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Endişe Çekoslovakyadan sonra 

gece itimad reY-i aldı PESTEDE TEVKiFLER 
Avam Kamarasında müzakereler Macar Nazi partisi dağıtıldı, şefleri hapse 

tıkıldı, Macarlar Avusturya hududu boyunca 
Çok gürültülü oldu ve Çemberlaıın gamalı haç işaretleri belirdiğini slJylegerek 

'3 "Biz Alman değiliz, Macarızn diyorlar 

Şl• J -'et 'e ı•tlıam e J.ı•l' Jı• 13orchtesgaden kararlarının Avu~ ·ı UU~ t~ U4 Uı turyadaki tatbikatı, bu memlekette bır-

1

---------·----- denbire umumi bir Nasyonal Sosya • 

Ç ·ı L d c , r . '"\ lizm hareketi uyandırd.L Avusturyanın 
.., raf tar olduğunu gösterir alametler ço-

Urçı ve oy orc un Atatu··rku··n 
1 

büyük ekseriyetinin bu harekete ta -

Çe m berlayn'a hücumları Ha_ Ik_ evlerine ~:~~·n~~ac~~~at~~:tı· ~;:r~ury~a~:ı~ 
1 f 1 Haç'm meydana çıkmış olduğunu ve 

ÇEMBERLAYN SORDU : LOYD CORC'UN CEVABI : 1 tı at arı Macar hududuuun öbür tarafında hep 
..._ L C Ankara 22 (A.A.) _ Halkevlerlnln bu Hitlercilik alametlerinin görüldü • 

~t oyd orc .benim Loyd Cor:: - Evet... aıtıncı yudönümü dolayısile bütün ğünü yazıyorlar. 
h anılması lazım gelen bir Ve bütün ısrar ve gü· Halkevlerinin sarsılmaz bağlılığını ve i Macar matbuatı tedkik edildiği za -

l
areket gapt11tzmı mı •o~ıı· rültu-/ere raJtmen lo11d gönülden saygısını Yüce Şefe sunan mnn görü:iür ki şimdi de Macaristan 
c 6 ~ .:1 6 ~ t t fla A endişeye düşmüştür. Bilhassa Yahudi Tnek istı'yor ? Corc so-zu"nu" gerı' almadı. e gra tatürkün lutfettiğl cevabı 

lorıd Çurçil Loyd Corc 
~'dra 22 (Hususi) - Edenin ant b • r bir kabine buhranı ihtimalleri hemen 
'iir~?\ barı sonra bazı mahfellerde hüküm hemen zail olmuştur. 
~ugün hayli azalmış ve 1 (Devamı 9 uncu ıayfada) 

l Ü ;k·k~·~·~··ı~·ş·kil~·ı; ... 
11ı.!akında genişletiliyor 
~~ ı-ı uşu teşkilatı tevsi edllecektir. maktadır. Teşkilata genişletme lşl bir 
ti' ~0:.va Kurumunda teşekkül eden program altında cereyan edecek. Türki • 

"ıı5,, 
.,,on tevsi programını bazır!a- (Devamı 9 uncu sayfada) 

~alkan Antantı Konseyi 
~ "-gos/av ve Yunan Başvekil/erile 

ll11zen murahhası garın geliyorlar 

Dan gelen Roma nualı gcı.:tteciler (Yazası 5 inci sayfada) 

aynen neşrediyoruz: elinde bulunan Macar matbuatı, Avus-
turya hududundaki hadiselere endişe 

Kemal Atatürk ile bakıyorlar ve Macarlık duygusunu 
Cumhurbaşkanı takviyeye çalışıyorlar. Mesela, Mag -

İstanbul yar Orzag gazdesi, cBiz Macanz!• baş-
Yarattığınız büyük idealler içinde lığı ile yazdığı bir makalede, Macar-

çalışarak gösterdiğiniz yüksek ht!de- ı ınrın Almanlarla dost olduklarını tek-
( Devamı 9 uncu sayfada) I rar tekrar söylemekle beraber, Nasyo-

\_ J nal Sosyalizmin Macaristana da girip 
--·-·--··-······--................. ·-·-- onu Avusturya haline getirmek iste -

Vaziyet aydınlandı ... ~.e::::.~n::11!:~:! ............. ~::a:.~~==~~~!1!':'!~ •••• ,, 
Arnavudluğun inüstakbe] 
Kral"çesi Apponyi Türkiye 
aleyhinde hiçbir beyanatta 

bulunmuş değilciir 

Kral ve müstakbel ktuliçe 
(Yazıtı 5 inci sayfada) ---·-·-·. ·- .... 

lstantul ha~ishanesi yıkıhrken 

Zındanların tarihi 

yarın rok ıayanı dikkat bir 
yaz;ı ıeriıine baılıyoruz. 

Bu serlevha altında yarından itibaren 
neşrine başlıyacağımız yazı serisini o -
kuyanlar, Osmanlı İmparatorluğunun 
kuruluşundan tl meşrutiyete kadar ge
çen asırlar içindeki bütün Osmanlı zin
danlarını gezmiş olacaklardır. Osmanlı 
İmparatorluğunda kaç türlü hapishane, 
kaç türlü zindan vardı? Buralara hnngl 
mücrimler sokulurdu? Ceza vermek sn -
ltıhlyett kimlerin elindeydi? Hükümler 
nasıl verlllr, hangi §eklllerde infaz olu
nurdu? 

Uzun ve derin bir tedldktn mnhsulü 
olun bu ynzı serisi içinde, butün bu su
nller:n, dehşet ve hayret uyandıracak 

derecede garlb cevablarını bulacaksınız. 
Bu tarJhln, değerll arkadaşımız; Na

cı Sadullahın temiz ilslüblle zenglnleş -
mest, okuyacağınız yazıların kıymetini 
bir kat daha arttırmaktadır. 

'-----------------~ 

Tekirdağlı Pariste ... 
gun 

geçtikçe daha -~ 24 ıaat içinde oteline 200 
k 

0

§i telef on etti, bunlar 
araıında bir çok kadınlar 

çok seviliyor da vardı. JJ 
Paris (Hususi) - Tekirdağlının ikin

ci zaferi, Pariste temin ettiği geniş sük
seyi bir kaç misline çıkarmıştır. Müsa • 
bakanın nihayetlenişinden bu ana kadar 
geçen kısacık müddet esnasında, Tekir • 
dağhnın zaferini tebrik eden telefonla-

rın sayısı iki yüze yaklaşmıştır. Şampiyf'
numuzu tebrik eden, ve kendisile. görüt 
mek istiyen takdirkarlar içinde bir çot 
maruf Fransız kadınları da mevcuddur. 
Bugün çıkan bütün Fransız gazeteleri de 

(Devamı 9 uncu sayfada) .............................................................. 

Suriyede hükllmete 
karşı kıyam hazırlıklar; 

m°'ydana çıkarıldı -Tevkif edilenler arasuıda bir meb'us, bir gazete 
sahibi, Şam eşrafından Emin Dalati ve Subhi 

Bey Berekiitın eski katibi vardır 

Şamda vataniler de mukabil bir nümayiş yapblar 
Şam 19 - (Hususi muhabirim~z yazı·ı 

yor:) Dün Şamda mühim bir hareket ol· 
du Şehbender taraftarı muhalifler hü -
k(ımet alf'yhine bir kıyam hareketi yap • 
mak istediler. Hükumet tarafından rcs • 
men verilen haberlere göre Şehbender 
grupuna mcnsub bir takım muhalifler 
halkı hükumet aleyhine kıyama teşviit 

eden bir beyanname hazırlayıp bunu so
kaklara dağıtmak üzere iken zabıta tara· 
!mdan yakalanmışlardır. Yapılan ilk tah· 
kikat neticesinde bu işte elleri bulunmak
la mazn•m olarak tevkif edilenler şun • 
lardır: Sabık meb'uslardan Zeki Ei.hatib, 
Şam meb'usu Münir Aclani, El'eyyam 
gazetesi sahibi Nasuh Babil, Şamın ileri 
gelen eşr:!fından Emin Dalati, Suphi Bey 
Berekatın eski katibi Sami Tabbare ve 
diğer iki kişi. 

