o ,·akit çevirdi
ği filmlerde muvaUakiyet gösteremez. 
Jo~n Crawford yatağından sağ tara

fından kalkar. Buna çok bağlıdır. Sol ta
rafından kalktığı vakit çok sinirli olur 
ve bu sinirliliğinin tesiri altında da işleri 
kötü gider. 

William Powell yeleğinin cebinde kü
çük mikyasta demirden bir at nalı taşır. 
fşe başlamadan evvel muhakkak bu at 
nalı minyatörünü okşar. 

Robert Taylor hayatında pek o kadar 
itikadlara bağlı bulunmıyan bu meşhur 
san'atkar stüdyoda sete çıkmadan evvel 
muhakkak üç defa bir tahtaya vurur. 
Bunu bellisiz yapmıya gayret ederse de 
herkes onun bu jestini kollar. 

Marlene Dietriche gelince salı ve cu

Tasarruf Eskidiği zar°' 
b. ttazaf" Erkek memnundu; karısına: Uşak, ır ınao . çif: 

- Çok iyi ettin de bu kış az - Bizim bay btf gı 
elbi3e yaptırdın.. istedi .. yedi buçuk ~ 

Dedi, karısı düşilrJdü: sekiz numara versen 
- Öyle ama az elbisem oldu- - Neye? ııı& 

funu artık herkes öğrenecek. 111••-------------------.a -Yedi buçuk orıtıe 
'Onun için bundan sonra hep O· - Birisi, benimle evlenmek i3tediği1li söylüy01'. Telefonu zaman benim e 1 .. 
tı9mobille gezeceğim. ıen al da birkaç dakika kahkahayüı gülüver! da. 

Hiç olmazsa J 

Alt katın kiracısı üst kata çıktı. Kapı
yı vurdu. Ev sahi
bi bayan açtı: 

- Bayan, misa
firlerini~ çok tepi
niyorlar, aşağıda 

uyuyamıyoruz. 

- Misafirlerim 
dansediyorlar, onlan dansetmektPn me
nedemem ya! 

- Hakkınız var ama, dansederlerken 
hiç olmazsa ayakkablarım çıkarmaları
m da söyliyemez misiniz? .. 

* 
Bilmez olur muyum? 

Kadın kocasının yanına geldi: 
- Bi1iyor mu

~v· sun kocacığım. A
sıl lnş bundan son-

" ra başlıyacakmı~: 

- Bilmez olur 
ktt.. .Udür. 

bunu bana kim 
söyledi, bilebilir 
misin? 

muyum, muhakkak 

* 
Borç 

Adam, meyhaneye girdi: 

içiyorum. 

- Garson şarab! 
Dedi. Garson şa

rabı getirdi, içti. 
Tekrarladı: 

- Garson şarab. 
Unutmak istiyo
rum, unutmak için 

- Teessiir içindesiniz zannederim ba
yım. 

- Hayır, borç içindeyim, borç. 

* 
Söylememiş miydim ? 

Ev sahibi balıklarına yem verirken 

giyindim. 
- Ne münasebet.. 

misafir geldı. Mi
safir şaşırdı: 

- Bu ne kıya
fet? .. 

- Balıklara yem 
verecektun de, Ja
pon kadınları gibi 

- Yeni aldığımız bahkların Japon 
balıkları olduğunu sana söylememiş miy-
d. ' ım. 

Gece bekçisi 
- işe girdığ•mden

beri müdürün yü
zünden daha bir gece 
bile uyuyamaaım. 

- Neye, müdür sa. 
na ne yaph? 

- Daha ne yapa
cak, beni gece bekçi-

si tayin etmiş! 

Ne yaptın? 

- Artık Necati kin~eleri tanıyamı
yor. 
- O kadar hasta ha ... 
- Hayır, mirasa kondu da .. 

Sıra vermiyor 
Telefonu açtı., dinledi; beş dakika 

geçti, on dakika geçti, on ~ dakika 
geçti.. sordular: 

- Neye hiç bir şey söylemiyorsun? 
- Nasıl söyliyeyim, karımla konu-

şu yorum. 

* Leke var 
Hokkabaz, seyircilere bağırdı: 
- Bana bir ~y veriniz, derhal görün

mez hale getireyim. 
Kadın şapkasını çıkardı; hokkaban 

verdi: 

- Üzerinde bir leke var, dedi, o lekeyi 
görünmez hale getirin. 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz, yalnız 
~'tma içki içmekten hiç hoşlan,. 
m.am! 

Ne yalan 
Nişar-lı erkek, nişanlısına 

baktı: 

- Sende bir hal 
var, ne oldun? 

- Ne oldun da 
söz mü, seni dün 
yanında bir esmer 
gençle, evvelki 
gün de bir sanşın 

müşlcr. gslb 
_ Ne yalan, ne yalan. eııÇ 

benim yanımda bir sarışın g 
- b. vardı. gun de ır esmer genç -

* Ne münasebet 
]. gı - Kocam o dakikada de 1 

tu. Bir daha dön
memek üzere ev
den çıktı ve gitti. 

- Sen peşinden 
koşup ona, geri 
dönmesini söyle-
medin mi? r gıbl 

- Ne münasebet, ben de 1 

değildim ki!. 

ler söyledin ... 
- Şimdi hatır

lamıyorum. 

- İşine gelmez 
değil mi? .. Ah ka
rıcığım, derdin, 
gün gelecek senin 

* 

bütün vücudünü elmasJnrla 

ğım.> "ıl 
.. Jl il 

- Yanılmışım, vücudunu 

irileşeceği aklıma gelmemiş. 

* 
Fena şey 

1 ·ıifl 
- Bir gün1 gene dükkfina 51 

müşteri gelmişti. 

saçlarını ondülas
yon yapacaktım. 

maşayı çok fazla 
kızdırrmşım, saç
ları yandı. 

- Fena şey.. · 
9 9 

- Çok fena, ondülasyon par ıs1• 
dülasyona başlamadan e~c1 9 j 
dar ehemmiyeti yok am~ 

cerdi~ 
• \ \1 1 

• :Bir B I·~ • J -. elill 
. ' Jendırn, iifot 

deh düşf11 
na. 

ma günleri film çevirmeğe başlamaz. Bu - Bir tahHsıye ma
iki günü kendine uygun saymamaktad!r. dalyasına hak ka-

l'imon.e Simcn yeşil gözlü bir kedi 

gördü mü keyfi tamamlanır 

Walt Disnay'in yeni filmi 
cMiki'nin babasI> lfil5:abını almış olan 

l 
meşhur ressam Walt Disney pek yakında 

·Kar topu ve Yedi Cüceler> adında bil -
yük bir filmi piyasaya çıkaracaktır. 

zandım. 

- Ne yaptın? 

- Denize düşmü~-
tüm, kendi kendime 1ıııiı.---..;iu:ıa~111.:ıı::a:~u.:L:ı.t::W WW!lil!lill!IWl!l!!ll!llWlllıilMm 

boğulmaktan kurtul

dum. 
- Affede,.,.iniz .!i.ıi rahatııı ediı,ıoruı. Ktı1ayı cıçcımadık, naııl açılacağını bize 
gösterir milinb? 
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SON POSTA 

RESİMLE DÜNYA HADiSELERİ 

'~ "" 
:-.ıı..ı ~~~ İnlilJzler1 giWkçe daha büyük tayyareler inşa etmektedirler. Yukarıdaki resimde-I_olcu nakliyatı içfa 

11l'tttıııclt .Yelıı han devlerinden birini görüyorsunuz. 40 yolcu taşıyacak kabiliyette elan bu tayyare her biri 800 'beygir 
. t lnotör)e müteharriktir. 

!ir zarrı.ı.ı. 
~e IÖrdtir .hayaı libf brşılanan bir iş bugün hakikat olınu§tur. Yukarıdaki 
'},fr boru lün~ 1st taraftaki tayyare, hakikatte uçan bir benzin deposudur. 

).,_•ureue ta 't'lsıtasiJe apfıda gene uçmakta olan tayyareye benzin vermektedir. 
~ lnlidd 1Ya~eleıin benzine muhtaç olmadan ve vakit kaybetmeden havada 

etlen Pek fazla artmış bulunmaktadır. . 

·~ ~ 
~~ ~ tehri civarında bir plajlarına Kaliforniya ısmini vermişler, 
~. et~ buna mukabele ederek Floridada plajlarından birini Dovil tes

.;"11 Pll · Resia elyevın, tam bir yaz havası içinde bulun.an Amerikadaki 

~-' .. ~ ct.ı. dalarak elindeJd çıngırağı çalmak suretile balıkları da
"""" ~ Ot!hıra ekmek ufağı yedirmeğe çalışan bir ıenç kızın deniz altında 

~ &örüywıunuz. 

İngiltere ordusunu mütemadiyen art
tırdığı gibi gitgide de modernleştir • 

mektedir. Yukarıdaki resimde bir 

manevra esnasında askerlerin tank hü
cumuna karp bir mama hazırlamalan 
görülmektedir. 
Diğer taraftan İngiliz askerleri yeni 

çap ve modelde silihlarla da talimleıı 
yapmaktadırlar. Fak.at bu talimler çok 
gizli tutulmakta ve kimseye gösteril • 
memektedir. 

Temin edildipe göre bilhassa tay. 
yarelere karp dafi mitralyözlerin tec
rübesi çok iyi neticeler vermı§tir. 

A vrupada garib bir kı§ manzarası: 
Kürk modası nihayet kadınlardan hey
kellere de sirayet etti. İşte yukarıda 
Berfüı civanndaki parklardan birinde 
bulunu §U iki çıplak kadın heykeli 
iyağaıı kardan bilistifade kendilerine 
kardan zarif kürk mantolar ve ıapka
lar yapmışlardır. 

C!'ayfa 9 

Mısır kralı Faruk on gaıı e'Vnl büyük merasimle evlendi. Yukandaki resimde, 
kendisini merasinı gQnü kraliçe Feride ve aııa kraliçe Nazlı ile bir arada ziya-

tet ~ aörüyommuı.. 

Bar1elon.u bombardnnaıı etm1f ok'B Frmco tayyare tiplerinden ayn tipte. 
fakat ıene ayni kuvveüere menmh Dil' tayyare. Kadrid clemiIYolunu bombar • 

d.ıman etmek ilzere ıtdiJOL 

İngiltere geçen seee hazırlacbfı blllrlye proıramını h•kfbt Ahasına faal için 
durmadan çahpıaktadır. Yukarıda yesal liatem iki torpido muhribiniıı denize 

bldirilmeal merasbnint &örii:ronanm. 

Sovyet Rusyatia yeni mtnıabattan ıan ra ild mecla Wr arada Kremlin araym da büyük bir toplantı yapnuşlardır. 
Yukandaki rulm, tçttınada hazır bulun an b(ltün Sovyet Bu.,.a meb'ua n mur ahhaslannı ıöstermektedir. 



10 Sayfa SON POSTA 
• 
lngiltere - Japonya harbi Almanya ile 

Fransa arasında 
Dünyanın en büyük operatörünİİO 

harikulade maceraları 1940 harbinde Akdenizde vaziyet ne olacak ? 
• • • Bir hadise (Btı§tarafı 7 nci sayfada) 

ltalyanlar Siven yalana lıaecelıla. l,.,aw.r. Vmlqarlrta Japon • (Bqtcırafı ı inci sayfcıda) Bu gayri resmi imtihanım b!tmişti ki, 
kalorifer ocakçısı diye girınli te ..-; 
derslerinde en fazla muvaffak~ 
lışkan talebelerin en çok teşne il' ti 
elde etmek için can verdiklen ~ 
muriyet alarak çıkmıştım. AI1JJJdlı 

larla Çt1Tpr.pnalı oe aJalarun Alman taarnuanJan ınaluJaza etmd münhasıran Almanya aleyhinde büh _ üniversite profesörlerinden birisi odaya 
İPn Aluleniztle gemi bulandmmryacaklar oe 6tr if denime Fran- tanlarda bulunmak kasdiyle tertib e _ geldi, bana da: 

~. ltalyanlllrla bafbtqa lıalacaJılar. dildiğini yazıyorlar. - Dışarıda bek.le! dediler . .... ------------~--..;..~-----------....J cAngrif!• diyor ki: Bütün bu olup bitenlerin sonundan ne büyüksün!... ,il 

FraMıZların 12 mitralyözlü ve 2 topıu musraıcbeı M"a ,...,,, gem.ııeri 
Bir Fransız gazete&l, 1940 senellne doi-, lanıJa karşı koyabilecek evsaf ve kabi-

ru topacat muhayyel bir harbi tMTir e- Jiyettcdirler Bunllnla her b k.. ük 
den Oç ,ayanı dlkka* makale Defl'8tmif- . • a er UÇ 
tır. Bunların evvelce iktlbaa etmlf oldu _ ~emilerde tahtelbahir ve torpidolarda 
tumus blrlncl ve tklncl JUlSllld& •• - Italyanlann avantajı var. Bundan do· 
harrlr, Uzatşartda İngllis Te lapon do - ~ayı, Fransızlar için Cezayirle Sete a
nanmalannın ne tekilde karşıJ.aıacatıa - rasında işliyen posta gemilerini muha-
nnı tasvir etmişti. Bu üçflnctl yamda da f tm k b" h li ·· b' · d. 
harb esnasında Akdenlzdek1 vaziyeti be- aza e e ır ay guç ır ış ır. 
lirtmekte ve Framıız donanmasının böy - &>-eket uçan gemiler epeyce iş gö
le blr harb takdirinde Akdenlzde oyna - recek kabı1i,yetted1ı1er. Bun1ar.ın her 
7abUeceğl rolü göstermektedir. biri 120 ton hacmindedir. 12 ağır ma-
- Saat beş buçuk komutanım. kineli tüfek ve 3 7 milimetrelik ikişer 
Argonaute tahtelbahirinin daha yeni to~la mücehhe2Jdlr. Sür'atle ve faz.la 

8i olan Benord'un mülhimi, tahtel- mikdarda inşa edilmekte olan bu hava 
bahirin kulesinden aşağı kayarak ku- gemileri çok iş görebilmektedirler. 
mandanın yanına gelmişti. Şefi kendisi- * 
ne: Tahtelbahir komutanı Le Rallic mü-

- Tam saat beş buçukta yanıma gel! iizirnt: döndü: 
Emrini vermişti. - Saat beş buçuk mu? O halde tel-

Penhoet tezgihlarında yapılan bu sizin başına geçin. Ve Fransız erkanı 
2000 tonluk tahtelbahir, dalgalardan harb!ye riyasetinin kısa dalgalarla ve
sallanmamak için denize yan dalmış bir receği emri alın! 
vaziyette harekete hazır bulunuyordu. . - S O N -