Tevkif edilenler, Yüksek Komiser ta
rafından vaktile neşredilmiş olan bir e
mirname mucibince seri surette bir mu

(Devo.mı S inci ao.yjada) Dok.tor Şehbender 



2 Sayla 

... 

Her gün 
lngi!terenin harici 
Siyasetinde bir 
Sevkulceyş hareketi 

Yazan: Muhittin Birıen 

G eçen hafta i~inde Londrada ha • 

rici liyaset meseleleri üzerinde 

iki defa da hayli uzun münakaşalar ol • 
mustu. Bu münakaşalar arasında, hüku
met namına IÖz alıp müzakereyi netice • 
lere bağlıyan devlet adamları, hiç bir ye
ru şey söylemeksizin, hep eski müphem 
ve lastikli formüller içinde kalmışlardı. 
Ayni zamanda Londradan çıkan dediko· 
dular, Chamberlain ile, Eden arasında, 

harici siyaset meselelerinden dolayı lhti· 
laflar bulunduğundan bahsediyordu. 
Nıhayet anlaşıldı ki, bu münakaşalar 

arasında hükumetin müphem formüllerle 
konuşması manasız ve başvekil ile bari· 
ciyP nazırı arasında ihtilaf bulunduğu 

hakkındaki dedikodular da esassız değil· 
r.tiş. Kendi arasında harici siyaset me • 
selesini münakaşa eden ve ihtilaf halinde 
bulunan bir hükümet, muhtelif barıcl 

meseleler karşısında elbet sarih bir vazı-. 
yet alamazdı. 

Londrada münakaşa mevzuunu teşkil 

eden siyaset meselesi ehemmiyetsiz ve 

SOM 1-0S~A ", 

Resimli Makale: IC irade ve r;: ısuliget meselesi.. X 
-::~====~~--------------------------------------------------------------------------· 

Hayata bütün ınsanlar temiz, masum ve eklenya kabili· 
yetli olarak gelirler, aralannda hemen hemen mutlak bir 
müsavat vardır, fakat sonra aile, muhit, tahsil ve tesadüf 
müsavatı tedricen bozar, herkesi ayn ayn yollann başlan• 
gıcına götürür; fakat neticenin iyi veya fena çıkmasından 
mes'ul olan insanın yalnız kendisidir .. 

Çocuğa daha ilk yaşlarından ıtibaren hareketlerinde 1er· 
bestl veriniz, iyiyi kötüden aJU1D& kabiliyeti telkin ediniz 
ve yalnız başına yürüme arzusunu aşılayınız, biliniz ki mü· 
him bir meselede mes'uliyeti omuzlan üz.erille alan adam 
daha iyi düşünür ve adım!arllll daha ziyade hesablıyarak 
atar, çünkü neticenin hesabını Terecek olan kendisidir. 

te!errüata aid şeylerden değildir. Belkl ·~:::=:::::::::::;::::;::~::::=.;:====::::::::::::;::::::::=:=:=:::;:::=::=::::;::::;:::;::
de İngiltere harici siyasetinin geniş çev· ( s ~ ~ A IC5\ A s 1 N D A ) 
reli bir sevkülceyş hareketi yapmak ari- ~ ~ ~ 
fe~ınde bulunduğunu gösterir mahiyet • ,..,_ ________________________ .._ __________________ _, 

tedır. Bu sevkülceyş hareketinin istinad ~7 • 1 
ettiği kuvvetlerin mahiyetleri ve tevec - iTBZİZm aleghdarı ff ERGu··N BiR FIKRA ir 
cüh ettiği hedef hakkında şu dakikada Bir musikişinas 
sarih bir şey söylemeğe elbet imkin yok· 
tur. Fakat, Londradan istifa haberleri 
geldiği tırada, Pariste de, pazar olmasına 
rağmen, hükWnet adamları arasında f ev· 
kalade bir içtima aktedilmesi ve bu içti· 
mada Franaanın Londra sefirinin de ha
zır bulunması gös~Tir ki İngilterede ce
reyan eden işler ehemmiyetsiz değildir 

ve sadt: İngiltere değil, Fransa siyaseti 
bakımından da hayli mühim bir ciddi • 

Yilzilncü yaşına basan 
Genç bir kadın 

yeti haizdir. 

* Londra buhranına dair salahiyettar 
ağıilardan söylenen sözlere bakarsak E· 
denin istifasını intaç eden ihtillf, İtalya 
ile İngiltere arasında bir anlaşma vücu • 
de getirmek üzere yapılan müzakereleri 
kolaylaştırmak için takib edilecek siya. • 
setten ileri gelmiştir. Fakat, tahmin ede· 
bılir;;;: ki söylenmiyen sözlerin arkasın· 

da daha esaslı bir ihtilat vardır ki bunun 
haddi sade İtalyayı değil, Almanyayı ve 
hatti İngilterenin bütün Avrupa ve dun
ya siyaSE'tini de şümul dairesine alma~ • 
tadır. 

Eden, genç ve kanaatli bir İngiliz de -
mokratı sıfatile, gerek Almanya ve ge • 
rek İtalyı- karşısında daima şu siyaseti 
tutmuştu: İktısadi kuvvetleri zayıf olan 
bu memlt-ketler, lngiıterenin geniş vası • 
talan ve.imkanları karşısında onunla ya
nştan bıkacaklar ve günün birinde yel • 
kenleri suya indireceklerdir. O zamana 
kadar işleri oyalamak, Milletler Cemiye
tini tutmak ve Mi1letler Cemiyetinin hu
kuki çerçevesi içinde İngilız siyasetini 

muufferiyete götürmek. Anlaşılan, 

Chamberlain hükumeti, bu siyasette tch· 
Jlke gördü ve dünya sulhünün muhafa -
zası namına bütün mes'uliyetleri İngil • 
tere üzerinden atmak arzusile, bir taraf
tan İt3lyaya, bir taraftan da Almanyaya 
karşı daha dostane bir siyasetle bir an • 
laşm3 eli uzatmıya karar verdi. Edenın 

bütün muhalefet tarafından alkışlanan 

bir kahraman haline gelmesi içın başka 
bir izah ve sebeb gösterilemez. 

* 
İngi!tcre tarihinde pek çoktanberi höy-

le bir harici politika münakaşası ve böyle 
bir buhran görülmüş değildi. Bu defaki 
buhranın inkişaf ve tezahür şekilleri He 
anlıyoruz ki bu büyük dünya imparator· 
lufu kendisini büyük müşküller karşısın
da hissediyor. Başka hiç bir sebeb buh • 
ranm bu kadar kuvvetli bir tezahürünü 
izah edemez. 
Şimdiki muha.tazakarların kütlesi kar

flSUlda hak kazanan Eden değild r; 
Chamberlain haklı çıkmıştır. Londra ka
binesinin yeni şartlar içinde ve yeni bir 
hariciye nazın ile idare edeceği yeni po
litika, İngilterenin fırtınalar içinde bu
lunan siyaset teknesini selimete erişti;;. 
cek Vt' Avrupaya muhtaç olduğu sulh ve 
sük"Qnu verebilecek mi? Bunu bize ha • 

diseleriu yakın inkişafı aşikar olarak 
gösterecektir. 

Fakat. fimdiden aöyliyebiliriz ki Lon· 
dradaki münakaşa İtalyada Bay Musolı
niyi buatm evvelki aüne niabetle daha 

Ayna yerine 
Amerikalı mizahçı Mark Ttoe1in biT" 

gün tanımadığı bir kimuden bir 
mektubla bir fotograf aldı. M~ktub
da §U satırlar va.rdı: 

cMuhterem wtad, 
Size kendi fotografımı gönderiyo

rum. Siz de fotografa bakınca benim 
sima itibarile lize pek fala bmzedi
ğimi görecebimz.:t 

Mark Twain. mektuba cevab verdi: 
cMektubunuzıa ve fotognıjınızı al

dım Hakikaten letogroftea:e kne 
benden daha ço'k. benziyor. Der1ial er 
nu tuvalet mahalline astım. Sabahlan 
ayna yerine ona bakıp trq olacağım .• 

*çok te§ekkü.r ederim .• 

Viganada gllvercinlere su kadın, bugun tam ıoo yaşına 
u h b ld basmıştır. Gözlük takmaz, baston kul-
narşı ar, 8Çl l !anmaz. Dimdik yürür. İştiha ile ye • 

Avusturyaaa vuku bulan son de • Viyana ahalisi şehir dahilindeki gü- mek yer':'~ hergün ~e bir genç-~ın 
ğişiklikler yüzünden meşhur bestekar vercinlere karşı şiddetli bir mücadele 

1 
k:ıdar el ışı yapar. Mukemmel yun o • 

Toscanini, bu se~ Salzburg'da yapıla- aç::.n beled:ycden şikayet etmektedir. rer. 
cak olan musiki festival'ine iştirak et- Viyana şehıindeki güvercinlerin son 
memeğe karar verdiğini ilan etmiştir. zamanlarda pek çoğalmışlar ve mem • 

T · · N · · · ·ne aleyhtar bır" leketin büyük bina lan ve ibidelerine 'lScanını azı re1ımı . . _ 

Kurdların arasında büyüyen 
vahşi çocuk 

. . . ' beste • clıenmııyetlı zararlar verınege başla -
musıkışmastır. Onu tamyanlar, mışlardı. Viyana belediyesi bu halin ö- Bari Banki on senedenberi hususi bir 
karın, san'atine hayran olanları, siya - nün üalmak için güvercinlere karşı a- itina ile görüp gözetilmekte olduğu Bin
si görüşlerine kurban etmemesi husu • mansız bir harbe girişmiş ve memur _ gale hastanesinden tam bir adam olarak 
sunda çalışmaktadırlar. ları tarafından şuraya buraya atılan çıkm•ştır. Bari Banki on sene nvel Ba-

zehirli yiyecekler ile hayvanları grup ri Bankide vahşi bir halde bulunmuş ve 
kuvvetli bir hale getirmiş ve Führerin halinde öldürmeğe başlamışlardı. onun için bu ismi almıştı. Hindistanın o 
S<ln nutkunda İngiltere ve Fransa de- Viyana hayv&1'at himaye cemiyeti ha,·alisi~de vahşi hayvan ~v~~l\Wk~•. ui· 
mokratlarile alay eden fıkraların manası - . 1 . k •ı·A d" ta Ü t roşan hır takım avcılar gunun birinde 

guvercın erın • aL ıamı» ıy.e vs e - . .. _ _ _ . 
daha canlı mahiyetler almıştır. Genç E • tiği bu halden ş~yet etliği gibi bin - bır kurd surusune t~duf ~ert!l ~-
d · bu""tun·· kabine 4-aları kar,..ısmda 1 • 1 b tal ·ı d .. yu dağıtmışlardı. Kurdlarm arasında m· enm cu. >' .erce ımza ı maz a ar ı e e muraca- . 
kuvvetll bir vaziyet alması neticesinde t edTI . k .. . ckatliamA • - _ sana benzıyen el ve ayakları ile koşan 

a ı eıe guvercm ının o b" hliik - .. 1 di. A la b" '"k 
husule gelen bu buhran olmasaydı. yani nü almmas· hükfunetten istenmekte - ır ma gormuş er vcı r uyu 

. . . . k . • mac:kü1atla bu mahluku yaka:ladıkları 
Bay Eden kabınenın ekserıyetıne aya <lır. k\ ed" .... 1.. d bi k"" ..nk ff dli 
uydurabilseydi, elbet İngiltere karşısın- va 1 Y ı Y"'fGrmı rda r u~.. ın 

1 olduğunu anlamı§ a ır. 
daki meseleleri daha kolaylıkla hallede • ngi/tet-ede 6{){} sene sonra Küçük Hindli henüz bir yaşında iken 
bilirdi. Buhrandan sonra İngilterenin ya· l mezar/ar vahşi hayvanlar tarafından kapılmış ve 
pacağı müzakere daha güçleşmi§ ve gi • açı an o vakittenberi de kurdlar içinde yaşa-
rişeceği pazarlıkta vaziyeti daha zayıf • tngilterenin meşhur Westminster Ah- makta bulunarak bu bayvanlarm bOtün 
larnıştı. bey mezarlığında 1304 ve 1305 senelerin· itiy~d ve sevki t~iflerini öğrenmişti. 

Bununla beraber temenni edelim ki de ölen ve İngiltere krallanndan birinci Konuşmağı bilmiyor, yalnız kurd havla
Chamberlainin dört büyük Avrupa kuv· Edwardın torunlan olan iki prensin ce· malarına benziyen intizamsız sesler çı

veti, yani İngiltere, Fransa, Almanya, secf leri 600 sene sonra yeni baştan açıl- kanyordu. Çiy etten bqka da bir fe1 ye. 
İtalya arasında bir dostluk ve sulh an • mı: ve bunların hakikaten kendileri ol- mlyordu. Gönderildiği hastanede yavaı 
laşması tesisini istihdaf eden po1ıtikası duğu, fotograf, rontgen vesair fenni a- yav~ş insanhlıru iktisab etmele hatlı· 
nihayet muzaffer olsun ve dünya, onun !etlerle tesbit olunarak yerlerine konul- yan Bari Banki bugün on sekiz yqında 

muştur. Bu hadisenin mühim tarafı, bu ingiJizce ve hindceyi pek mükemmel bi· 
dediği gibi, bir nesil için olS'.ın sulha ka-

m~zarlığa gömülenlerin pek ender ola- le.n bfr kibar genç olarak hastaneden çık-
vuşmuş bulunsun! r.U me7.arlarmdan yeni baştan çıkuıl· mııtır. En garibl Bari Bankinin ilk ha· 

MuhittiKo Birgen ma13ndır. yatından hiçbir ,ey hatırlamamasıdır. 

iSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
, 

İstanbul maliye teşkilatı muamele vergisinin tarhına esas 
olmak üzere çikolata imalinde kullanılan kakao mikdannı 
öğrenmek için ticaret ve sanayi odasına müracaat etmiş, 

oda da bu müracaati ehemmiyetle karşıhyarak piyasada ge
niş mikyasta tedkikat yapmaya girişmiş... Alacağı neticenin 

ne olabileceği henüz belli değildir, fakat biz meseli İsviçre
de yapılan Ç.i.kolatalarla memleketimizde yapılanlar tahlil 
ve mukayese edilm('dikçe piyasada yapılacak sol1lflurma
larm hakikati ifade edebileceline inanmıyoruz, amma ey 
okuyucu ıen: 

l S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 NAN M Al 

Sözün Kısası 

Sabri Toprak 

- T:tl• r... yıl 

A nkarada, bundan bir kaÇ 

vel, bir sosyetede bUlUD 
Yanımdaki bir ecnebi Aşina, ~ 
köşede tek ba§llla durmakt& 
Toprağı işaretle: -