T&htelbahirin )tomutaru Cenubi 
Fransalı Le Rallic idi Ve her oeouplu Ziraat: Kendir ziraatı 
gibi \"Ok inadcı ve emirlerinin yerine (Bo.ftaa.ft 6 na aayfada) 
getirilmesini istiyen bir adamdı. bir ağaçtan ibarettir, ifçi sol elile kendir 

Bu anda bütün Fransız deniz Jruv- s.aplarını tutarak. sal elile aşağı yukarı 
\•etleri tam manasile bir intizar halin- bıçak gibi indirip kaldırdığı ağaç kolun 
de bttlunuyorlar. Telsizle kendilerine aramıa bunlan yedirir, böylece saplar 
verilncek emirleri bekliyorlardı. ezilerek elyaf meydana çıkar. Çıkar ama 

Harb olsa ne olurdu? · bu if hem güç, hem seç olur, büyü~ bir 
Her şeyden evvel Akdenizde ~ bir ite girerken bu noktayı peşinden düşil

İngiliz gemisi kalmazdı. Daha doğrusu ııüp ona göre bir sahayı ekmek lazımdır, 
kalamazdı. Çünkü bütün As gemiler, yahud da bu işde kullanılan hususi ma
İngiltere imparatorluğunun şevketini kineyi tedarik etmelidir. Geçen yıl 1500 
ve menfaatlerini korumak, Japonlara dönümden fazla yer eken bir müteşeb
kat'i darbeyi indirmek için Singapu.run bisin bu yüzden büyük bir 7.arara uğra
önüne birik~ekti. Defter üzerinde İn- dığını söylediler, ekmif yetiştırmif, fakat 
giliz gemileri Japonlara nisbetle daha sonunda sırf bu 1.§ için kilo bqına 7 ku
yük~ek bir rakam gösteriyordu. Fakat ruı masral vermiş. 
bu ancak defter üzerindedir. Zira İngil- Kendirin elyafını çıkaran makineler, 
tere Hindistanı müdafn etmeğe ne ka- gerçi küçük çiftçiler için pabalıdırlar, fa. 
dar dikkat ediyorsa, anavatarunı da 0 kat bunlardan birini ,etirtecek bir ser
dereceye kadar hatta daha fazla dile- mayedar peUll pamuk çırçır makineleri 
katle müdafaaya mecburdur. gibi bu işden hem lrazwD1r, hem kazan -

İngiltere bir adadır. Dört tarafı su- dırabilir. Kaldı ld - makinelerin ameğt 
dur. Yani deniz yolile dört tarafından memleketimizde de yapılabilm.iftic ve iı 
da taarruza uğrayabilir. Diğer taraftan şimdi daha çok imkin içine girmiftir. Bu 
lAlır.an denizailıiğt mütemadiyen şişi- bahsi uzatmadan kendir %iraatinin aon 
yor ve kabanyor. Hergün yeni ye • lafına geçelim: 
ni gemiler dehfze indiriliyor. Her feY- Bir dönüm kendirden altmı, ile yüz 
den mühim olarak da bütün bu gemiler kırk kilo aruuıda lif ahnu'. Bu m.ikd.ır 
son derece modern ve en son teknik e- daha ziyade mevcud prtlara batbdır. 
&aslara müstenid olarak inşa ecl..lm.iş Umumiyetle 80-100 kiloyu bugilnldl pi
olmasıdır. Onun için İngiltere anava- yasa iyi sayar. Çünkü bu mikdar bu yıl 
tan filosunu ancak İngiltereyi müda- kırk lira gibi bir para tutabilmiştir. Dö -
faay :ı hasra mecburdur. nllmünden ekseriya lif ağırlığı kadar da 

cMilletlerin menfaatlerini temsil hangi çapan oğlunun çıkacağını düşüna· 
etmekle iftihar eden bir hükfunetin böy yor, adeti merak ediyordum, zira, verdi
le bir alçaklığa müsaade etmesine im· ğiın bal gibi, mis gibi cevabların karşı
kAn yoktur. Fransaya iltica etmiş 0 _ ~da pr~f~~~- ş~rd!ğını, ve bunu da 
lanlann açtıklan bu yeni kin ve garaz gızlemedığinı gormuştum. Bu~unla be
mücadelesile Fransız milletinin hiç bir raber, ne de olsa hastane ntzamıarına ay
al8kası olmadığını zannediyoruz. Bil • kın bir iş yapmıştım, suçlu sayıltrdım. 
hassa hayret ettiğimiz bir nokta varsa Bu suçumu bağışlamak profesörün elinde 
o da, Chautemps hükfunetinin böyle b~ miydi, acaba? .. 
hakareti menedecek bir çare bulama _ Bir an şöyle düşündüm: Morgda olup 
mış olmasıdır. Şurası muhakkak ki bitenlerden resmen haberi ıolmadığını 
Alman_,_hükfuneti, böyle bir sergin~ il'.:1"i sü~cbilir ve beni düştüğüm bu ~ü~ 
devamına müsaade edemez.» kul vazıyetten kurtarırdı, fakat bu umı-

Berliner T.ageblatt §Öyle yazıy r· dim de pek çabuk duman oldu. Zira, ha-
cFransız hükfunef k tehl"k 1~ b. ır· dise resmiyete dökülmüştü. Her şey ya-

ı, ço 1 e ı 1 · T l k . b d k b"l oyuna gı·rişmiş bulunu , li _ zı ı, çızı ı o ara ıca e en ma ama ı . yor ve mes u di .1 . r 
yetini in.kir edemez.• rı mış ı. 

B z ·ı di Koridor boyunca gidip geliyor, bir 
oersen eı ung, yor ki: kurtuluş çaresi bulmayı düşünüyordum. 

cThae~nn ko~t~inin sala.~iyet- Düşündükçe, hastanedeki vaziyetimin ne 
•ar mehafi~ en mudhiş Alman duşına- derece güçleştiğini, berbadlaştığını anlı
nıdır. Avrupa>: Y~ bir harbe sürüle- yordum. Ne yapacağım Allahım!.. diye 
lemek mecburiyetınde olduklarını zan kendi kendimi yiyordum. Neden sonra, 
neden siyasi rical de gene bu komite - tekrar çağırdılar. Kırbaç yemiş bjr kö-
ye mensup bulunuyorlar.• pek gibi, ürkek ürkek odaya girdim. 

(Ar1'1" 
~----------~-

Kadife kalesinin _dl 

imar projesi glJ/I~. 
İzmir (Hususi) - 1zmir ~V 

sinin on üç milyonluk imar pror ~ 
batın ilk günü toplanacak olll& JJI' 
Meclisinde müzakere edilecektir~' 
lediye riyaset~ su ve elektrik ~ 
!erinin satın alınmasını icab ;;;' 
noktaları gösteren bir esbabı 
raporunu meclise sevketnıişW:· ~ 

Yeni imar projesinde Ka~..,. S' 
büyük bir yer tutmaktadır. ~ 'I 
lesinin yeraltı deposu mük~ ~ 
dansing haline getirilecek ~ '--. ' 
milyonlara baliğ olan tahs~~ ~ 
caktır. Burası hava taamı~~ 
şı bir sığınak halinde k~-' 
Kadüe kalesinin tariht suristlt '6' 
atkar grupu tarafından taınit 2 
cektir. Kadife kalesi ileride lrJJJI 
bir orman şeklini alacaktır· ~ 
dört bin ağaç dikilmiştir. ~ 

Berliner Lokal Anzeiger, şöyle de- Profesör masasının başında oturuyor-
mektedir: du. Yüzünden vaziyeti şıpadak anladım. ,ta••••••••• ..... '°: 

cBu gibi sergiler, Alınanyaya emsa- Alnımın yazısının ne olacağını dakika
H görülmedik bir meydan okuma ma • sında kestirdim. Ağzımı açıp tek bir ke
hiyef inde olduktan başka Alman mil - lime bile söytiyemedim. Yalnız boyun 
ieti ile sulh içinde yaşamak istiyen kırdım ve bekledim. 
Fransız milletine karşı da bir hakaret- Profesör bir ders takrir edermiş gibi 
tir. Çünkü Fransız milleti, bir takun ağır ağır, tane tane konuşmaya başladı: 
müstear denilerin harekatı neticesin - - Sava, okuma, öğrenme nşkını, g~
de yanlış bir yola sapmış olacaktır.• retini ne kadar takdir edersem edeyim, 

işlediğin bu mühim suçu hoş göremem. 

Londra 
Jfn-YoR 
Parla 
MllAno 
Brübel 
Atlna 
Cennre .,,,. 

Bütün dünyada 
Merakla beklenen 
Bir doğum haberi 

(Btl§tarafı l inci sayfada) 
bir çocuk doğurması ve onun da erkek 
olması tabii mümkündür. 

Gelen telgraflar fUDlardır: 
Amsterdam 81 (A.A.) - Prerues Ju -

liana Uhaye clvannda Soestdjik şato -
sunda saat 9,35 te bir kız çocuğu dünyaya 
getirmiştir. 

Küçük prensesin doğuşu mukarrer ol
duğu veçhile. 51 pare top atılmak sure
tile selimlanmı§tır. 

Bu haber şatonun blelerinclen tarOd 
elbiseler giym.if olan saray hademeleri 
tarafından halka illn edilmitlir. 
Doğum haberi derhal bütiln memleke

te yayılmış ve her yerde büyük bir 1e

Vinçle karşılanınıştır. Sih!rklr bir d 
değmiş gibi bütün binalar bir anda bay
raklarla dananmlJ, sokaklar milli bay -
ramlann nq'eli manzarasım almıştır. 

Memleketin her tarafında derhal mek
teblerin kapılan açılmış ve mlllt bay -
ram gilnleri yaşanacağını bilen çocuklar 
neş'e ile bağırarak sok.aklara yayıhruf -
!ardır 

Prense. luliana'nm teklifi üzerine bu 
ay zarfında Holuıda topraklarında do
ğan bütün çocuklara çamaşır hediye edi
lecektir. 

Amsterdam 31 (A.A.) - Saat 13,50 de 
Soestdijk şatosunda qağıdaki resmi teb
liğ neşredilmiftir. 

Sabah saat 9,47 de S. A. R. Prense.; Ju
Hana bir güzel kız çocuğu dünyaya ge -
tirnıiştir. Çocuğun ve anneaiııln slhht 
vaziyetleri pek iyidir. 

Bundan dolayı da seni affedemem. Ha
dise resmen bana bildirildiği için, seni 
hizmette de tutamam. Onun için şu da -
kikadan itibaren kalorifer ocakçılığına 

nihayet veriyorum... dedi. 
Bir ~y söyliyemedim, fakat daha yeni 

yeşermeğe başlamış ümidleriınin, böyle 
birden kurumumdan, sönmesinden ge
len bir acı ile gözlerimden sicim gibi yaş
ların aktığını h.isaettim. 
İhtiyar hoca aklımdan geçenleri oku

muş gibi, biraz 80!11' ayağa kalktı. De
min idam karanmı veren sanki o değil
miş gibi, bambqb bir lt!Sle: 

Amlt.erdut 
Praa 
YlJaU 
Matlrld 
Beı'ilD 

V&rtoft 
Badapefle 
Mtnl ....,... 
Yobbam• 
Moeton 
l!l*otbobD 

4,20 
15.66 
J,97Jı 
•.19 , .• 

ID6.11"' ,..,_ 
2,-. 

ss,7SIJ 
s.om 

- Hastaneye brp olan vazifemı yap. ES B A il 
tım, bitirdim. Şimdi seninle ba§lta türlü •--------At-IJl--
görüşebilirim. Sen fimdiye kadar ocak- Anadol•.., • • 
çılığı liyıklle becennif delilsin. İşinden P9lla 
asla memnun değildik. fak.at histology A. ... 1' • ndeb 

ve tefrihte ise bugün bütün kabiliyet ve =!.;.!':'9' 
istidadını gösterdin. Me.leğe karfı d~ u.n. a.na• f/1 • 
1·in bir sevgin var. Onun için sana tefrih .it Banu. ıo • _. ...... ,_,,__ 7. --liboratuan tatbikatçıbğını teklif ediyo- .. _ .. uu 

12 71 
.--

rum, kabul edersen memnun olurum, ltwıa* Ti Detir· 91 ..... .-tart Delb'meDI .., 
dedi. Twkm 7 

Hiç ummadıbm bir teklif brfısında •------__:_---::.. 
kalmanın aksü11mell çok ıiddetli ve ant l S T 1 K a A Z LA ""1" 
oldu, ayaklarım yerden kesildi sandım, Atdlf --sendeledim ve kaç zamanchr geceleri uy- Tim -.. ı P9l1n ,,. 
kusut kaldığımdan mı nedir, yere düşe- • • 1 ftde 18 '6 -
cek gibi oldum. Tavan döndü döndü de • • D ndel. ıa fi 
başıma geçer gibi geldi bana_ bır müd- T A B v 1 L A 'I ~~ 
det sonra, gevşiy;n asabım düzeldi. Bay- ~ 
gınlıktan eser kalmadı, kendimi topla- ADadGI• 1 pe. A~'I ; ; 
dım ve: • ı ftdlll 40 61 

- Teşekkür ederim profesör cenablan, • · D pe. 
diye kekeldim. • D n. 