_ şu, çok seçkin simalı zat 
liyor musunuz? dedi. t 

- Nasıl? tanımıyor mUSUJldl 
Eski Ziraat Vekili .. Bükreş eıçili-
Bay Sabri. """ 

- YA?!. Adını duymuş, takat 
irini görmemiştim. 
·Muhatabım, dikkatle Sabri 

süzdükten sonra, ilave etti: , 
- Onun hakkında herkesten 

na işitmekteyim.. ~ 
Hakikaten de öyle idi. Bu mil 

san, aleyhinde söz söylenıniyellf 
meziyetlerini tezkAr husus~~ 
ümmet bulunan nadir şahsiYe 

İnkılabın ön saflarında • bedi 
meşrutiyettenberi ., en mümtal 
lerde bulunduğu halde bu me\f~.11 
muriyetlerin şereflerinden, keP"" 
şerefine bir zerre bile katınaJIJlfı 
tırmamış, resmiyetten hususiye~__.., 
hkla intikal etmenin sırrını ~I 

Manen ve maddeten terte~ _. 
m.izliğin muhafaza yolunu, iböflll""" ..... 
zak kalmada keşfetmiştL Var~ 
tesna bır cazibe veren tevazuu ~ 
cili değildi. Onu, tabiiliğind~ 
teY kaybettirmiyerek, fıilen islJll"' 
tır: O tarihte, Ziraat Vekilli~ 
kilmiş bulunuyordu. Kendisini 
pek <'rken ayıran hastalığın ilk 
duymağa bqlamıştı. Muhit 
belki faydasını görür diye, ua,)[l'I., 
.olarak gönderdiler. 

0.nu tanıyanlar sevinç ve ~ 
lar: Yeni Türk cumhuriyeti, 
zaheti, kendi vakan, tendi fesaiB~ 
tenasib tam bir mümessil buimur-2 

Fakat o. kendini her ~t-rde ~ 
ı...tfllll!'i:!"I 

etmeyi, fazla JJiobden ob.!j 
den bu vazifeyi yadırgadı .. 

- Bu benbn iflm de~. 
fedin! dıyebilmek büyüklüğün 

dL. çekildi. 
Soy adı kaııunu çıktığı vakit. 

flstünlü, esreli, yüksekten atan .ıJ!" 
tiler. O, en mütevuıını aldı: ToP"""'" ... 

Bu intihabı, onun ziraatle !1!°ı.111 
münasebetine atfedenler oldu. ~, 
tikat bu değildi. Sabri, Top~ 
varlığının gene kendi naz.arıD 
nasile mütenasib görmüştü: O, 
bl temiz, feyizli ve mütevazidL iri' 

Ve nihayet, işte .. Sal>ri Topta 
yurdun aziz toprağı birbirlerine 
dulnr. _ A 
Artık onun asil ve sevimli ~ 

ramızda göremiyeceğiz.. Ve yo~ 
biricik tesellisini, hatırasını h 
muhabbetle yadetmekte bulac.,.,_. 

F.u. 
Prost yakında geliyoJ' 

Şehircilik Mütehassısı ~ 
kında '.Iürkiyey.e dönecek, ~ 
üzerinde çalışmağa başlıyac~ 
planına aid taf:iilat projelerirıi _ _.,.,.,,... 
lamıştır. Yeniden bir mesAi 
hazırlnnacak imar planının ~ 
kadar mesai proğramının çe~ 
hilind~ çaJ1şılacaktır. 

Aile bilctsi kurslara 
Maarif Müdürlüğü tara~ 

tib olunan aile bilgisi kursl ~ 
lanmıştır. Bugün Edirnekapı 
hk merkezinde küçük ~ 
si mevzuu bir ders verilecdt 

...-.,...-~-

ma ısın dördünde nihayete 
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s uryad a ı çar 
oldu, 12 kişi yaralandu 

G,.az' da büyük bir nümayiş yapıldı, Graz' da Nazi 
,.0zet ve bayrağının kullanılması yasak edildi 
~ 22 

Uiususi) - Nasyonal • Sosyalistlerin (Nazl) söylenmektedir. Nazi rozet ve bayrağın kullanılması yasak 
:assa ar~ hükumeti ciddi tedbirler almağa sevketmiştir. edilmiştir. 

'ııstlt>r . raz'd:ı polisin biitün gayretine rağmen nasyonal Dahiliye nazın Seiss ln1uart radyoda bir nutuk söyliyerek, 
•tas ıle sosyalist olduktan zannedilen yüz kadar nüma- i Nazileri itidale davet etmiş ve gürültülü mümayişlerde bu • 
d~ ltı~a ~ir çarpışma olmuştur. Dördü nasyonal sosya - , lunmamalarını tavsiye eylemiştir. 

~ona~ ına., üzere 12 kişı yaralanmıştır. Nazır, ezcümle fikir propagımdasının muslihane surette ya· 
sosyalist tezahürlerine 10 bin kişinin iştirak ettiği pılmasının daha faydalı oldu~unu söylemiştir. 

[ 
Bu Sabahki J j (' / 

L Gaze!elerde il ~~ 
Gördüğümüz Fikirler~/ 

Tan - Ahmed Emin Yalmanın cMllll vatan 
borcu. serlevhalı başmakalesinden şu satır-
ları alıyoruz: . 

ııİnsanlığa faydalı olmak istiyorsak kendi 
yurdumuzun sarılacak bln bir yarası vardır. 
Dünyanın bu en mühim geçld sahalarında 

tam mdn:ıslle istikrarımızı korumak ve yük-

lngilteredeki değişiklik 
vaziyeti vuzuhlandzrıyoı 

YazAn: Selim Ra~p F.meç 

1ıgiliz hariciye nazırı Edenin çekilmo 

sek rej!mlmızln inkişafına sevgl, birlik ve 
ahenk içinde çalışmak; insanlığa ve dünya- a 
nın barı§ ve istikrarına da en büyült h1z- o 
mettir.> s:, münakaşalara ve bu hususta serdo

diJPn tahminlere rağmen beynelmilel sJ. 
y:ı""t ufkunun vuzuh peyda etmesine 
yardım edeceğinde şübhe yoktur. Lord 
Erfen haricjye nazırı iken, İngiltere ilo 
İtalya arasında cereyan eden bütün mü· 
7.akereler sadece bir usul mesele:;i üze
rindf' temerküz etmiş< kalmıştı. Bir tara{. 

~ 

Korun - Asım Us bugünkü bir tnm adBm 
başlıklı başmakalede eski Amerika reisicum
hııru Hoverln Belçlka tarafından daveti et
rafın~a söylenllenlerden bahsettikten sonra 
Hove:-in çocukluğunu ve tahsl:Unl nasıl yap
tığını anlatıyor. 

Onu serlevhadaki gibi bir tam adam olarak 
tasvir ediyor. 