&Dadal• .... ııetlD 
- O halde yarın sabah gelini!; de ya- 1--------....:...--~ 

pacağınız ifleri göstereyim, diyen profe- 1--=-----•-A_K_A_L_A_• __ 
sör, başile gidebilirsiniz der gibt bir ha- AJ1f 
ı-eket yaptL Ben de ayrıldım. -Bittabi Süveyş yolu kapalılııuştır. tohum alınır. Ama ba .sıra tohumu, to

Japonlarla birlikte hareket eden ftal- humlukta kullanmamalıdır. Tohumluk 
yanlar, harb patlar patlamaz bu geçidi için biçimde en iyi kök:~leri tarlada bı-
kapatrnağa muvaffak olmuşlardır. Bu ralnp iyice olgunlqmaya bırakmak ve Siga•el Aleminde 
yüzden İngilizler, Uzak Şarkla rabıta- yalnız bunlann tohumunu etmelik yap- (BClft«s"Cfı 3 ünci •1/feda) 

Odaya, ümidini ka'4>etmf1. gömen 
düpnüı. idam hükmünü bekliyen bir ~-----~ 

Lokomotif Makinisti 
Alınacak 

l~ı ancak kara yolile yapabil.melde- mak doğrudur. Tamft.man Başvekili M. Stoyadiııoviçin seyahat: u-
~~ * B ld d .. ...,...... .. Ta &..... Yugoal11w~t1 zun uzun münaka-

u yo an gi ip ge1irken. Ka- nan ...... , Ut&- plar• vesile ver-
narya adalarında misafireten ika _ ft Yicel: Ba9weldll11l ıt 

.lauon dnıati hakk•IMla malılmat lltlyea mette devam edi-
met etmekte olan seri Alman meldab'-"m aldım. Oan\l ~ Berlln al~areU . yor. Almanyanın 
harb gemileri her zaman için bir siyasi faaliyetinden çekinen Avrupa 
tehlike arzetme.ktedir. Bunun için lngiliz devlet bankası matbt1atı, bu dyaretin Yugoslav bape-
Fran.sızlann yeni ve seri Dunkerque - • · • 1 b . kili ·· · d b ........... ola 
ve OJJUD eşi olan Str:asbourg gemı·teri mumessı 1 stan ula gehvor utenn e ır~ cağını tahmin 

J ettiği rnüsaid intıbaı tahlil ederek mev-
Xanarya adalan civarında karakol va- &1kan memleketleri devlet banka- cud muvazenenin bozulmuı endişesini 
zifesini görmektedirler. lannı ziyaret etmekte olan İngiliz dev- ileri sürüyor ki bu te.ıakkinın ne derece 

Bıı itibarla Akdeniz havzasında İtal- let b..~kası (Bank of England) mü - mııvafıkı sıhhat olduğu kestirilemez. 
yanlc>ra karşı Fransızlar, ancak bir kı- messili B. Genston, Sofya ve Atinayı Çünkü gerek Fransa, gerek Küçük İtiJAf 
l1lJl harb gemilerile karşı koymak va- ziyaretten sonra yakında şehrimize ge- ve Balkan Antantı ile olan siyasi bağlı-
ziyetindedirler. lecektir. lıklarını muhafaza etmekte olan Yu 

He: biri pek yakın zamanda bitirilen B. Genston birkaç gün fStanbulda lavyanın bugünden yarına bu bağla~: 
3S hın tonluk Jean-Bort ve Richelier kaldıktan sonra, mali mehafilimizle kestirip atması beklenemez. Bu seb bl 
drit•10.t1an. İtalyanların ~S ~ bin ton- ~~a~a bulunmak üzere Ankaraya serdedilen endişeler, umumiyet'te y:nie~ 
IWr Vıttorıo Veneto ve Lıttono dritnot- iıJdecektır. aayılabilir. - Selim Ragıp Rmeç 

Askeri Fabrikalar Umum 1 

Kmkkalede yevmiye ile ç.alıJtınlmak ~!~~~ 
tır. Talib olanlar bir istid• ile müracaa tlan. c339• 

Kadıköy Y•kıflar DlrektörlUğU 



........._l ~~ 
~ SON POS'l'A Sarla 11 

Hata---===y d~a =====v a====-s,-n ı-k a==-=t ,=i ş=-e-k i-=I d ==-e h-==:=a=-11 e-tm=e==-=k =ih=ti~laf~ın~ha~ııi=iç-==in~=E=k=-=-m==-e-k-iç-in-==-==--A=n===-==k==a=r=a~d~a.:,,,:... 
. Şam da 
IÇin b~r komi~yon kuru'du neler söyleniyor? bir toplantı yapılacak 

l\q (13Cl§tar f ederken., (Baş tcırafı 1 inci :ıayjada) ll'ıede 'J a ı 1 inci sayfada) rim. Bu hattı hareketi ittihaz k" h 
dilatı Yapapılınası lüzumlu go"rt"ı'1ecel' ta- kt 1 F T .. 1 . .. a.se ı eyecan, eski şikayet ve feryad yok-t nı .. ~ar· a ya nız ransa - ur oye mun · - 'ur Ş . .· h' l . d t 
~tlQ bir k 1Y

1
a. ınc.nıur edeceği üç rapor- betlerinin değil, ayni zamanda ve bilhas- ; d ~mın sıyası mu .11 ~rı . e, .gaze .. e

~u o CJ teşk'l· . t t' S . . b' t . t'kb ı· . merbut er e u meseleden nısbı bır hır su • tısuı f ı ını asavvur et ım. sa urıyenın ızza ıs ı a mm , • . . . . 
"~ tra11 ayda Vermediğinden Türkiya olduğu politik istıkrar için çalı~tığımıza ~~ ıçı~de bahsedıyorlar . .Artık, Tür-
t;ı1t, kon: tnüınessillerile mut~bık ola - kat'iyyen kani bulunuyoruz.. l ı;:ıyeye arşı 0 şiddetli gazete neşriya : 
lı'ıecbur k Ye a~ağıdaki teklifleri yapmıya . . . .. . . . .. . lı yoktur. Geçende, Suriye Başvekilı 

}{ a!dun, lngılız nıumessılının sozlerı ı!e birlikde seyahat etmiş olan Adil 
tiJı onse.Y tar f İngiltere delegesi Lord Cranbou:n, İ~- Bey Arslan, gazetelerin yazdıklarına 

llıde fttih a ından 29 mayıs 193 7 ta - giltere hükumetinin meselede takıb ed.ı- göre, hususi bir cemiyette dostlarına: 
tafırıdan k :z ve Türkiye ile Fransa t3- lccek prosedür hakkında bir anlaşma ha- -· Hatay hakkındaki Cenevre ka _ 
~tııııerin \ ul edilmiş olan hüküm ve sıl olduğunu memnuniyetle öğrenmi.5 bu- rarlannın tasdiki zaruridir. Bu Suri· 

11:1\ıka, fngil~uduF dahilin
1
de, ıkonse~m lunduğunu söylemiş ve raportöı· hakkın- yenin hayati menfaatleri ikti~sıdır. 

k e ltı\iın . re, ransa, sveç ve Tur- da yapılan medhü senaya iştirak ettiktc:n Bunları kabul edeceğiz. 
0ıtıiteSi essıllerinden müteşekkil bir sonra, raportör tarafından ihtilafı ha! için Demı'ştı·r B ··r 't 

1
. ti 

tırıaıı 'seçırn k · . . . · . azı mu n nasyona ıs er 
.... L an rı· omısyonu tarafından ha- teklıf edilen usul pek de kullanılan oı:- I tarafından 1 k'd d'l b'l . k 
't"11 t 1zarnnaın d 1.. · .. ··ı . 1., en ı e ı se ı e, sıze ço 
1 adilat e e uznmıu goru e - usul. olmamakla beraber, bılhass_'l a. aKa- evvelce de bildirıni oldu ~um 'bi bu 
ıtırı teı..: hı Yapacaktır. Seçim komisyo- dar ıki aza tarafından kabul edılmış ol- .. .. 'h ş g gı ' 
'~kt .,, u tn" 11oruş nı ayet V t • k··1ı · · b. lJ it, 1(0 • unıessillere yardım ede - duğuna göre meseledeki alakası daha zi- 0 •• . a anı u esının ır 

d ıı bıesa1• ll".ıte ittifakla karar verecektir. yade bilvasıta olan bir milletin mül'T"es- ı ckserıyet~~in görüşü olmuştur. Hatta 
evr llluht şunu da ılave ed bT · · B .. kü' h .. trı esrrıde emelen konseyin gelecek sili sıfatile müştereken kabul edilmış o- ı . . . e 1 ınm. ugun u-
~~ kat'i n evveı bittiği takdirde, ko - lan bu pro~dör hakkında teferruan daır kumetın sıyasetine karşı kuvvetli bir 

tıırıaıne .surette tesblt edecf'ğı bu ni - mülahazalar serdine lüzum görmediğini 1 muhalefet vaziyeti almış olan Doktor 
l)ıe( Uze~1' :ancak dahilinde neşredil - bildirmiş ve demiştir ki: $~hbender muhiti bile, hükumeti tcn
~lldat~r d onsey adına olarak, derhal c- Buna binaen, hükumetimin hem kıd Pderlerken Hatay meselesi üzerin -
~:ııttaıı, ko:~~e tebliğ edecektır. Diğer Milletler Cemiyeti azası sıfatile ve hem de durmamayı tercih ediyorlar ve çok 
• hs 1937 1 

' konsey tarafından 29 de Fransa ve Türkiye hükumetlerine iyi biı görüşle, Suriyenin istikbaline 
•ap tarih· · d rl h tı:tı 0tun bir t ınde kabul edilmiş olan karşı sıkı ve samimi dostluğu scbPbill', aı a a mühim noktalarla meşgul O· 

lt~tların layi~:aftan ajanların ve me - meselenin hallini kolaylaştırmaı: ic;m ta- Iuyorlar. . 
>tı4t~ tarihine ~n~ v: diğer taraftan ilk mamen müzaheret edeceğine konseye tc- Burada şöylenen sözlere, anlatılan 
~ııih:z eldıkraıarı:~: ~~:;rı8ç v::r~~12; min ile ikt fn edeceğim. j Jı.kfıye!ere göre Suriye hükümeti reisi, 
•ih· . ecekt' . Teklif edilen usulün, meselenin evvel- yani Başvekil Cemil Bey, Ankara ziya-

~tı.ı lüzuınu ~· Zıra, 15 nisan 1938 ta- ce Milletler Cemiyeti tarafından me-;'ud l etinden çok iyi intıbalar almıştır. Tür 
it Oleglerj adar tehir edecektir. bir surette kabul edilmiş olan anlaşma- kiycnin Suriyeye karşı gayet samımı 
la ijlfleri kın, kendinlerine yapbğım bu nm ruh ve münderecatına uygun o:arek dostluk hisleri taşıdığına ve Surive is
~ \ıtirde, k abu.le mütemayil oldukiarı ~al~ine im~fın vereceğini samimi surel!e 

1 

tik~filinin en candan taraftan buJun _ 
ele c:1t oldu:~dılerine tevdie ınüsaraat e- umıd ederım.. r!uguncı Cemil Bey kanaat getirmiştir. 
hılecekıe;di~a karar suretim kabuf c- Bugünkü konsey ruznamesinde yaınız Türkıvedekı büyük terakkiden, mem _ 
Ce Hatay meselesi olduğu için müzakeıeu•n lcketin tanınmıvacak i:ierecede demş _ 

""' l3. ~~~e llliinıessilimiz.in nutku hitamında celse nihayetlendirildi. miş olmasından hayret ve takdirle hah 
·•ıt'ddi en'd~n sonr .. 

1 
N Raportörün talebi üzerine, bu surt>tle .seden Cemil Bev, Surivenin Türk dos-t-

....._ .n Sadak d . .n s?z a an ec - intihabat nizamnamesinde lazım ge!en ~uğundan çok istifacie edeceğini birçok 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı mevzuu bah~o.lurken evvelce ileri sürülen 

ı d ıd d·ı -ti b l d ta• tek ekmek ışıne taraftar bulunanlar da ar an e e e ı en su er ura ar a -
kim edilecek ve bilahare halkın içmes! vardır. . . . 
· · tl d ğ t 1 aktı 5 .. d ğ t Bu hususta salahıyetlar bir zat demı~ 
ıçın sem ere a ı ı ac r. ut a ı ma . . 
işinde belediyenin vesaiti çahştırılacaktu·. tır kı: _ . . 

S"tl · t~k· ed'l · · · kit 1~ - Tek ekmek usulu, nazarıyatta kabıll u erın et un ı mesı ıçın va .zım 

ld ğu d h ık k b . " lk' tatbik görünürse de tatbikat sahasında o u n an a anca ır gun evve ı 
mümkün olamaz. Bu ancak nüfusu kesıf sütleri içecektir. Yalnız hast.alara ve me-

me emen çocuklara gene takim edilmiş ve nakil vasıtaları pek çok olan memle-
taze sütler ilk vasıta ile tedarik edilip ketlerde kabili tatbiktir. 
gönderilecek, taze sütü ancak bunlar içe- Et l Martta ucuzluyor 

bileceklerdir. 

Ekmek meselesi 

Halka ucuz ekmek temini için de ha
zırlıklar yapan İktısad Vekaletindeki ko
misyonun mesaisi ilerlemistir. Yakında 
İstanbul belediyesinin vilayet hududlan 
dahilindeki değirmencilerin ve fırıncılar 
cemiyetinin iştiraki ile Ankarada bir top
lantı yapılacak ve faaliyete geçilecektir. 

Ekmek işinde faaliyete geçilince ilk iş 
olarak vilayet hududlan içindeki değir
menler satın alınacak ve belediye hesa
bına çahştınlmağa başlanacaktır. Adedi 
iki yüzü geçen fınnlara dokunulmıyacak 
ve yalnız kullanacakları unlar beledi -
yenin değirmenleri tarafından tedarik e
dilecektir. Bilahare belediye tarafından 
yaptırılacak ekmek fabrikaları ihtiyacı 

knrşılıyacak vaziyete girince fırınlar da 
kapatılacaktır. 

Memlekette ekmeğin de daha ucuzla
tılması mukarrerdir. Birinci ve ikinci 
cins ekmeklere narh konduktan Sf"nrn 
lüks ekmek olan francala füıtlan serbe:;t 
olacaktır. Ekmek fiatının ucuzlatılman 

Et fiatlarının 1 marttan itibaren 10 ku
ı·uş indirilmesi şartlan da bugünlerde ta
mamile tesbit edilmiş olacaktır. Küçük 
kasablar bu işten son derecede mc>m • 
nundurlar. Asmaaltında iş gören kasab
Jar kuzunun perakende fiatını 50-55 ku
ıuşa indirmişlerdir. Halbuki, şehrin Bey .. 
oğlu, Şişli gibi yerlerinde kuzunun kil°"' 
60-80 kuruş arasındadır. 
Bütün memlekette gıda maddelcrinİll 

fiat1arı kontrol edilecek 
Her vilayPt, hududlan dahilındc ye • 

tişen belli başlı maddelerin her gün ma
liyet ve pazar fiatlannı tesbit ettireceJi 
ve listelerini ayda bir Dahiliye Vf'kale
tine gönderecektir. İstanbul beled·yesi 
bu şekJi 1934 senesindenberi kendı hu -
dudları dahilinde tatbik ettirmektedir. 
Dahiliye Vekaleti bir tamiml~ bu usu -
!ün tatbikini diğer v!layet belediyele -
rinden de istC'miştir. 
. İstanbul belediyesi bundan sonra heı 
ay tesbit edeceği fiat listesini Dahiliye 
Vekaletine göndereceği gibi 1934 senrsin
denberi hazırlanmış olan listeleri dl' yol
lıyacaktır. 

Cenevrede /ngiltere - Fransa - Rusya re 
Çin mümessilleri arasında yapılan gizli 

müzakerelerin içyüzü llo:ru }{onseyin tr:ıştır kı: . . tadilatı yapmıya memur komisyon !:>eş yerleı de tekrar etmiştir. 
t\'\' 111U kabule dS\ eç delegcsının ra - devletin delegeleri ile hemen ilk ıçtlmnı- f (B f 1 · · f f ) ketini durdurmak için yaptıkları hazır -
L e einird avet edildiği şu sırada nı yaptı. * n tara ı mcı sntı aı a 
"tat e t<ıporr·. B U d , .k .. • . A •• • Times, bu müzakerelerden Amerika - lıklardan bahseden Daily Te!egraph ga -

1.ı-rrı arasında b' oı · n ene 1 ı Reisliğe fsveç intihab olunarak Frans.:ı T.azalluın, feryad, ş kayet ve Turkı- nın da haberdar edıldiğini vazdıktan son- zetesi, bu meselenin Cenevrede Eden, 
:ııyl':~ için sarf~t~~.laşm~:~sul~ g: - delegesinin teklifi ve Tiirkiye:ıin mu - ye a!Pyhindeki neşriyat meydandan ra diyor ki: w Delbos, Litvinof ve Wellington Koo ara-
1tnı· erind gı ta ne eger vafakati üzerine komisyonun 23 subatla kayixl!muş bulunmakla beraber, Ce • ı G.. .. .. S • tl U sında müzakere edildiğini teyid ettikten ı ,,,~ en dolayı teşekkür ederim " . . .. .. . A • c- orunuşe nazaran o' ye er -
~lt -znand h·· · calışmıya başlamasına karar verildi nevre havadıslerı buvuk bır alaka ıle k k k' . tt k t•· h. 1 a sonra diyor ki: 1 a \'e i .a Ukiimetim namına Bel - . .. k - . • za ıc;ar ta ı vazıye e a ı ır ro oyn -
t\><li ngıltere h"k• t] . d Fransız ga:zete1ennde musbet ·arşılanmaktadır. Buradakı umumı ka k. t bb- - d b ı l d Bu cSovyet Rusya, digwer alakadar dev-

L ea..,. • . u ume erme e .. 
1 1 

. t .. . ı· 'lt F .. . ma eşe usun e u unmuş ar ır. _ 
"lYla .. t "''-=Cgıni., m··h· ·r · k muta ea ar nlia e goıc, ngı er:e, ran~a uzerınde · ·b ı - k 1 · ı· k d d ·etlerin muvafakatile, Japonlann Çin· 
• • --y ır....... k ~ u ım vazı eyı 0 - k ti. b' . k d C ıtı ar a muza ere ere ış ıra e en ev-
~1l'alti k~a için bu komite mesaisine Paris 31 (A:~.) .-. ~nadolu ajansının ·uvve. ı ır tesır ~apma ta ı~. enev- Jet mümessilleri ilk önce Sovyetlerin şark deki hareketini durdurmağı taahhüd 

lt~ii.r buı ettiklerinden doJavı te • hususi muhabın bıldırıyor: reye gıderken Parısden geçmış ve 0 - hududunda almış oldukları tedbirlere ıt- etmektedir. Ancak buna mukabil bir 
~ huz~:rirn. Geçen ıcuma günG kon- .Temps» gazetesinin Cenr·vre muh:ı. - tada Fransız devlet adam~ari~~ uzu~ tıla hasıl etmişlerdir.» şart ileri sürüyor: Japonyaya karşı 
lh,,da kald ~daki beyanatımda hatırı- biri, Türkiye Hariciye Vekili doktor Tev- konuşmalar yapmış olan lngılız Harı- Diğer taraftan Sovyetlerin Uzakşark· harb<> giriştiği sırada, Sovyet Rusya -

ı '\(hteı· ıgı gib· S k ı · · fik Rüşdü Arasla Delbosun Hatay inti • ciye Nazırı, Fransızlara, Sancak mese· !aki askeri hazı~lıklarını anlatan Daily n:n Avrupa hududlannın muhtemel uı ıf san.. ı anca mese esının l · d T" k' · tm k 1-
ll'ri IUtıhJ g .. ' 11alarına aid ileri sürmeyi habatı üzerindeki itilafı son bir defa da- .esın e ur ıyeyı memnun e e u- Herald ga1etesi de şu yeni malumatı ver- tecavüzlere karşı emniyet altına alın -
lıı })u ?tı~receğimiz her türlü taleb _ ha gözden geçirdiklerini, Türk Vf' Fran- zumundan bahsetmiş ve -bir rivayete mektedir: rnası.:t 
~ ~\ hakk tızakerelerdc dermeyan et - sız mütehassıslarla komisyon toplantı - göre- Fransayı tamamen ikna eyle - c- Japon yaya karşı harbi göze almış Bu hususta henüz hiç bir karar it -
gıll'ı~tinı. ; 1 ll'lahfuz tuttuğumuzu söy sında yapılacak tadilatın teknik mal:ı - miştir. Bura gazetelerinin sütunJarın - olan Sovyetler, garb hududtarını da ih- tihaz edilmemiştir. 
~tı h U son ·· · yette olduğunu, siyasi bakımdan iki h- da dolaşan bütün haberler bu noktada mal etmemişlerdir. Sovyetler Avrupadaki Cenevreden bildirildigwine göre dört tltıi Usu i uç gün içinde yaptı - müttehiddir. İster Londradan, ister Pa 

l: b~ bu ~ kon.~şmalarda hükume - ıafın meseleyi tamamen halledilmi~ say- hududlarında hazırlıklı bulunmak üzere, alakadar murahhas Eden;·Delbos, Lit • 
'ır eh 0kta uzerine büvük ve hak- dıklarını yazıyor. risder.. ve ister Romadan gelsin, Parb bu hudud boyunda oturan ilti milyondan vinof ve Koo bugün tekrar toplan -
1'ıııı~1!tı. v:tn.Jniyet atfettiğini tekrar et- Le Journal gazetesi, kom:syona Tür!< konuşmaları hakkındaki bütün sızın • :farla halkı geri çekmiş, bina ve mesken- mışlardır. 
U ltqlnıadna7.arı dikkati celbetmekten ve Fran~ mütehassısları ye:-ine başka- tılann manası aynidir: İngiltere, Pa - leri kaldırmış, her nevi tesisatı yok etmi§ Akşam gazetelerinin istihbaratına 

l 'ıid ırn. larının ikamesi yolundaki ~ekli! yüzün- risde Fransa hükfımetine Türkiye le - ve burada 30 kilometre derinliğinde bir göre Sovyet Sefiri Maisky, Lilvinofdm 
e ~ ederiın k' • dPn işı'n pazartesiye bırakıldı,,ır.ı, fa!•at hinde ehemmiyetli tavsiyelerde bu - .. 1 .. d · ;.,1 di ld - t ı· t .. · So U · U ~ı.... ~nuni , ı, bu sahada bilaha - 5 ço vucu e getirm'9'er r. s ıgı a ıma uzerme vye erın • 
~ 'k.ayd~e~ şayan ve ameli ha! su- Türklerin muhalefeti üzerini! ilk tanı iunmuştur. Bütün bu tedbirlerden rnaksad, her zakşa:ı-kdaki askeri tahşidatı hakkında 

d1~QUgUn s etmek mümkün olacaktır. ha!Je dönüldüğünü bildirmekteci!r. Şam muhiti, İngilterenin Fransa üw hangi bir harb vukuunda Sovyet Rusya- fogiliz hariciyesine resmen malumat 
~0~ın kiu~~ kaydetmekle iktifa e - Oeuvre gazetesi, bu defa ' bütün zerinde yaptığı bu tesiri tabii de bulu- nın garb hududlarında hazırltklı bulun- vermiştir. 

\.~~Uru' d uzumunda meseleyi kon- garantilerile ve bu sırada büyük bir yor. Diyorlar ki: cİngilterenin diinya maktır.. Sovyetlerin, Uzakşarkda 500 bin u 
}tı °"l!hte n a tekrar açacağım. ehemmiyet alan Türk - Fransız anlaş - içindeki vaziyeti çok müşküldür. Tür - Sovyetlerin Çindeki Japon istila hare- ker yığmış olduklan anlaşılmaktadır.. 
tııı~~ ge1i~~: İsveç delegesinin rapo _ masına gidildiğini ve Delbosun mart kiye de kuvvetli b:r devlet olmuştur. ••••••••• •••••• •••••••• ••••••••••••••••••• ••••••• ••• • • • •• •• 

""tı ltabuı' .. bu raporun konsey tara· iptidalarında Ankarayı ziyar~ti esnasın- Şark kapılarının biitiin Emniyet anah- Romangada ' Edirne asfalt 
t Unde mutabıkım.> da dostluk muahf'desini imza etmtsi tarlan Türkiyenin elindedir. Türkiye, 

l! ... ._.l muhtemel olduğunu yazıyor. Vakınşarkda sulh ve müsalemeti mu - Yahudilere karşı Yolunda Faaliye 
""1~~~ttıead~U;hhasının nutku Konseyde mii7.akereler hafaz~da en mühim rol~ oynayacak bir Boykot hazırlığı Devam ediyor 
~alltı..::- ~. de ı1'n adakdan sonra Fransız Cenevre 31 ( A.A.) _ Paktın tadili devlPttir. Şu halde lngilterenin ve (Bn., tarafı 

1 
i .. ...: •ayfa..l-) 

oıGt,--~ e v essan söz almı~ ve gerek f k t b'lh · ..,. ..... .. ucı Edırne (Hususi) - Trakyada hava-
e ae '- t komitesi bugiin öğleden sonra müzc.ke Fransanın - a a , ı assa Ingiltere - re!Jı' Rumen ı·sı·mıerın' ı· ga..:beden Ya -

etı 0 reA ngiltere ve Fransa 1 · f t1 · T" k. u lar iyi gitmektedir. Sonbahar ekimi d9 
. 'r k~,.·ne teşekkür ettikten sonra relerine devam etmiştir. :1m- men aa crı ur ıye,:~ tutmakta budi1P.rdeıı bunları jstirdad etmek> istenildiği gibi yapılmıştır. İkinci kl-

,, . . . . . . ve nnunla dost olmaktadır. Iş bövle o- ki' d · h t kt d" B d b l"tıt... Şit..d·ı 28 ler komıtesınde temsıl e<l!lmıyen . t k H ta'-' me 1 . d ·T.. şe ın e ıza e me e ır. un an aş- nun ayında olduğumuz halde yol faali-
~ .. , " · · hh B v" · ıunra, ar ı a ·7 se e~ın e ur - k b Yah d'l d Sl isimler' al ~~ Çıltll .rapılacak olan müzakere - FınJandıyanın mura ası . ı omkıla k" . . 1 d'klerinin 1 a azı u 1 er e av ı - yeti devam etmekte beton dökme it-

~~ \ı~t; :ak .kararlar bu ımretl~ ihti\·a kısa bir beyanatta bulunmak için me - :~y~nı~ ~A e ı kt~r yapı mamasına mışlardır. Hükumet gene bir iltibasa 1 JE!rinde lodoslu günl~rde çalışılmakta -
bıııı!_~t l)\ll~~rıte·d~n öyle parlak bir hak- zuniyet istemiş, ve Finlandiyanın 16 n· J a e. a ım an yo .• n:ahal bıra~rnam~~ ve Ya~udileri ef. - Ç1)rlu hududu dahilindeki yollana 
~ııı:ll lotır Yetı ıstiare c.--decektir ki, cı maddedeki emniyet garantilerinden lşte, bu mesele hakkında Şamda ı karı umumıye mu,·acehesınde teşhır iki tarafına 3500 çınar dikilmiştir. 
~ 'tlırıa: hunlara itiraz etmek kim - kayıdsız şartsız vazgeçilmesini kabul bugünkü kanaat bu merkezdedir. etm.-k içiıı buna da müsaade etmiye • Meriç köprüsü başında 300 kişilik 

tirıd 'atı tı geçemiyeccklir. edemiyeceğini bildirmiştir. Dünyanın siyasi vaziyeti tedkik e • cckti~ ~ yeni bir Meriç yalı gazinosu yaptın} • 
t~h~ ltıUll'ı~~ Milletler Cemiyeti say~ - L~histan delegesi B. Komernicki, a.qirken Fransanın d: ~vrupad~, poli- • Dıger taraft11n gazetelerde çalışan mak:adır. Yeni gazino şehir istasyo -
\"".a "tt..e'-ı tı olduğunu mu"şah"de ''e ·· tıka bakımından maglup me\•kıde bu ~ahısların da hüviyetleri sıkı surette nunun tam kar.;:ısında oldugu· ndan ge-

.. ,,\l " ·•ı .,. '· Millc~ler Cemiyeti Universel olma - . w . .' .. .. .. • "' 
tlı~et "e i~r e seviniyoruz. Bu riheU dıkcıı aza o'an devJetJerin aza olmı • ,ıındugu pek guzel goruluyor. Bunun ~özld..:n g~çl•iri!ecek 'hve aslen Y~hl udik~ - lip gidenler için de temiz ve güzel bir 
•ı v et etın k ' . . 1'" k' .1 d t 1 kd ıan ann ış erme m ayet verı ece tır. liekleme yeri olacaktır. 
~)hin erıcı bi . e bilhassa memm.: - yanbrın beynelmiJel taahhüdlerile he- ıs:ın, .. u~. ı~·e ı e os ? ma ~a Fran.~a- 1918 senesinden sonra baroya kaydo -

)l'~ de hı.ı1 r cıhettir. Zira, cf'miycthı nıahenk olmıyan mecburiyet ve mes - nın buyuk menfaatlerı oldugunu du • iunmuş bulunan Yahudi avukatları çı
~~ ~1.ltlcırhli l.lnan.lar onun rnuvafiak. - uliyetler deruhde etmesinin doğru ve ~ünen Sam muhiti, artık Hatay mese- karı!acaktır. Bunl;:ı.nn 2000 kadar ol-
lır'1 it hrS:egan yegan saymak için mantıki olmıyacağını bildirmiştir. ~esinin nihai halli hususunda hiç bir duğu tahmin edilmektedir. Bu hesaba 

'tıe~/e, llıeseı tı. kaybetmemekte>dirler. Arjantin <lelegesi B. Cantilo, Mil - h:wcıJ!n caiz olmadığı fikrine vasıl ol- göre bütün Romon •ada avukatlık ya _ 
ilth~<ıllıUesses~~ konseye vermekle, CP- Jetler Cemiyeti bünyesinde ıslahat za· muştur. pabi1ccek ancak ı ı Yahudi kalacak _ 

1&ı~ ~a etw·sıne olan bütün inanın~ manının gelmemiş olduğunu söylemiş - Hstta, müstemleke rnemurlannm tır. 
~rı.~ hi..,ı't.. Rıni isbat etmı~t·ır. K"'ıı - t' T'· k' S · d k h h d l k 'l" d' t~d'"l<ıllı .... ı taraf '1 '"' ır. ur .ıye ile unye arasın a ·i rnüna - Ni dyet Ya u i ere arşı ı an e ı -

\ı~i esi hakk ıınızdan :fa, seçim ni - Çekoslovakya delegesi B. Osucky sebetlerde hiç olmazsa zahiren menfi Jecck umumi boykot için hazırlıklar 
:il~ :dP, hııa;nda yaptığı ş'kayetier;n İsveçin hattı hareketini tenkid etmiş- rol oynamaktan çekinmeleri hakkında yapılmaktadır. Bu boykot ilk anda Ya· 
ıı~~Ci tılavıs n heklc>mekte haklı ı·l- tir. !alimat almış olduklann<ian bile hah w hudi tüccar, doktor ve eczacılara kar-

llıi~i rn::u f~krini isbat ehtıcyi Komite yarın sabah 'tekrar topla - sedilıyor. Fakat, bu meselede hakikati J şı tatbik edilecek, bilfilıare tevsi olu -
nuıııyetıe temin ede - nacaktır. bilmeğe imkan yoktur. nacaktır. 