~ tan İtaiya. İngiltere ile olan ihtilafatını 
Cumhuriyet - Yunus Nadi bugünkü baş- hı?p beraber gözden geçirmek ve müm· 

ma~alede Hlllerln nutkunu, Edenin istl!a- ldinı:e bir hal şekline bağlamak istiyor-e k ·ıı H t • .. d f f ç . ı · ı k b · ı :~~:· b~~~e~~~ı:::n·nın tarzı hareketlnl mev- rlu. BUM mukabil İngiliz hariciyesi, bu 

l er eye ı mu a aa 1 n 1 er mu a 1 yü~:~~:~ ~::n m~~~~:ı d~~~:::ı::sıme~~~~ ~~~:1~
1

~i
1

.ii~:rı~: ::~~~y~~~~na!:a~u!~: 
~ ] alçaktan gfireşen İnglllz metodu. Bununla fo hakkı vardı. Çünkü İtalya hükumeti, 

'tıec 1• • h J • d t landı taarruza O E Çt · ı f şlmdlllk zaman kazanılıyor.. dalıa evvel. iki taraf arasında cereyan e-. Si a ın e op . 1 E • • decı:;k müzakerelerde, mesela İspanya VE 

r
1
Çlitnada yurdun yüksek menfaatlerine aid mül:im ,Hankeu .22 (A.A:>. - Çin ajansı Fransa ita lya ı I a :;~101:Y.ı:-;ö':ıu~~~;;:~in~es:~~:;i~~ 
arı 21, 2/1938 tarıhıle bıldırıyor: 1 mişti. Fakat bilahare, bazı meselelerdr 

~ at alıncı, mÜteakib içtimalarda büdce görüşülecek Tsinpu'nun cenup bölgesindeki Çin u z 1 a ş 1 y o r ysıpılabilecek tavizlerin diğer meselcle-
ı ~ : 3 (Hususi) - İcra Vekilleri ı sek menfaatlerine uygun b~zı mühi~ kı~at~, şiddetli mukabil taarruzları sa- rin mü7;ı.keresi sırasında koparılacıik 

duıı :·eşaı Fevzi Çakmağın iştira- kararlar ittihaz edilmiştir. icra Vekıl· yesınoe, geçen hafta terkettikleri Hu - p 
1 

• . • mukabil :fedakarlıklarla denk getirme· 
l\ıu··d f . . . . . · k" 1 1 ay 11ehrı"nı"ı1 şı"ın 1 k ar s 22 (Hususı) - Cumhur:reısı T ... cb- "in ı"mka"nı 1 b"l •· · d"" ·· · "tı a aa Meclısı halınde bır ı lerı Heyetı bundan sonra ı top anlı a- a ıyısma tekrar var- . . •· o a ı ecegını uşunmuş, 

:ıı erPınıştır. Geç vakte kadar 1 rmda av baŞında Meclise verilecek b üd- mışlardır. Nehrin .şimal sahiline çıka-ı ru?tm rıya;~t.ınd~ bu sabah ~0?~nan na- biraz geç olmakla beraber, ilk muvafa· 
en but 1 d .. 1 : . . . l 1 kt rılan 10 000 Japon a k · d ·· b" · zmar me>ousı, bılhassa hancı ışler ve katinden nükül göstermiş ve bunların 

~ 
ap antı a yurdun yuk- çe proJesı ışıle meşgu o aca ır. .. .. · . ' , s erın en uç ını milli müdaf "h . , . 
~ ...---..- olmuş ,.e ~erı ka.anı cenuba doğru çe-1 aa 1 tıyaç.arı ıle meşgul ol • t~plu bi:- halde gözden geçirilmeleri lü· 

d D • kilmiştir. Binden fazla Japon askeri ı nıuştıır. zumunu ileri sürmeye başlamıştı. Nıtc· o m a n y a a em l r Huayuan'ı terketmiştir. Şimdi Japon _ _Haıi~iye naz~n Delb~s, dipl?r:1atik hn- kim Avam Kamarasında Edenin iş:ıret 
!ar hücumlarını batı cihetinöe Hopei dıs:lerm son g~n~erdekı nctayıcı hakkın· ettiği nokta da bu idi. İtalya, centilmPn· 

hıh f kk •• ı •• d v Id istikametinde şiddetlendiriyorlar. Ha _ da ız:ıhat ve:mıştır. _ Jer anlaşmasının imzasını müteakip, ilk 
\1 a iZ teşe u u a gı 1 len Hopei"nin 60 mil doğusundaki Ta - De bosun ızahatın~an anlaş~ldığına ~~ noktai nazarından vazgeçmiş, bunu bır 

· · suşien'dc mühim bir h b k 1 re Fr:ınsanın da, İngıltere g bı, İtalya 11e taraftan İngiltereye bildirirken, diğ~r ta· 
ı • mu are e vu u b" l . t" t k"b d ~· t ._teş 

2
, . bulmaktadır. I ır uz aşma sıyase ı a ı e ecegı uınnc... raftan ria spanyaya bazı gönüllülerin 

lleıs· - .. (A.A.) - Demir Muha- ı dirrnckte ve taraftarlarının kendıne 1 Tok 12 (AA , , ~ilmektedirö Yalnız İtalyanın bu husuı>ta gitmesine göz yummuştu. 
g0n~ i'uzbaşı Cadreanu taraftar- yapmış oldukları sadakat yeminini çöz-, D · y~ b·ıi ~ Changtch den 1 onayak olması bek~enilmektedir. Edenin hazmedemediği noktalardan bi-

~le e?"diği bir tamimin suretini k d" ı omeı a1ansına 1 ırıhyor: 
~e Vermi t" ime te ıt. Japon kıtaatı Saıınehrin l 6 kilomet- B İ k R d ri de bu idi. Halbuki M. Chamberlain. 

~Ut bu t ş ~r.. . .. Hadise büyük bir heyecan uyandıl""lre şimalinde kain Hovaiking kalesini Ü en 0 Oma an dah3 ameli hareket etmek mülahazasm· 
"41Şti amımın nesrıne musaa- . . . t . 1 d" } d da idi. Bu iki nazır arasında mevcud ola 

~ı.l~hr.:._ Çü_~kü yu""zbaş·ı Cadreanu ımıştır. Bu ta .. mı··im ü~erıne Demır Mu· zap etrnış er ır. ay.,_J } 
r;; ~"IJ _ _ ' bilE:cek rliğer fikir ihtilafları hariç, 0 .ı;. 
~ "ek· edıgi bu sırada siyasi ha-I hafız teşekkv .u dagılmış bulunuyor. D • b k r d k" İt 1 · ı h 

l ıbn k e Roma 22 ( A.A.) _ Tribune gazete- ıyor u ı a ya ı e emen müzakereye 
e fikrinde olduğunu bil Partinin merkezi kapanmıştır. R l Z Q n 1 R S b~şhım!sın. Eğer, ing:liz haşvekilinin 

y;enl• şubelerı• si ovyetlerin eski Bükreş maslahatgü- kafasında gizli bir başka fikir mevc:ıd 

eni yüz liralıklar martta 
\ tedavüle çıkarılıyor 

ta 22 
ltl\tlt (A.A.) - Türkiye Cumhu - 1933 tarihinde ilan edildiği veçhile s3h-

l7 .ez Bankası 1715 numaralı ka- leleri zuhur ettiğinden Merkez Bani.ta • 
ı-.. ırıc· Uste .1 rnaddesinde yazılı salahi • sınca esasen kısmı azamı toplanmış ve 
• \rf! 70~1d.en, 30 kanunuevvel 1341 piyasada mevcudu pek az kalmış olan 
~ıı 01 numaralı kanun mucibince halen mütedavil eski yüz liralıklar mez· 
~ata~p halen tedavülde bulunan kur ı mart 938 tarihinden itibaren an -

~talt ~rı t~bdile karar vermiş ve cak altı ay müddetle mecburi olarak te
~t·hitıd eş lıralıklar 15 teşrinievvel ciavüle devam edecek ve bu altı aydan 
~ha§la en itibaren tedavüle çıkanl- sonra kanuni müruru zaman müddeti ba
"fı~t aı~~Ştı. kiyesi olan 9 sene 6 ay kadar da Merk~z 
.~ ıtib gımıza göre 1 mart 938 ta- Bankası gişelerinde tebdil edilecektir . 
. df! le:ren Yeni cl00> liralık ku - Diğer kupürlerin tebdiline başlanma 