Tr k ada muzır hayvan 
mücadelesi 

Tekirdağ (Hususi) - Bütün Trakya 
bölgesinde mahsullere zarar veren muzır 
hayvanlarla şiddetli surette mücadde e
dilmekte ve her yerin mücadele tcşkillta 
bu işle hararetli ve sıkı hir şekildl' meş
gul olmaktadır. MücadclP edilen muzır 
hayvanların başında bilhassa y:ıba:ı do
muzlaiJ gelmekte ve tertib l'd.ll'n s ıek 
avlarile itlaflaıma çalış ' kt .. dıı. 
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Gecenin hayli ilerlemiş bir saati idi. 

Bostancıya doğru uzanan geniş cadde
ııin iki tarafındaki şık kö~kler çoktan 
derin bir karanlığa gömülmüşlerd .. Yal
nız, hafif bir ışıkla aydınlanmış bazı o
daların pencereleri, uykusu kaçmış göz
ler gibi karanlığa bakıyorlardı. Ilık bir 
1lkbahar gecesiydi. 

Bu zarif köşklerin birinde hafif ışıklı 
bir odada, yaşlı bir kan koccı uyuyordu. 
Karyolanın ayak ucuna atılmış ipek ça
maşıırlardan, tuvalet masasının üzerin
deki lavantalardan, boyalardan belli idi 
ki uyuyan kadın gençlik ile hesabını bir 
türlü kesemiyen insanlardandı. 
Erkeğe gelınce o da hemen hemen ka

rısının yaşında idi. Fakat malru7 ,.e kan
lı çehresi, karısından daha sıhhatli ve 
cımlı görünüyordu. İki kollarım yorga
mnın üstüne çıkarmış olan erkek uyu
muyordu. Arada sırada göz~erini açıyor. 

SON POSTA 
- *== 
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BEKLENME DiK MI AF 1 R 
Yazan: 

L. K . 

karısının üzerine doğru eğilerek nefesin; Ayaklannın ucuna basarak kapıya doğru yürüdü 

• 
1 

•• 

dinliyordu. b1r biçareyim, diye fısıldadı. Ben biz- - Beni ne diye bu odaya getirdiniz? 
Nihayet, onun derin b'r uykuda oldu- metçiniz Handanın sevgilisi. Bu gece dedi. Bırakın beni gideyim .. 

ğuna inandı. Yorganın altından yavaşça 1 gelmem için bana kapının anahtarını Bayan Muazzez saçlarını düzelterc>k 
çık~ı, tekrar ~ğil~i. . 1 vermişti. Onu seviyorum, . anahtarı al- gencin yanına oturdu. Ateş gibi elieri~e 
Kadın, hafıf hır şekılde horhyarak u- ı dım ve geldim, fakat kalbsız kız, bana alnını tuttu ve işve ile gülerek: 

yuyordu. Ayaklarının mruna basarak söz verdiği halde kocanızı odasına al- - Hayır, dedi: Sizi teselli etmeden bı
kapıya doğru yürüdü. Yatağın içmde pi- mış. anahtar deliğinden gözetledim. se- rakmam. Hem bana da acıyınız .. ben de 
jamaları, şişman baldırlarının tepesine viştiklerini gördüm. Dayanamadım, ağ- çok yalnız ve biçareyim. 
k adar sıvanmıştı. Kapının öniincie durdu, lamağa başladım. Beni affediniz, gidiyo- Bedbaht delikanlı yaşlı gözlerini kal
paçalarını indirdi. Sonra, tecrübel: b:r rum. Artık hiçbir ümidim kalmadı. Bu dırarak Bayan Muazzezin yüzüne baktı: 
hırsız ustalığile kapıyı açarak dışarıya dünyadan kurtulmak yegane çarem... - Evet, dedi. Ben de yaınıı kendim
süzüldü. Karanlıkların arasından gelen bu ses den bahsediyorum. Halbuki siz de bu gü-

Fosforlu yeşil saatin yelkovanı müte- o kadar ümidsiz ve tatlı bir şek;Jde fısıl- zel çehrenize rağmen aldatılmış bir ka
madiyen ilerliyordu. Bir arnhk odadaki dıyordu ki, Bayan Muazzeı şişman ve dınsınız. 
hafif horultu kesildi. Kadın sağdan sola matruş kocasının ihanetini unutarak, Bayan Muazzezin kalbi, on beş yaşm-
döndü, öksürdü ve sürmeleri akmış 1 Handanın sevgilisine yaklaşmak istccli da imiş gibi şiddetle atıyordu: 
gözlerini uğuşturarak yatağın içinde o- ı ve: - Sizinle biraz konuşabilsem, açılaca-
turdu. Kendi kendine: cAmnn ne karışık - Seni göremiyorum. Azıcık yakını- ğım galiba .. diye mırıldandı. 
bir rüya .. > diye söylenerek kocasının ta- ma gel bakayım, bedbaht çocuk!. dedi. Genç adam birden elini çekerek: 
rafına baktı. Matruş ve şişman zevç ye- Ellerile merdivenleri yoklıyarak, sesi;1 - Olmaz, olmaz, diye fısıldadı. Sızinle 
rinde değildi. Ancak kadınlara mahsus geldiği basamağa indi. Kaıbi .şiddetle bu odada kalamam. Ya kocauız, o alçak 
bir zeka ile, elini kocasının yattığı yer- çarpıyordu. Ellerini uzattı, adamın ko- kızın odasından hemen dön~rse. Sizi fen!l 
lere uzattı. Örtülerin üstünde en ufak' lunu tuttu: vaziyette bırakmış olmaz mıyım? .. 
bir hararet eseri bile kalmamıştı. - Hayır, - diye fısıldadı - kim olursa- Kadın içinden: cNe ince ruhlu erkekler 

Demek yataktan çıkalı epeyce olmuş-, nız olunuz. Sizi ölmeğe bırakmıyacağım. varmış meğer. diye düşündü ve: 
t u. Bir an içinde uyku mahmurluğu za·1 ı Azıcık metin olunuz, bakın ben de alda- - Hayır, dedi. Sizinle biraz konuş. 
oldu. Sessizce yataktan çıktı. Sabahnğını 1 tılmış bir zavallıyım. Sizin gibi ümidsiz- maktan beni kimse menedemez. Beni 
,arkasına geçirdi. Her şeyi anlamıştı Ko- 1 liğe kapılıyor muyum? Gelin benim oda- biraz bekleyin. 
cası muhakkak, yeni tuttukları hizmetçi; ma, azıcık kolonya vereyim. Biraz su Bir genç kız gibi yürüyerek dışarı çılı.-
Handanın odasında idi. O da ayaklnrının içireyim. tı. Ellerile etrafı kollıyarak yavaş, ya. 
ucuna basarak kapıdan çıkarken, gözleri ı Adamın elinden tuttu. Salonu geçirdi, vaş salonu geçti. Büfeye gitti. Bir tepsi 
aynaya ilişti ve, odanın loşluğu içinde hafif ışıkları dışarı sızan kapıyı itti. içe- aldı, üstüne iki bardak, bir şişe lıkör, bir 
kendisini bir an, pek genç ve güzel gör- ri girdiler. Bayan Muazzezin koyu ka- tabak yemiş koydu, döndü. Salona girdi 
dü. Bu müşahede onu daha ziyade hid- rw.lıktan kurtulan gözleri, elınden tut- ve yavaşça kapıyı kilidledi. Elindeki tep
d etlendirdi, ayni zamanda müteessir etti. tuğu adamın yüzüne bakınca adeta gö:- siyi düşürmemeğe çalışıyor ve saade-

Söylenerek odasından çıktı. Ses- leri kamaştı. İçinde garib bir ürperme tinden titriyordu, fakat içeri gir-
aizce yürübeğe başladı. Aşağıya hissetti, rnesile hayretle irkilmesi bir oldu. Meç-
inmf'ğe hazırlanıyordu ki, çok yakınında Kıyafetçe düşük olan, Handanın aşığı, hul delikanlı ortada yoktu. 
b ir hıçkınk sesi işitti. Tüyleri ürpererek ı.inema jon prömiyelerini gölgede bıraka- Balkon kapısı arkasına kadar açılmıştı. 
durakladı. Alnından soğuk terler :fışkır- cak kadar yakışıklı idi. Lacıverd jerse Tül perdeler içeri giren rüzgarln uçuşu
dı . Boğulur gibi: gömleği, geniş göğsü üzerind~ adeta ge- yordu. Bayan Muazzez elindeki tepsiyi 

- Kim var orada? Bu ağlıyan kim? - rilmiş gibi duruyordu. Fakat, bu yakı- bırakarak: 

diye mırıldandı. - Merdivenin aşağıya şıklı erkek, son derece mecals·~ bir hal.:fo - Eyvah!. Biçare genç intihar etti, di-
doğru koyulaşan karanlığı içinde, bir idi. 'Üzerinde, Bay Arifin elbiseleri du- ye inledi. 
gölge peyda oldu. Yalvaran bir ses: ran şezlongun bir kenarına çöker gibi o- Fena halde meraklanmıştı. Elektriği 

- Korkmayınız! Sizin gibi aldatılmış turarak, iki ellerile başını tuttu: açtı. Yüz mumluk lamba odayı parlak bir 

İsviçre ile yeni bir ticaret 
/ anlaşması yapılacak 

Müzakere için fsviçreden gelen beş kişilik bir htYet 
dün akşam Ankariya gitti "' 

İsviçre ile aramızda mevcud Ucaret ve kll- ve ekseriyet temin edllemediği lçlll 
ring anlaşmasının müddeti önümüzdeki ay y-ıpılamn.mıştır. ııef ı9' 
t:itmektedlr. Bunun içln, dün, İsvlçreden, Hey'etı umumiye toplantısı. on ~' 
şehrimize, beş klşlllk bir hey'et gelmiştir. sonra, ynnl Şubatın on beşinde yav-
Bu hey'ete, doktor Albl riyaset etmektedir. tır. 

Hey'et, yeni anlaşmanm esasları kararlaş -
tırılmak üzere müzakerelere girişmek için, 
dün akşam Anknraya hareket etmiştir. 

Hcy'et reisi doktor Albl, kendisini karşı -
l:ı.yan gazetecllere şunları soylemlştir: 

c- Türkiye He tlcaretlmlzln inkişafını 

derpiş eden federal konseyi, önümüzdeki ::.y 
müddeti biten ticaret anlaşması yerine yeni 
bir anlaşmanın esasları hazırlanmak üzere, 
bizi, Ankara hükümetile müzakereye me -
mur etti. Mütekabil ticari ihUyaclarımızn 

d'ıha uygun, eksikliği ve aksaklığı olmıyan 

yeni bir nnlaşm:mın esaslarını hazırlamnğa 
ç• lışacağız. Fransa ve Çekoslovakya ile Tür
kiye nrasındn nkdedllen muahedelere ben -
zer bir anlcışmıı şekli hazırlıımnğa ve böy -
lellkle karşılıklı tıcaretlerlmlzln inkişafını 
temin etmcğe muvaffak olncağız kanaatln
deyim.:ıı 

İsviçre ticaret hey'etlle Ankarada yapı -
ll'lcak müzakerelere çok yakında başlana -
caktır. 

Esnaf cemiyetleri toplandı 
Esnaf Cemlyetlerl hey'etl umumlyelerl bu 

günden itibaren toplanmağa başlayacaklar
dır. Bn toplantılarda, idare hey'eUeri, hey -
eti umumlyelere, yıllık mesfıl programı ve 
eski faaliyetler ve hesablar hakkında izahat 
\'ereceklerdir. . 

Bugün, bakkallar, şekercller, kahvecller, 
ve dokumacılar cemlyetıerlnln Eminönü, 

Ziraat kongresi #. 
Ziraat kongresi mnrtta Ankarııd• ~ 

caktır. İktısad Veknlctl, bütun vll~ 
bulunan ticnrct odaları, zahire bO sftt1 • ıı· 
Turko!is şubelerinin bu kongreye IP°111 ' 
tıs:ıdi birer rapor gbndermelerlnl 
ti~ p ' 

Bu arada, İstanbul Ticaret od~ıte si ' 
hlre Borsası ve Ttirkofis Mudurlüğö ~ 
rni iktısadiynta mütealllk birer !9-pof 
hyarak kongreye göndereceklerdir. 

Polonya takas enstitUsl~ 
Polonyadn bulunan t.akns tıcare' JCll ' 

yerine takas enstitüsü knlm oımuŞtll'~ 
rJng muıımelatlle, şirket yerine, 
sonra, bu enstitü meşgul olacaktır. 

Arpa ve buğday r.iyasaS15 -· 
Dün Anadoludan 19 vagon buğcı-1'• ,_ 

gon da arpa gelmiştir. Buğday fla~ll' ' 
3 - 5 para kadnr yfikselmlştlr. A~ ~ 
tında da ı - 2 para kadar düşiiJdiiİ 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsal' 
31/ 1/ 938 _____ _,_ 

FİATLAR 
terziler cemlyeUnln de Beyoğlu Halkevinde ı---C-1-N-8-1----..,----:: toplanmaları kararlaştırılmıştır. Aşağı 

Hey'eU umumlyelerl pek fazla kalabalık --------~--K-. -P-.- '- t 
olan bakkallar, kahveciler ve §elı::ercller ce- 5 2s, 6 .ı. 
mlyetıeri toplantılarındn ekseriyetin temin Buğday yumuşak 

20 
t f 

edilebileceği şüpheU görülmektedir. Buğday sert ! ij ' 
Arpa Anadol 

Sanayi Birliğ i heyeti umumiyesi Kuşyemı s ıs 
Milli Sanayi Birliği Hey'etl Umumiyesl - Keten tohumu ~ ~~ 

:ıln dün dördüncü Vakıf hanında birlik sa- Nohud Natürel 
33 20 Jrmunöa toplanması mukarrerdl. Fakat, Bir- .._i_ç_f_ın_d_ı_k ________ __ 

ııc;e dahil iı.zııdıın ancak birkaç ~i geldiği _/. 
- A .. ~ 

uydmlığa boğdu. Yanındaki masanın üze-/ hiçbir ses çıkmıyordu. Kadın güçlu. 
rinde duran kolonya şişesine uz:rndı, fa- vetli aşçıya: 
kat eli donmuş gibi şişenin üzerinde kal- - Ahmed ağa, kapıyı kır! p ı 
dı, beyaz mermerin üstünde duran yü- Emrini verdi. Bolulu aşçı bütün ;>#' 
zükleri, bilezikleri yok olmuştu. Çılgın kapıya yüklendi, bir iki sarsıntı~• 
gibi yerinden fırladı. Balkona koştu, dı- ra, geniş kanad, çatırdayarak 9-,,ıı 

şarıya baktı. dayandı, kapı açılınca, merdana.. ) O" 

Çamlı yolun nihayetinde bir hayal ko- manzara karşısında, üç göğiisten, ~ 
şa, koşa gidiyordu. Bir an içinde, hayal- kunç hayret nidası birden fır .,,il 
den hakikate gelen kadın, birdenbire: çünkü, karyolanın ayak ucuna, ~tPıı• 

- Hırsız var! Tutun! diye haykırdı. bağlanmış, ağzı da bir havlu ile ıd 
Fakat, balkondan bahçeye akseden fer- mış olan Bay Arif boğulmak ~tf" 
yad cevabsız kalmıştı. Geriye döndü. Gözleri fırlamış, rengi morarrnıf, 

Salona çıktı. Kilidli kapıyı açtı. Bu es- bir halde kıvranıyordu. il" 
nada, aşçı ile ahretlik te uyanmışlar, yu- Hizmetçi Handan da sırra kadefll 
karı koşuyorlardı. Bayan Muazzez: mıştı. 

- Ahlaksız herif, hırsızlar evimizi so- -------------
YARINKİ NÜSHAMIZDA: yuyorlar da, o hala kızın odasından çık-

mıyor.. . Kınlan kadeh ~ 
Diye haykırarak, Handanın odasına Çeviren: Faik BER'i 

koştu. Kapıya vurmağa başladı. !çerden 
-=======================-=-=--==::İc==-=-=-==-=a========='-==============================================~~~~ 
•Son Posta ,, nın edebi romanı : 53 uyacak. Artık Muzaffer .senin yanından ra bizim yanımıza geleceksin değil sma tahammül edemem artık. ~~ 

Bir Genç Kızın Romanı 

Böyle olmıyacak şeylerle başımı ve 
sinir:erimi yoracak yerde vaziyeti cep
heden görmeğe çalışmalı ve her ne pa
hasımı olursa olsun Selma ile görüş
meliy inı. 

En çetin meseleleri, içinden çıkılmaz 
davaları halletmekten yılmıyan ve 
1-:orkmıyan Fuad, kendine aid bu kalb 
davasrrıı yenmeğe !kat'iyen azmettik
ten svnra ancak rahat nefes alarak ya
tağına girdi. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Selma lfıciverd pliseli etekliğini 
di.izı= lltikten sonra arkadaşlarına bak
tı : 

- Hazır mısınız? 

- Hazırız. 

- Hilmi üç sayacak ve işaret vere-
CC'k . Bütün bisikletler ayni zamanda 
yol<ı düzülecek ve üç durakta İstinye
ye gidt?ceğiz. 

- Anlaşı'dı .. anlaşıldı .. tckrarlama
ğa nal'et yok; hepimiz işareti bekliyo
ruz .. 

Muazzez Tahsin Berkand 
- Bir .. iki.. üç ... Marş! 
Pı=>dallar işledi, tekerlekler düz yol 

iizeri'lde kaydı ve on kişilik bir bisik
letli kafilesi uçar gibi yeşil ağaçların 
arasma daldı. 

A~tı aydır bu spora merak sarmış 
olan !!rup bugün ilk defa büyük bir yol 
yapacaklardı. Bir aydanberi bu gezin
tiye hazırlanmı~lardı.. Bir aydanberi 
genç kızlar büyük itinalarla elbisele
rini <liktirınişler ve bugünü beklemiş
'erdi. 

- Senin sveterin ne renk olacak 
Perihan? 

- Baştan aşağı her şeyim yeşil ... 
- Fahriye hangi renge karar verdi? 
- O gezintiden vazgeçti. Onun yeri-

ne Fatma gelecek.. 
- Hangi Fatma? Esmer mi sarışın 

~ni? 

- Sarışin ... Esvabını da kırmızı ya
pıyormuş. Ya seninki nasıl olacak? 

- Ben lüciverd yünden geniş bir c
.. ekle örgü bir laciverd sveter yapıyo
rum. 

- Ala ... Gözlerinin rengine de pek 

bir saniye ayrılmaz. mi? b!.r~~ m~ş~ul olmanı, bana duy;;;~ 
- Tabii... Yalnız dikkat edin .. bu goruşlerını aı1latmanı, bana Y~ 

Selma kuv\'etli hareketlerle bisikle- i:adar dağınık durmayın. Fatma başını manı istiyorum. Halbuki sen (l'J~ 
tini koştururken Perihanın bu sözünü sağa çevir! Nuri omuıJarıru dik tut! !;İn hcrgün başka bir bilmece tol p 
hatırlıyarak güldü. Hakikaten sabah- Perihan maskaralık yepma, dilini i- cluyorsun. Bir ay evveline ka~ r 
tanbcri Muzaffer bir saniye onun ya- çeri çek! Muzaffer, Ferhadın arkasına lerimi mühimsemeden, hatta b ~et~ 
rundnn ayrılmak istemiyordu. İ · · ı ı d d d~ gizlenme! şte şimdi tamam.. çok ıyı .ay a inlerken, son günler e 

- Esvabın ne güzel olmuş Selma.. bir poz oldu. Arkadaki yeşillik de man- Bana bakarken gözlerinde dost f~ 
tam bisiklet kıyafeti. zaraya bir kat daha güzellik veriyor. yanıyor; sözlerin eskiden oıduğl' )it 

- Seninki de öyle Muzaffer. Kur- Kıpırdamayın sonra karışmam. uzak ve havai deg·il; hatta benı. ·~~ 
şuni golf pantalon ve ayni renkte pu- ı r rJ 
lover hiç fena değil. kaç defa yalnızca gezmeği bı e e,4if 

_ Sahiden beğeniyor musun Selma? Tekrar yola düzüldükJeri zaman ettin. Böyle iken gene beni se\'%11~· 
Genç adamın gözlerindeki telfışa ba- Selma gruptan bir metre ilerde veya her halinle anlatıyorsun; sa~ ~r 

karak gülümsedi: geride gitmemeğe dikkat ediyor, Mu- laşma.k istiyen bir sözüm, bır~f'. 
_ Gayet ciddi konuşuyorum. İnan zaffcrle yalmz kalmamak için bütün tim, bir bakışım seni zalirnl r·-_,Aıı 

rnıyor musun? dikkatini sarfcd:iyordu. Bir kaç gün- günk:rce bana karşı soğuk du~~· 
- Ne bileyim ben Selma, senin ciddi denberi aralarındaki vaziyet çok ciddi !'.akat beni kovmuyorsun, bana dl dt' 

konuştuğun dakikalarla alay ettiğin bir ş~kle girmiş ve Muzaffer Selmadan tün: cGit, seni istemiyorum!• ~ 
dakikaları birbirinden ayırd etmek o son ve kat'i cevabını istemişti. miycısun. Artık bu karışık ve Jıll' " 
kadar güç ki... Bakarsın ağır, durgun bir - Bir seneden fazladır seni bir göl- düdlü vaziyet beni çok iizüyor 5e pıtır 
kızken bir saniye sonra dünyanın en ge gibi takip ediyorum. İlk zamanları Bir gün çok mes'ud hülyalara 'I'~~ 
şaka "'I, en neş'eli, en yaramaz çocuğu mektebten falan bahsederek beni ba- ken ertesi günü bunların asılsız ~ .~ 
Oluvorsun s.ından savuyordun,· halbuki şimdi ar- '·le Jll>' A 

J • hum şeyler olduğunu görme~ _,..,' 
Genç kız arkadaşına bakarak güldü tık hayata atıldım, çalışıyorum. Ya - bıt,.,. ..,,, 

. ,. ianıyor, yoruluyorum. Buna .,, 1'v 
ve sert bir pedal vuruşi1e uzaklaşarak kmd~ seni yaşatmak içın lazım olan go , 
önde giden ötekilerine yet~ti. parayı kazanacağım; fakat sen «evet. relim olmaz mı? Seni bir kaç ~ 

- Size arkadan bakıyordum çocuk- dersen çalışmak kuvvetim artacak ve di h..ı!me bırakarak yanına Y~~eıı ıl' 
far, öyle sevimli bir grup halinde gidi- bir an evvel muvaffak olacağım. Artık yacagım; seni sözlerimin tesirıll seP dt 
yor::.U!'lUZ ki hem~n durup resınınızı sözlerimi dikkatle dinlemeni ve beni zak tutmağa çalışacağım; f~~t 'il 1)1 
çekmek istiyorum. Ne dersiniz? anlamanı istiyorum Selma... Her za- bugiinlerde teklifımi iyi duşu~ 

- Çok münasip bir fikir Selma; fa- man için aramızdaki vaziyetin bir ar- na svn sözünü söyle olur mu·_, 
kat sen de makineni ayar ettikten son- kadaşlık, bir dostluh.1:an ibaret kalma- - Arkası 



et 

Baş, diş, nezle, grip, roın ıtizınl v J bJtJ.1 a~ralar1ı1ızı der.1al 
keser, icabmda günde Uç kaşe almahi:ir. 

af1a Veka etinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada tesis edilecek sulama şebekeierine aid 

haritaların fotogrametri usnliylc alınm:t ~\ işi. Muhammen bedeli (980,000) li
radır. 

2 - Eksiltme l/Nisan/1938 tarihine nıstlıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesini mukavele projesini, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesini ve fenni şartnameyi 49 lira mukabilinde Sular l!mum Mü
dürliiğiindcn alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istcklill'rin (42,950) liralık muvakkat temi
nat vermesi ve (20,000) hektardan aşağı olmamak üzere havai fotograrnctri usu
liyle harita işi yaparak muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair ehliyetini tcv

~ik etmesi ve Nafıa Vekaletinden almış olduğu mütcahhidlik vesikasmı göster
mesi Ifizımdır. Yedinde müteahhidlik vesikası olmıyanlar eksiltmeden on gün 
evvel Vekalete müracaatla müteahbidlik vesikası alabilirler. 

5 - İstekliler teklif mektublarını iklnci maddede yazılı saatten bir saat ev\•c
line kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilind~ vermeleri Luzımdır. 
Postada vuku bulan gecikmeler kabul edilmez. (226) (497) 

Do-YÇ-E-OR-IE_N_T _B_A_N;-.< 1 

1 
Oresdner Bank Şubell 

Merkezi: Berlln 

r ürltiyecleln ıubelcri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H•r tiirlii han!ıa iti * _________ , __________ ~ 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

Müflis Kahvecizade Abdürrahim ve 
Taşçızade Yahya masasına gelen Hasan 

Şapçı oğlunun istediği 8000 lira hakkında

ki alacak talebi İflas idaresince tedkik 

edilerek neticede; taleb edilen para her 
hangi bir kanuni delile istinad etmediği 
gibi şirket defatır ve kayıdlarınds bu a-

lacak hakkında bir işaret görüJemediğin

den mahkemei aidesine mü~caatta muh

tar olmak üzere alacak kayıd talebinin 

reddine karar verilmiş olduğ:ı ilan olu-
nur. (4423) 

111111111111111 

iLi 1 
111111111 

Şehir Tlyatro•u 
Dram kısmınltıt 

bu akşam saat 20.3:.> dl\ 

SÜRTÜK 
1 3 Perde 
l Yuan: Mnhmud Yesari 

Komedi kısmında bu ak~am 
oyun yoktur 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlYA1'RO.:;u 

Bu gece 
(Bakırköy - Miltiyndi) 

Yarın gece: 
(Üsküdar - Hale) 
sinemalarında : 

OTELLO 
4 perde ı tablo 
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ÜÇ BOZ ATLI 

Yuu: Ziya Şakir 

~a-~n. yalvany~r: " Baba~ bize. kıymasın, bizi birbirimizden ayırmasın. Yahud 
ıkımızı de celladlara teslim etsıo. Susen'le beni boğazlatsın. Eğer Susenden 

aynlırsam deli divane olurum! diyor 
- :Nasıl bilmiyorsun?.. f " 
Yürekler parçalıyan bir h1çkırık .. 

ve ondan sonra kısa bir çığlık işidildL 
sus~n. tepesine bir yıldırım inmiş, na
rin bir fidan gibi, yere serili verdi. 

* Gece, derin bir süklınet içinde idi. 
Yusuf Sofu, Susenin dadısını kendi 

odasına davet etmişti. Onu, inceden in
ceye isticvaptan geçiriyordu: 

- Söyle bakalım, Zühre bacı .. Suse-
nin; bu izdivacı reddetmesine, sen ne 
mana veriyorsun? .. 

- Bilmem ki, Hanım .. ne cevab ve
reyim? .. 

SPOR 
Yugoslavya takımı Cu 

• 
günü Istanbula geliY 
Yugo~lavyanın en kuvvetli futbol takımı ol~ 

klubünün çok parlak bir futbol mazisi vat 

) 
- Mesela.. bir başka gönül macera

sı ... Giınç kız <ieğil mi?. Olabidir ki, 
- ~- ~ 

Gelecek futbo?culardan soldan itibaren Cokiç, Kovaçeviç ve Dimiff1 S • a 
başka birini sevebilir. Şehrimizde üç maç yapmak üzere Galıı. -ı tıiı Olemplk Mıı.rsllya tıtibtırıll 1 ,ı 

tasaray klübü tarafından davet edilen cYu· (Sofya) yı 8 - 1, Rapid CVJ19~ 
- Sen, daima onunla beraber bulu- rosıavya. takımı cuma sabahı gelecektir. s - 1, Seget (Macar) 1 s - 2, • ~ 

Yugos!av takımının .&on mevsim içinde yap- 31 S - O, Nemzetl '(Macar> Ji S 
nuyorsun. Cezmiye gittiği zamaril.ar, tığı maçlar hakkında bir malümat verebil- VOl'Of (Macar) u i - 3, AclIJlit' 
ona refakat ediyorsun. Tabii bir şey mck tçin takınu 936 37 -1 d · a ı. 
hısse. tmen lazım.A - Oğlunuz, ArgonHa.nı scVİJIOT!a n - ,,. ... ın a yaptı!'ı h&· 2 - 1, Çels1 Cinglllz) y1 • ~ 

rici temaslarda elde ettiği neticelere bak - <Mllano) yı i - ı yenmtotlr· 
_ Hayır, Hanım... Şimdiye kadar, Başı~ı. hafif hafif salladı: l Yusuf Sofu, büsbütün şaşırmıştı ... mak Ufldlr. da karşı.Iqtığı Admira, ,.. J.rD 

Hanzademin saray haricinde hiç kim- :-- .~ılı~or~, anne .. fakat o kadar Galebe edilmez .kuvvetlere karşı, tal Bu tatım bu müddet ı:arfınd& karşıla§ - birer defa yen11miftlr. 
scye karşı en küçük bir alaka besledi- mu.ş~ul bu vazıyette k•ldım ki, ne ya- mamile aciz içinde kalanların yaptığı • ---.. .. ___...M_.~- ~ 

.~ __:_ ;!~0::.~~ah!linde? pa~;~ı:;~ı~:ı:: gibi, ~~';,inlı=.:~ ;~d~~~~I vazi- lngiltere K~~f-kupa~ 
İhtiyar kadın, sozune devam etti: yetten, sen beni kurlar. 