~f! 5 1ır t"Üle çıkarılmıya başlana • tarihleri ayrıca bildirilecektir. 
~lt ttı~ıklar için yapıldığı gibi çı- Yeni banknotun aslını görmek !sti • 

"'llııt11 tarlar mukabilinde müte - yenler Cumhuriyet Merkez Bankasına 
~lti)Otlardan ayni miktar teda - ve diğ~r bankaların gişelerine ve kaza • 
oı-. ecektir. Jnrda malmüdürlüklerine müracaat ede
t>tend·· · 

~ ~ınize nazaran 30 ma'.~.bileceklerdir. 

tanko kuvvetleri 
~ ~ eruel'i geri aldılar 
~ta 22 (li 
~ ~ .. ·aıı hi Ususi) - Valence'ye git- , rrkkcb bütün kuvvetleri harekete geç • 
!ıt~~ttıu ı Fransız yük gemisi, tay- miştir. Frankistlere nazaran cumhuri -
b tt · 'l'aytıa Uğradığını telsizle bil -1 yetçiler, 25 binden fazla zayiat vermiş • 
~4 P.errıı!a~eden atılan bombalar • lcrdir. 
t ~.ı~ .,e ısab t . bi f -l\ı "'ltır. e etmış ve r tay a Vivan2 22 (A.A.) - Hükumet, Barce· 

~ ~e ~ ltar k i.ona: Madrid ve Vaıansiyadaki Avustur-
.~~ arek~ 01 ~ernileri vak'a ma - ya kons0losluklarının kapatılı~asını em-

tİit~ ~~d e.tın şlerdir. retmiştir. Avusturya bundan boyle ya!nıı: 
tL edıl-· f · • "" b 1 ı d <lecırı •11lYen başka bir ·habc- Franko spanyasıle resmı munase et eı--

:'ı:ıııııt> V8ıl:'~,. adlı ikinci bir Fransız de bdurıacaktır. 
~ <~~ Uğra~~ açıkJannda tayyare --------

.t~lr. ır. ştır. Mesele tahkik c- Cenevreye gidecek 
~ lq tıa 22 

~·ı (A..A) D"" k T h • .. ~ }'Q d · - un a şam <:· t 
rq' kil ne~ ~ınesi keyfiyeti, cum • eye ] m z 

"'l'"ı1"., e~n ric'ati manasın"' tn-ıı '" 0 " Ankara 23 (Hususi) - Hatay ışını 
l' ~ ~e"2:.ile>ri~· kütleler, şehre ha • görüşecek konseye iştirak etmek üzere 

I' • 01 ~ ... civa dı muhafaza etmekte • Hariciye Vckfıleti umumi katibi Numan 
b lı ~~an lc!lı:rtki ~e~elere yerle>ş - Rıfatın reisliğindeki heyetimiz bu ayın 
~ilq (1\ tı. } a dovulme>ktedir. sonun:.ia buradan Cene\•reye hareket 

t:, "1" - lie ik" ""Var· r ı tarafın ton- edecektir. 9 kişiden ibaret heyetdc mü-
ı Ve• . 

Layyarelerden r.ı.iı - tehassıslar ve katibleı· bulunacaktır. 

zarı Butenko'ımn Romadan ayrıldığını 
yazmaktadır. C.c>ğils<', Avam Kamarasında söylediği gi· 

Ankara 22 (Hususi) - Denizbank bi. böyle bir müzakereye girişmek, İn· 
İzmir, ~Tan ve Trabzonda şube~er aça- lht• b• k d giltere i~in bir taahhüdü tazammun ede-
caktır. Işlerin kısa bir zamanda bitiril- J yar lr a ID me1di. Bilakis zamanla, İtalyanın muh 
mesini temın edecek bir teşkilat vücude yandı telif meseleler hakkında eski noktai na· 
getirilmesi tasavvur olunmaktadır. 7arının ne derece değişmiş olduğunu 

Bunun için bankaya yeni elemanlar al- İzmir 22 (Hususi) - Bu akşam Ka- kaydetmeye yarayabilirdi. İşte 'M. 
makla beraber büyük masraflı bir orga- i rataşda Raşelin evinde çıkan bir yan • Ch2mberlainin noktai nazarı, bu bakım· 
nizasyo:ı. yapılmıyacaktır. Yeni teşkiiat gın netices!ndE: 70 yaşında Bohora a _ dan amelidir. Başlamış ve bazı husus~ar
kadrosu mart ayı ortalarında ve lstan • dınrla ama bir kadın muhtelif yerle -ı da &meli neticeler de göstermekte bulun-
bulda luızırlanacaktır. rinden yandı ve hastaneye kaldırıldL mu~ olan İngiliz • İtalyan müzakereleri, 

İd:ıre Mecllsl toplantısına Başvekilin rl _ çok gec:meden, iki tarafın, bu husustnki 
yaset etmesi muhtemeldlr. Mercan k d temaslarn devam edip edemiyeceklerini 

.. . yo UŞUJl a anlatacaktır. o zaman, vaziyet tamamen 

lngiltereden bir adam ö}dÜrÜ}du·· tavazzuh edecek ve lngııtere ile İtalya. 
• nm bu durumları da, dünya sulhunüıı 

Jtalyaya kredi Dün akşam Mercanda bir cinayet ol- akıbetini tayin etmiş olacaktır. Ben, uu 
muş, Arif ve Rıfkı isminde iki kişi kav- b;ıkımdan, hadisatın vu7.uha doğru git· 
ga ederken, kavgayı ayıran Hasan is- tiğini sanıyorum. - Selim Ragıp Emeç 
mindeki şahıs Arif tarafından Mercan-Londrada giz"i l:ir i:i:af 

akdeC:ilmiş 
I.ondra 22 (A.A. ) - Daily Herald 

gazetesi yazıyor: 
İngiiiz ticaıet nezareti, İtalya ile 

gizlı bir itilfıf ııkdetmiştir. Bu itilafna
me mucıbince İtalya, İngiltereden mü
him hir krcct: ahıcaktır. 

Bu :uedi, !.>ir ikraz olmayıp ihracat 
kredileri garantisi departmanının yapa 
cağı bir garantidir. Bu departman İtal
yanlar tarafrndan İngiliz mallar;nın 
mübayaa~ı nelicesinde uğranılması rnuh 
temel zararlar için İngiliz ihracat ta -
cirlerine tazrr.inat verec~ktir. Bu ga -
ranti, beş ila on milyon Ingiliz lirasına 
şamil olac:ıktır. 

Millet Meclisinin 
yeni binası 

Ankara 22 (A A.) - Türkiye n. M. 
Meclisi binası için açılan milletler arası 
anar.im müsabakaya iştirak edenlerin 
planlarını, hakem olarak intihab edile:ı 
h-vcçli profesör mimar Mr. 1. Tengbom 
Ho!andalı Prof. mimar Or. Dudok ve in~ 
g"ltcreli mimar Mr. Howard Robert!>on 
tedkik etmiş ve 13, 14 ve 8 matrikül nu
mar:ılı planlan seçmişlerdir. Müsaba • 
ka tal:matnamesi mucibince bunlard:ın 14 
nunrnralı plan cumhuriyet hükumeti ta
ı afından tefr.k ve tercih edilmiştir. 

Bu plan profesör llolzmcister'e aiddir. 

da Dörtyol ağzında tabanca ile öldü- Bir Alman yolcu f ayya ··esı" 
rülmüştür. 

Cinayet olduğu zaman Mercan yoku- parçalandı 
şunun en k~Ia_balık z.amanı olduğundan I .. c Bourgc:t 22 (A.A.) _Kolonya ilıa 
tabanca.sesı hır haylı heyecan uyandır- Paris arasında işleyen cJunkers 52. 
mış, Arıf de bu heyecandan istifade e-' Alm:ın tayyaresi bu sabah sis yu""zu··n 
derek k t F k · · ' · • .. aç-mış ır. a at zabıtanın sıkı den Chakenay ye.kınında yere düşe • 
takıoatı neticesinde Arif iki saat son- re1< parçalanm:stır. Tayvare, ateş al • 
~: ~akalaı~mıştır. Arif sabıkalı esrat"" mış olduğunda.~ içindekiler telef ol • 

ş rdendıı·. muşlardır. 

il~:. al.tan 

,, 
Sabaha: 

==:::::=:===:============ 

Havadak i szl<:ın tı 

l 

Dünyanın günlük hadiseleri o kadar he'-•ecanh geçı"yor k" ··k· · · · d . • "' ı su un ve emnıv .. t 
ıçın. e ~alışmak ımkanı ve zev?-1 kalmıyor. Soğukkanlı olmak h"d" l ." : 
'ehlıkel• nk c: • k l k .. ' a ıse crm b" · ı:rına seyırcı a ma muşkül oldu. Büyük harbdenberi her gün 
k ·~az ~n~a hız alan. ruhlara ve düşüncelerP. h?şyet veren bu hadiselerden uzak 

a m
1
a · ıçm arzın ı~san ayağı, mE>deniyet eli girmemiş yerlerini aramak la· 

21m. spanyol nezlesı salgın kolera ,,. b" d ·· . . • . : • . ~ı ı nıt• eniyet dunyasını kasıp kavuran 
bu Malaıse, bu sıkıntı fıkır alemmı vancrın yerine , d" İl" d bl t ~ 
hası "tep h"'lı"n g ld" H d • e Çe\ r ı. ım, c e ya s .. -

" .. e e ı ava .... b· t k k -.. . . : ... cttu ve an okusu, ufuklarda top ve sungu 
golg2sı, d.enızde. torpıl endişesi iıısanlan kitnblardan, kütubhanelerdcn ka • 
~1 ~.dı. Eskı gençlıktc o hummalı şiir. edebiyat ve san'at aşkı söndü. Edebi 
ınunak:ışahırın yerini d plomatların b:rbirinC' meydan okuyan zehir zekkum 
nutukları nl~ı. Sinirler yay gibi gergin, ı·uhlar ~njinli hastalar gibi sıkısı:t, 
etler ve kcm.kler sar'a nöbetine tntu!muı; g b i hayat ve hareketten l·"'l • ~ 
~ d ... ma5a ittma c. 

. Edebiyatla uğraşanların Hind fakirlC'ri gibi gülünç, san'atc cönül vcrcnle
rm palyaço kadar ma~kara, ilimderı bahsedenlerin yr.fo=ıcı p::?y~:ı:nbcı (fibi 
zuv:ılh olduklarını gormemek içın dünya hadis~Icr:nin (ne olacaksa obun 
artık) diye sonuau beklemekten başl:a <;ıırc knlmadı mı ar:ıb:ı? 

GifrJı.aa C.,Jaid 



Bir adam metresinin 
çocuklarını zehirledi 

Çocuklardan biri öldü, biri de hastaneye kaldınlarak 
kurtarıldı, zabıta ve adliye tahkikat yapıyor 

gorta ı r e erı 
• 

teftiş ve mürakabesı 
Kara kış geri geldi Sigortaların teftiş ve mürakabesi dı. Ve bundan dolayı cı_a ~as~~f 
D hakkındnki yeni kanun projesi üzerin- min edilemiyor, halka ıhtıYa. ı!lt 

Ün bütün gün fasılrılarla de MaJiye ve İktısad profesörü İbra • si verılemıyordu. 192~ kanun~;r:I1' 
kar yağdı, Karadenizde him Fazıl ile de görüştük. Profesör di- fa tedbirleri, Cwnburıyet ?0 

de' 
fırtına var yor ki: dı. Bir ihtivat serrnayenuı nı t 

Dün c:eb im" de h k al k 
1 

«-Ben, bir iktısadcı ve maliyeci - kontrolü aİtmda bul~n:11~ 
~ r ız ava ap ı, ar ı . s· rt tekn. . d - T M etti. Diğer taraftan ınıl_lı ..... .-111eJl 

ve rüzgarlı geçmiştir. Öğle üzeri baş - 1Ym~. d?go. a. f ı~ytenı be?ı unk. . ese- 1 1 ıv---lıyan ka k k d ht l"f f enın erın .e errua ına ır te nısyen sayesinde s!gorta risk crın 
r a şama a ar mu e ı ası - "b' . k ikt"d h . b n ·yet alt ld · lalarla b. ti · h· 1. d • t R"" gı ı gırme ı arını aız ulunmu - ı ına a ı. . RiY'ıı 
ır pı a ın e yagmış ır. uz- y l b ' ikt d f .. .. Fakat asıl mühim ınesele. 

gar · !" k" . t"k ti d . yorum. a nız ır ısa pro esoru sı- . . de?l şıma ı şar ı ıs ı ame n en sanı - f .1 • h d .. d". .. .. .. tıyat alınan sigorta prınıle~ınıeee1' 
ye•le 8 - lO mdre hızla esmiştir. 1~tı e_ umwnB ı _cepke endgor ugnlumdu :oy tırı 

Ytlrd Eg t k d h f 
ıvevım: enını anun an a a ıgım talılar h~sabına vücude .ge ıarııı 

1 

un e mm a asın a ava az- ~. ~ . . maye için ayrılacak .rnıkdar , 
la bulutlu v a· - t k 1 d . mana, bılhassa hayat sıgortası akde - e 

e ıger mm a a ann a ıse d 1 . . tal 1 h' manı _ Reassürans idare ill .. ~h 
kapalı ag- 1 . ı· R"' • Do eı. er, yanı sıgor anan arı ımaye Jtll.ll"' 

ve Y ış ı geçmış ır. uzgar - tm kr kısmı haric kalmak üzere - ,e ş 

1 
ğu ve Karadenizin Şark kıyılannda e e ır. r ' 
Cenup istikametinde, Orta Anadoluda Hakikaten bunlar himayeye muh - ran ~irket!e; e.lind~ k~lıyo eınJe1' 

• ~·e dig· er mıntaka1arda ise clmal isti _ tacdır· çünkü yangın, kaza sigortalan ler bunu ısıedıklen gıbı :rn d yor 
y~·· "b· k

1 
'd l' · tal d k f " ricinde i~Jet.mekte devam c metinden hızla esmic:tir gı ı ısa va e ı sıgor ar a ey ıyet, . crfllBY 

+,_. ~ • b"" ··k b' t hl 'k · tm p · b" Bu hem meınleketın 5 d 
UG gün evvel Karadenizde başhyan uyu ır e .ı e ırae e ez. rım, ır . , . . hez11 

d h k b · · · reketı noktaı nazarından, ı.ır 
fı~tı~s diL'l de şiddetini muhafaza et - ~ene veya ka a 1 :~ ır "~admta.n ıçınb ak- minat noktai nazarından :rnalıZ 
mıştır. Fırtına yüzünden Sinop lirna _ mır ve mu ave enın mu e ı ça u . . . b h 
nına iltica eden ve iki gün Sinopta bek· biter. Halbuki, hayat sigortalarında ta- ı şeydı. Işte yen! ~anun, k ted~~-·tll 
· · f h"bl · · · mahzurları telafı edece JOY, 

liyen Denızyollarının Cwnhuriyet va - s~~:u ~~; ten, ;n ;z ~? ve yı:mı .~~ne 1 mış oluvor Bundan sonra bll 
p~r~ dün saat 13 de limanımıza gel - ~~ ı ~u be z~r lın. af · ı~er. r~m ~er. devleti,; n~zareti altında ,e ıırC 
mıştır. Büyükdere önünde beklemekte :gd,or a,h u ti~rıdm e~lı .. aızhel ~şde ec:d ve ket dahilinde ic:letilecek, bU c; __.ı 
olan vapurlar dün de yollarına devam va e nı aye n e, o um a ın e va e • ~ d" Jl'leııv 

d ı h 'b b ' gorta tasarrufları da ken ı ... ,~ 
edememişlerdir Karadenizde bir kaza en cvve sa ı ıne ır sermaye veya . . . . . . ·a blP"" 