- Anlaşılıyor.. sen, bir şey biliyor
sun. Fakat, söylemekten çekiniyorsun. 

- Argon, yalvarıyor .. cBabarn bize Diye haykırdı. İngiltere cKral Kupası. maçlarırun otuz 

kıymc:sın. Bizi, birbirimizden ayırma- * !:1aç~:~:~u a:~~:ı:a:eıl:~r~%~~n;:çm!u~ 
sın. Y&hud, ıkimizi de celladlara teslim . .. sine sebeb olmuştur. Bu maçlar münasebe-

- Zühre bacı! .. Bunda cekinilecek etsin. B.zi, bir arada boğazlatsın. Eğer E:·tcsı gun, Yusuf Sofu taht salonun- 1 tile bir çok sahaların seyirci ve hası.lı\t re _ 
bir şey yok. Bahusus meseie, memle- bunu da yapamazsa, bize izin versin. d~ gt::ziniyor .. sık sı~ pen;erenin önüne I koru kırılmış ve oyunlar ümidin fevk.inde 
ketin ve hüklımetin menfaatine taalllık Başımızı alalım. Uzak memleketlere gıderek, saraya muntehı olan yolu J heyecanlı geçmlş~. 

· ı l d" K d" · k · dikkatle gözden geçiriyordu Geçen sene Döm1 finale kalan ve fiç sene 
e~ıyor. Onun için bildiklerini açıkça mça ım.:ıı. ıyor... en ısıne, ç~ nas_ı-1 . . · _ evvel de cKral Kupasını. kazallDllf olan bi-
soylemelisin.. ben, her şeyi bilmeli, ona hat VE:rdım. Susenden daha guze1 hırı • Bırd~nh:re ~-Olun k~le ka_pısı. ~ra rlncl Hg takımlarından Weat Bromvicb Al -
göre hareket etmeliyim. kız bulup alaca[,'IDlı söyledim. Müın- 1 unda hır toz s~tunu yukseldı. Gıtt~kce. blon üçüncü ligde on üçüncü vaziyette olan 
, Zühre bacı, kısa bir tereddüd geçir- kün değil, razı olmuyor. Eğer Susen- yakbşan bu sut~nun ortasınd_a, _bıraz York Clty takımına 3 - 2 mağlüp olarak ku-
ru So 

1 
b ~-..J·. ı den c:yrılırsa deli divane oiacagw ını söy- ı sonra aksakallı hır Noyan belırdı. pa harici olmuştur. Muhtelif sahalarda ya -

· nra, ce\ a Vıı:;.n.ıı. ı .. ' p.lnn kupa mırsıtarını (658,00()) kişi seyret -
ı - Hanım!.. Mademki emrediyorsun. luyo• · - Arkası var - mek Mn (45.622> İngiliz lirası vermı~. 
Şu Jıalde, bildiklerimi söyliyeyim ... r ---ı ı Beşinci tur ~a~lo.r: için birinci ligden 9, 

1
ffan7.adem, iki senedenberi seviyor. ı 1 R A D y o l 1kinc1 ligden 6, üçuncu ligden bir klüp kal-

K" . . ? ' ir Do"- orun rnıştır. 
- . ırnı sevıyor · . . . ı • ; n I u·. ~... Sah Arscnal: 2 - Wol verhampton: 1 
- Sıze, en yakın olan bırmı. " Birinci dakikadaki gol Arsenal'l zafere 
- Açık, söyle .. kimi seviyor?.. otGarından (*ı' Bugünkü program ~6türnıüştür. 
- Oğlunuz Argon Hanı seviyor. 1 Şubat 1938 SALI Bir hatta enel lig maçlarında Volnr 
- Argonu mu?. Bir zatürreenin ı s T A. N Bu L h:ımpton takımına büyüt blr farkla mağ -

Evet Hem d ·· 1 . k" lüp olan Arsenal, cıKral Kupa.s111 dördüncü 
- ··· e oy e sevıyor L. Başlangıcı ötıe neşriyatı: turunda kuvvew rakibinden intikamını aı-

tepemizde şu gök kubbe kuruldu ku- ~ 12.30: PlAkla Türt musiklst. 12.50: Han- mıştır. 
rulah, yeryüzü böyle bir aşk görme- Havaların mütemadi ve ant tahavvül- dls. 13.05: Plakla Türle musikisi, 13.30: Muh- Arsl'nal oyunun ilk devresinde meşhur 
Jniştir. lerl mevsim hastalıklarının vukuuna se- t~llt plak neşriyatı. merkez mühaclmlert Drak ya.,ıtastle llk: da-

y f So . " beb olmaktadır. Hatta tek tük zatürree- Ak nm neşriyatl: kiknda güzel bir ayı yapmıştır. Hlç bele -
usu ~·.~alını elıne aldı. Zuh- ler de ekslk olmuyor. Elimizde mevcud 18: İstanbul konservatuarı talebesi kon- lerıllmeyen bu sayı, oyunu birdenbire kızış -

re bacının yuzune, baka kaldı ... Başına I bir uıtürreell delikanlı haslalığa şöyle seri: Fransız tiyatrosundan naklen, 19: Elto- tır.mıştır. Arsenaı evveli emniyet esasını göz 
!bir yumruk yemiş gibi, afallamıştt. yakalanmıştır: Bugün dokuzuncu gün- j~oml \'C arttırma kurumu namına konferans önünde tutmuş, azamı müdafaa yaparak ra 

Yusuf Sofunun; oğlu Argona karşı, 1 dur Hastalığı her llcl taraftadır, ağırdır. r~ ~:.ı.nkasındnn Nejad, 1
1
9;30 Konferan.a: klb takımın fl.ddet.ıi hücumlarını kırmağa 

ç-Ok büyük bir sevgi ve zaf vardı O- Fakat kurtulacağı ve .fffayab olacağı mu- Beyo.,,lu Halkevi namına z ngal orman fir- çalışmıştır. 
_ .. · hakkak gibi görülüyor. keti umumi müdürü Tevfik Al1 (Ağaç sevgi- Buna rağmen VolYerbampton merkez 

n~n :n _küç~ arzularını yapmaktan 1 19 yaşında olan bu delikanlı geçen pa- si), 19,55: Borsa haberleri, 20: Klasik Türk muhacim! beraberliği temın etmekte geclt-
lnle buyuk bır zevk duyardı. Onun için 

1 
zar günü banyo yapmış, ince bir ceket j musikisi: Okuyan Nuri Halll, keman Reşad, memlştır. 

§imdi, çok müşkül bir vaziyette kaldı- ile gezmiş ve gece saat ona kadar sine-
1 
ıremençe Kemal Niyazi, tambur Dürrü Tu- Beraberlik nzlyetinde VolYerhampton 

•. 

ğını anlamış; ve şaşrr:mıştı. mada. şurada, burada dolaşmıştır. Ertesi 
1 
::-an, kanun Vecllıe, nısfiye 5allhaddin Can- üç büyük fır.sat yapmışsa da Arsenal müda-

- Zühre bacı' gfinfi kuvvetli bir titreme ile 4ı0,5 derece! i dan, ut Sedad, 20,30: Hava raporu, 20,33: fna.sı ne pah!VJına olursa olsun müdafaa et- t bi ediyor .J 
E t, HA· hararet Jle 7attı. El'an ıztırab içinde kıv- 1 Ömer Rıza tarafın~an arabca söylev, 20,45: tı~i to.Jelerlnl bu tehlikeli alcınlardan tur - es t .. _L trıl ,,,. 

- mre anım. ranıyor, ve bütün muhitin1 ve ailesini de Radife ve arkadaşları tarafından Türk mu- tarmışlardır. Wolverhampton JUl"ı A 
- Argon da onu seviyor mu?.. üzüntü lçlnde bırakıyor. s1kls1 ve halk prkılan. csaat Ayan>. 21,15: Devre ı - ı berabere bltmlştlr. gol pqinde 
- Bu da söz mü, Hanını?.. Burada dikkat edilecek nokta delikan- :say Tahsin ve arkadaşlan tarafın - İkinci devre orun ayn1 hm muhafau et- tur. Mancester ilk denecle P 
_ Sen, bu sevginin ciddiyetine emin lının pazar günü ihtlyatsızlığıdır. Ban- <tan Türk musltısl Te halk şarkıları, 21,50: mJ~ Arsenal _s~t açığı Kirchen takımım be -1 sayı yapmıştır. İkinci devrede,ıt! 

anisin?.. j yo yapmıı. ince bir ceketle pardesüsüz Orkestra, 21.45: Ajans haberleri, 23: Pllkla şlnc1 tura goturen ikinci n galibiyet ıayı - leyhlne verilen Ud kornerden 
All h . . • . . • sokağa çıkmış, muhtellf sıcak ve soğuk fClolar, opera ve operet parçalan. 23,20 Son sını yapmıştır. tJcelenmi tir ~ 

- a m bırligıne emın oldugum yerlerde dolaşmıştır. Böylece kendini çot haberler ve ertesi günün programı • Bu maçda 81.28T kişi bulunmuştur. ....ft e.stş • elli be·• .. cl dıı.P '.t 

kad ı.. •• :ı.· . 1 • ....ne er ıı- il ":"..ıJ' 
ar, :uu 1.Al masum yavrunun Be\'gt- üşütmiiştür. e Aston Vılla: 4 - Blackpool: O 87 inci dakikada üçüncü ıo1 11,.. 

!erine de eminim. 1 Bu defa do.ha fazla tafillat vermef,1 İkir.ci lig llderl .Aston Wllla, birinci ııı Bu ma.çda 7ı.937 klfl gtt>l tı 
_ Kafi, Zühre bacı ... Git, istirahat lüzumsuz addederim sanırım. Ona göre 1 Şubat 1931 SALI takımı olan Blackpool takımını ezen bir o- labalıt bulunmuştur. . t ~ 
~ Yaltıpz, bu konuştuklarımızı Su- ı dlkkatU olmak lı\zımdır. .& N it AKA y11ndan sonra büyük: bir sa71 fa.rklle buma- Charlt . 2 • ~~~ 

- 1 <•> Ba notları kesl,p saklayınıı:, rahad Öğle rıeşriyah: çı kazanmlftır. A. Villa sal açığı on yedinci on: Ui ık! ti 
sene soy eme. 12.30: Muhtellf pl!k neşriyatı. U.50: PJ"''"·. drıklkada ilk ......... vapm•• devre 1 - O bit - Birinci ligde en kuvve ıe tf:J 

* 
bir al1tüme yapıştınp kolebiyon Y•l'UID. ıu. J•J• J ...,, .1........ b .. ~k .. d ıeJer ,,r 
S Türk musitd.s.1 ve halk .,.rkıJ.an. 13.15.· Dahi- m'•tır. ş......., ... ası uyu muca e • jJJ: 
ıkıntı u.manınnda ba notlar bir dokt. r-- "il Ch lto ıtt cl d kttad 

ıfbi imdadınıza retitebilir. ll ve harici haberler. cimi Arıenal müdafiini atlatıp gol atarken .+. .. l'.r n n a ...# 
Zühre bacı odadan çıkar 

yandaki kapılardan birinin 
kalktı.. içeri, Yusuf Softlnwı 
girdi. 

çıkmaz, 1 Alt'am nrşrlya.tı: . mıyv-.. ıı .::;~' 
d . ---·-- --·----·-- . Ik.inci devre oyuna daha r.tyade hatim o- Charlton mnavln hattıll1 ıt~• 

per es~ 18,30: Muhtelif plak n~nyat.ı. 19: Türk lan A. Villa üç sarı daha yaparak maçı ta- s..'\yeslnde kalesini çok tyi JılU tf1 ~ııl 
annesı musikıs_1, Te halk ~~~trı Ar>l.. Karındaş ve zanmıştır. Birinci denenln sonların• d~,l)d""~ 

Nöbefcj artada9'arı), 19,30 . .._... ran ve arabca Bu maçda 89.803 kişi bulunmuştur. lü a JlllW' 
ne§t'.lyat, 19,45: T\irk musltlsi " halt şartı- . . . yapan Charlton, kup giiztl 

- Oğlum! .. çok yorgun ve üzgün ol
üuğunu biliyorum. Lakin, mesele mü
hiın oldu~..ı için gelmiye mecbur ol -
awn. 

Eczaneler lan <Servet Adnan n arkada§ları> 20 15' Preston. 2 - Leıcester. O yeti garanti edince dalla ,1 
Sıhhi konuşma: Prot. Dr. s. Kamu 'To~ö~ Geçen senenin kupa finalist! olan Pres - başlamıştır. b-1ıl~ , 

Burece nöbe~i olu eczaneler ~unlu
dır: 

İstanbul cibetindeldler: 
Dedi. Ve, bu vakitsiz ziyaretten hay- Aksarayda: (Sarım>, Alemdarda: (Sır-

ret eden Yusuf Sofunun yanına otura- n Asım), Beyazıdda: <Belkıa), samatya-
rak, ~özüne devam etti. da: (Rıdvan), Eminönfinde: (Amlnasya), 

- Biraz evvel, odama Argon geldi. Eyübde: <Arıt Beşir), Fenerde: (Vltall), 
İki gözünden çeşme gibi yaşlar akarak, Şehre'?'lninde: (Naam), Şehzadeba.şın-

da: (I. Halll), Karagüınrükte: (Suad), 
iki ~edenberi Suseni sevdiğini.. ve Küçükpazarda: (Necati Ahmed), Bakır-
ondan ayrılırsa; I.eylasından ayrılmış 1 

köylinde: <Merkez>. 
Mecııun gibi dağlara düşeceğini söyle-1 Beyo~lu cihetindekller: 
m ... Zavallı torunumu dinlerken, kal- İstikUU caddesinde: (Dellasuda), Ga-

lbim hun oldu. latnda: (Hii.seyln Hüsnü), Taksimde: 
(Llrnonclyan), Pangalt.ıda: (Nargileci -

İhtiyar kadın, teessüründen titriyor- yan), Be.şlktıışta: (Süleyman sım>. 
au. Vaziyetten zaten müteessir olan Bol:aziçl, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Yusuf Sofu, anasının bu halini görün- UskUdarda: <Ömer Kenan), Sa.rıyerde: 
ce, kalbi burkulmuş, gözled yaşla dol-ı (Osman>. Kadıköyünde: <Büyük, Üçler>. 

Biıyükadııda: (Halk>, Heybelide: (Halk). 

muştu. ----------------------------......: 

2o 3o· Plakla dans muslklsl 21 . AJa h ton takımı karşısında çok açıt oynayan Bu maçda ~. f~ 
be~lc~ı. 21 ,15: Stüdyo salon ~rk~uı. ~1~: hasm~nı mağli\p et~ekte büyük müştUlfıta .. 1. rJ1 lf • ıM 
Yarınki program ve İstlklil nıarıı. . tcsadut' etmemiştir. Ilk devrede çok fırsat F uruzan atle ız d ~-
-------- ·- kaçıran Preston, tklncl devrede daha hesab- d · ktÖr ~ 

lı bir oyunla 1.istüste iki sayı yapmıştır. Bu propagan a dtre_ ....t ~p 
İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: maçda SS.000 lı:ifi bulunmuştur. Fenerbahçe AtJetlzrn şu~ tJ 
Müflis İsmail Hasana aid ve Çenberll- Sunderland; 1 - Everton: O ruzan Tekil, İstanbul Atıe~You 

taş Vezir Hanında bulunan TrikotaJ·cılı- cKral Kapası• galibi Sunderland geçen gt.aarnadfaınddalrnekAtötrlelu_?;1°u~ne ~~~deedf~ l;,' 
sene kazanmış olduğu büyük töhretl muha- 6 _,. ,,. 

ğa aid makine parçaları VI! sair aksam faza edebilmek tçln elinden gelen gayreti Bu vazife te§kilatta Uk ~ 
açık arttırma suretile satılacaktı sartetınektedlr. 32 lncl dakltada attığı gol o- m1f yepyeni blr lşdir. ak• 

r. yunun .son dakikasına kadar ümıd edııme - Galatasaray mur 
51 İstiyenlerin 7 /2/938 Pazartesi güRü sa- yen heyecanlar doğurmuştur. heyet"ı toplantı j~~ 

at 10 da mczkfır handa h b 1 _ Bir tek sayı bu meşhur takımı beşinci " 
azır u unma tura kalmn.ğa yardım etmiştir. Bu maçda Galatasaray Spor l{lilbİl ~ 

lan ve birinci arttırmada kanuni kıymc- 68.158 kişi bulunmuştur. ~ Başkanlığından: gullil 
ti bulmadığı 'takdirde ikinci arttırması l\fancester: 3 - Bury: 1 5 Şubat 938 cumarteS1 dece ~ 
16/2/938 Çarşamba günü saat (10) da ay- Blrlncl lig şampiyonu Mancester ikinci MÜraknbe hey'eti içtinlll e attC 

ligde on üçüncü vaziyette olan Bury ile yap- fızanır. muayyen gün ve sa 
n.i yerde yapılacağı ilin olunur. (4424) ııtı ma.ç ümidin tevtı::ınde heyecanlı olmuş- ııc gelmeleri rlca olunur. 
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T. BANKA~I 
1938 

Köçük Ca.ri Hesaplar 

ikramilje. plana~ 
4 adet 1000 liralık - 4000 lira 

8 
" 

500 ,9 - 4000 
" 16 

" 
250 

" - 4000 
" 76 

" 
100 

" - 7600 
" 80 

" 
50 

" - 4000 
" 200 ,, 25 

" - 5000 
" 

384 
'' 

28600 
" 

~, 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eyliil 1 ı 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. , 
En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

'Iİıeı D · .. 
~ ernıryol.arı ve Limanları işletm esi Umum ıdaresı ı lA 1 l ar ı 

~ trırnen b . 
\:.«ilnii edelı 67200 !ira olan 11250 aded makas meşe traversı 15/2/938 
~hr~aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

' ·~. ı.:ii 8ırrnek · · ~ \oesikaı ıstiyenlerin (4610) liralık muvakkat teminat ile kanun~n tayın 
8...~ ltad arı Ve nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifleriai aynı ıun saat 
'-"~atrıeı ar kornisyon .reisliğ!ne vermeleri lazımdır. 

alık~1• er 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudanya 
r ve I Zllelerinde satılmaktadır. (537) 

SllıNBULOA EMSALSiZ VE HAKiKi BiR INKILAB. 
~ Şubabn 2 nci yarınki Çar~amba aktamı 

,4RK OTELiNDE 
~fn~nlarda Avrupa Rudyosunda purl nk b ir muvnffakiyeUe 

e llerini di nleten genç ve mtışhur 14 yaşınd aki yıldız 'l' A R MEN P A D Y'nin iştirakile 

~~~ 4PYA - COLMAN 
at( 0 B A O R K E S T R A S 1 N 1 dinliyecekainiz. 

~"kalAde suvara i çin urnsıtl fl ı mızı evvelden aldmnız. 
~ MUTAD FiYATLAR ~---_, 

~~~~~fı~ V eki etinden: 
~~ <lid hey~ konulan iş: Ycşilırmak havzasında tesis edilecek sulama şebe-

t~ ' lıtacıı:rıtaların fotogramctri us 111ile alınması işi muha mmen bedeli 
\ıt~~sııtrn . 
~ lı aıf.!tı Su~ 4/Nisan/938 tarihine ras tlıyan Pazartesi günü saa t on beşte Na
a glılıJe y ar Drnum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasınd a kapalı 
t~ 1 t k . aııııacaktır. 
~ l lıler . 
~ ııtttıall\ . eksıltme şartnamesini, mukavele projesini Bayındırlık işleri 

~ ~ , ~clı.ırıu~~!1i Ve fenni §artnameyi 2 6 lira 50 kuruş mukabilinde Sular U
~l '~ !es ltrn t.'tinden nlabiFrler. 

~! ~ ~l'rıe l v eye girebilıne!c için isteklilerin c24946, liralık muvakkat temi-

~ f!ttıı iltıta 1;. t
20,0oo, hektardan aşağı olmamak üzere havai fotogrametri u

' 1.~ı \oe ~ Yaparak muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair ehliyetini tev
~t:l ;~1ttıcı 1t afıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesika sını göster

,~, ~kaıet~ ~~~inde müteahhitlik vesikası olmıyanlar eksiltmeden on gün 

~lıq~ ~ tc:~lUer~uracaatıa müteahhitlik vesikası alabilirler. 

·~:~~r s~11 
teklif mcktubıarını ik inci maddede yazılı saatten bir saat ev

. ~ "tıklar Urnum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
Ubulan gecikmeıer kab ul edilmez. c498. 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50. 0 0 0 Lirad ır ..• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.0JO ye 10.0JO) liralık iki adet mükafat Yardır. 

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya 
iJtirik ediniz ..• 

Nafıa Vekci!etinden: 
ı _ Eksiltmeye konulan iş· Susığırlık, Gediz ve büyük Menderes havzaların

da tesis edilecek sulama şebekelerine a id haritaların fotogrametri usuliyle alın
ması işi. Muhammen bedeli (1,702,400) lı radır. 

2 _ Eksiltme 31/Mart/1938 tarihine rc:stlıyan Perşembe günü saa! on beşte 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 _ İstekliler eksiltme şartnamesini.mukavele projesini, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesini ve fenni şartnameyi 50 lira mukabilinde Sular Umum Mü-
diirlüğünden alabilirler. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (64,822) liralık muvakkat temı

nat vermesi ve (20,000) hektardan aşağı olmamak üzere havai foto~rametri usu

liyle harita işi yaparak muvaHakiyetle başarmış olduğuna dair ehliyetın; tev

sik etmesi ve Nafıa Vekiıletinden almış olduğu müteahhidlik vesıkasını göster
mesi lazımdır. Yedinde müteahhidlik vesikası olmıyanlar eksiltmeden on gün 
evvel Vekalete müracaatla müteahhitl.k vesikası alabilirler. 

5 - İsteklilerin teklif mektnblarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum .Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. Postada vukubulan gecikmeler kabul edilmez. (225) (496) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Hu eczanede arayınız. (Poıta kutU1u) 1255 

Galata l.taabul 

Ye 11 i bir 
C i L D 

Beyaz ve 
yumuşak 

ÜÇÜNCÜ 
GON 

Aç·ı 't ıııe

&ameler 
ve siyah 
benler 

Ebed .yen kayl:. olmuştur ! 
Çirkin s yah benler, sivilceler, cil· 

dm sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık: 

mcsamattan ileri gelir. Bu mesame
lerı kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne su, ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil -
din taharrüşüne sebeb olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin taharrüşünU ani
yen teskin eder. Mesamatın derin
lıklerindeki gayri saf madde:cri ve 
si) ah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii had erine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be
yaz' atıp yumuşatır. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yoraunluk çizgileri ve burnun par -
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il o~ur. Beyaz rengindeki ou yeni To
kalan kremi terkibinde taze kr ema 
ve tac;f,ye ed .lm ış zeytinyağı gibi m u 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad • 
de1er mevcud olduğundan 3 gün zar
fmda cilde yeni bir güzellik verir, ve 
beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi her 
snbah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa. yüz adaleleriniz zayıflamış i~ 

se, cildin 'zi Bıocel iie beslemen;z lA· 
zımdır. Cıldınızdeki Biocel'in aynı o. 
lan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hay,·anlarm cild hiiceyre!erinden is
t ihsale muvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Penbc rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
knln:ası için matlup nisbet da iresin
de karıştırılmış <>larak Biocel cı>vhe

ri vardır. Akşamlan yatmazd:ın e·1-
vel tatbik ediniz. 

it > DİŞ TABiBi ' 

RA T}P TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli • sırnsı. 

No. ı6, Kat 1 de hergün öğleden 
sonra sııat 14 den 2u ye .kndar 
hastnlsrı kabul eder. 

----------.-.......· - _._.,.,.. ... ._ 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halt razeteli 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
1S T ANB U L 

Gaze~emizde çıkan yazı ve 
rc~m!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 1 6 3 1 
~ene Ay Ay k r 
Kr ~.. t;.r. ._,, _____ , ___ 

1400 7i>O wo 1511 
YlJNA:-rlSTAN 23:10 12.!0 'ilv l.70 
ECNEBİ _7 )v 1 !400 bvu :·oo 

Abone bedeli pEşır dır. Adres 
degiştırn.ck 2::> rl:Uruştur. 

Gelen f'.Vrak geri verilm ez. 
llc..nlardar me&'ullyet alınmaz. 
Cevap iç•n mE'ktublara 10 kuruşluk 

Pul ılavesi lazımdır. .. ~._. ................. . 
Posta k:ı•usıı : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Poı;ta 
Telefon : 20203 
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ile niçin dişleri fırçalamak lazı nıdır ? 

Çlül: 
Radyolin dişleri temizliyerek sağlık 

ve güzellik vermekte, sizi, şu veya bu 
diş macununu deneyerek dişlerinizi 
bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha -
\isiyetine rağmen azami ucuzluğu ve 

azami tazeliği temin ederek sizi ya -
hancı ve pahalı macunlardan kurtar -
mıştır. Radyolin mikropları öldürerek 
diş etlerine ve bütün ağıza temizlik ve 
sıhhat kazandırır ve bu neticeyi ga -
ranti eder. 

Daima Radyolin 
ile fırça]ayınız 

. . . . . .. . . . : . ...._• . . . 

: • .,. ; 4 • • • .• .. "'" ~ .·~· ~· •• ,. 

GRİP 
NEVRALJi 

SON POSTA 
ş...., l 

_::ıc:::-~- 1 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar l Hafifli~;.~~~ 
k co.ı ... ı clzi 1 • ..-.-.~ 

:::: ~ ocııu ,.. d• ~ıc ~ıt 
~ -7"' h••· e .. kora•: •• ~ 

\T/ ,/ ••kfl'lakaıır• t• t,ti~ 
\f celllr •• ıli•~,.oıO ~ 

Fiyatı • 25 ,.dı• 
ve yarım yağlı gece ve gündüz 

, Satıı r•rl r•1"'
1 1 

Çilleri ve sivilceleri ve 
lekeleri kat'iyyeıl 

~-M•A•N•L•l •B•A_.M~":A 
TURK ANONİM ştRV'"~ 

TESİS TARiHİ : 1-,., 

BermayesJ: 10,000,000 ınıSJI' 

Türkiyen!n başbca "1! izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir 
gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat •• 

Paris, Marsilya, Nıs, LO 
Mançester'de, 'Mısır, l(ıbrdı 
İran, Filistin ve Yunll 
Şubeleri, Yugoslavya, P. 
Suriye ve Yı:&nanist.mda 
vardır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• fdare Merkezi ; İSTANBUL (GALA'!'A) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANHUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Şubel~ri : 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamelelen 

Kiralık kasalar servisi ................... 

ilan Tarifemiz - --Birinci aahi.le 400 kuruı 
ikinci ıah:le 25G » 
Üçüncü eahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahil~ 40 » 

Muayyen bir müddf c zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzılatlı tadfemiıdcn istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayu b;r tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler i~in şu ndrPse müracaat edil. 
melidir; 

tıincıhk ltollektif Şirketi, 
Ka:bramanzade Ban 

Ankara caddesi ...___________________) 
__ ..... ıt'IM_ ................ ....... - ...... .._...-- ..... !il • .._~ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rag?p Emeç 

SAllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG1L 

-Tek Fakat Kat'i Çs 
• 

Tecrübe edenlerden sorunu:ı 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevellit 

ıstıraplara karşı yegane müessir tedbir bir 

(ALMAKTJR) -
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorlll 

icabında 9Unde Dç ka.. ahnablllr. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPIN • 

BAŞ ve DİŞ AÖRILARI 
ARTRİTİZM 

ROMATİZMA 

SAÇEKSi 

KOMOJ.A 
Saçhırın köklerini ku\"Y'~ 
DökUlınesinl keser. Kepe 
mamen giderir ve boyoı0' 
yetini artırarak saçlar• 
hayat verir. Kokusu ıaur, 
kolay bir saç eksiridir, ti ve bütün ağrılarını dindirir. 

' INGiLiZ KAf4ı 
ECZANEfl 

BEYOGLU- ısrA~ 