· t t · d kt' tırnızın ış hacmını tezyı 
vukua gelmediği tahmin edilmekte _ ran cmın e ece ır. , 

·-: ,__ h l S S ..ı M .l: ç·· k" . kullanılacMtır. :ıreJe MetTesı-n çocukw.ı.nnı :ze ir iyen alih ve alihin metre~ eryem 1.11r. '.ln:u şımdiye kadar bir kaza vu· Bu mi.iddet içinde sigorta kumpan - Devlet bunların bir teh JP er 
Kasımpaşada Kulaksızda Dere 80 _ sunlar diye afyon yutturdum, sesini kuuna dair hiç bir haber gelmemiştir. yası fena vaziyetle~~ düşebılir. Bir a - ruz kal:n~ası için esaslı ted~: 

kağında 60 numaralı evde oturan 26 kes demiştir. * damın senelerce muddet ve. hayatının lıyor: Emlake yatırılan partl• 
ya.şla:ında Kazancı Salih; bir aydanbe- Çocukların biraz sonra düzeldiğini Boyabad {Hususi) - ~irkaç gün ev en faal:yetH zamanlarında yaptığı fe - vi çok baöladığı için bunun :ıı. 
rl beraber yaşadığı metresi Meryemin ve yiyip içtiğini gören Meryem Salih- ve! ~ar fırtınası ):üzünden Sinop ile 1 dakarlık he~er ol~r. Ya'nız mazinin ta- iahcüd cdfyor. Esham ve ttıb\ 
dört yaşında Cevad ve üç yaşında Ne • den korkusundan bir şey diyememiş ve Boyabad arnsmdaki Kurdludağ yolla -, sarrufları zıyaa ugramakla kalmaz; ay- tırılacak kısımda spekiı 'ntıf 1' y 
jad isimli iki çocuğuna afyon yuttur - Cevadı salmcağa yatırmıştır. 1 rı kapann;ıı~tır. Kar yüzünde? vaktin - ni. za~a.nda s~gortalı ~aksadına erme - re para yat•rılnıasının öntl e d 
muş, bunlardan Cevad ölmüştür. Akşama kadar Cevadın kalkmadı - de gel~rnıyen postalar beygırlerle an- mış, ıht!yarlıgmda sefıl kalmış olur. si için bu kıymetlerin biriocı ' 

Salih Kasımpaşada kalafat yerinde ğını gören ~ery~m bir aralı~ eve g_e-ıcak ~ue~·y.en v.ıktinden on saat sonr~ Bu ehemmiyeti dolayısile, bilhassa kıymetler olmasına ebeınrni1~ 
kazancılıkla meşgul olmakta ve eline len anası Asıy~yı karakola gonAderm~. ge.~ebılmışt:X. Yollar Na~~nı~. ~eleı hayat sigortalarını kuvvetli bir müra - yor. Bu arada kambiyo mesel 
geçen parayı eroin ve morfin gibi u • bu suretle vak adan zabıta .. ma1~atta: mukellefesı tar~fınd~n. ıkı gu~ ıç:n?e kabe altında tutmak devletin en mü - ŞÜ"ıÜlerek sigorta işlerindetld8.l 
yuşturucu maddelere vermektedir. Son 1 olmuştur. İşe el koyan muddeıumumı açılı~~ ve ~stala.r ıntızama gırmıştır. him bir vazifesidir. Bu, devletcilik si - memleketten kabil olduğU I< Yor 
zamanlarda bunların pahalı ve güç te- muavinl~.r;~~-e~ Ne~ati. Cevadın zehir-ı Knr:ldcn~zdc hır .~ayn görüldü yasetin!n sigorta işlerinde bir tezahü • vi?. ~ıkması temin ediiıniş .olıJ 
darik edilir maddeler oluşu Salibi es _ lenerek oldugu netıcesıne varmış ve . . Karadenızde Ereglı açıklarında İn - rüdür. Hakikaten sigorta işleri Cum - Işte bana tevcih etti- .nıt 
rar ve afyon içmeğe alıştırmıştır. Ev • ç~cuğun. ~orga kal~ırılma~ına lüzum gılız bandı_ra1.ı Anteres -~~.pur:ı :~rafın· huriyet devrine kadar tamamen müra- vereceğim cevablarnn bunla~ 
velki Eabah Salih sigara ile esrar içtik- g?stermış~~· Ve Ne3.ad da ımda~ı sıh - d~n s~rserı bı~. n:>:aY.?. ~orulmuşt~r. De- kabesiz bir halde idi. Tamamile ecnebi rar edc-:-im ki; ben, sigo:ta 
ten ve afyon yuttuktan sonra küçük hı otomobılıl~. ~eyogl~ hastanesıne k~l nız Tıca~et_ Mudurlugu Karad~?ıze se- şirketler ve sermayedar kuvvetler e - .değilim. Meseleyi umurnı b r 
Cevad ve Nejada da afyon yutt dırılmıştır. Kuçuk Neıada hastanede la- fer yapa, aF olar.. kaptanlara muteyak - linde kalıyordu. Milli sermaye terakü- düm. Bu babda ssıl söz, S8 i}l}c 

kı b 1 
_ .~1:.11uş zını gelen sıhhi tedabir yapıldıktan son kız bulumnalarmı bildirmiştir. mü noktai nazarından kumpanyalar e- bibi si"orta mütehassısı ve te 

ve çocu arın aygın astıgını gorunce b · hl 'k k lın ~ ·· ·· - "' 
bah edeki ku d -:. ek h .. ra ır te ı e a adıgı goruıerek e - Ba'ıkan mu·· nakala"' t snsıı hiç bir' hizmet de ifa etmiyorlar _ ıerinc ~iddir.> 

ç. yu an su ç erek er ikı vine yollanmıştır. 
çocugu yıkamış ve a.~~~arı Me~yem de Kasımpaşa polis merkezince yaka - • 
çocukları bu halde gorunce telaşlanmış 1 s 1.h .. dd . •1.- k kongresı· Mevsimin en gQzel deniz harbi 111111111111111 

S l .h anan a ı mu eıumumı ıge sev e - filmı· 
ve a ı ona: d"lm" ahk · · ı ış ve m ·eme kararıle tevkıf o- • y ı R 

" "''' 
- Merak edilecek bi:.J~J;:~~~1::· .. _,, I ve h~:fı~ı:~i~iz ~~~~~sl;~n:~;~1:~ 
Ticaret işleri: Müte'"errı·ı. .· da, bu· müşterek münakalat nizamna -

Çok balık çıkıyor 

Evvelki gün fazla rnikdarda balık 

çıkmış, bu bahklar dün de piyasayı 
bol bol idı:ıre etmiştir. Balıkhaneye ge
len uskumru 80 - 100 bin kiloyu bul
muş, 13,5 kuruşla 20 kuruş arasında 

satılmıştır. Palamutlar çifti S - 6, to -
rikler de çifti 60 - 80 kuruştan satıl -
mıştır. 

Dün Şileden 2000 kilo kadar kefal 
gelmiş, 30 - 45 kuruştan satılmıştır. 

Frank düşüyor 
Dün, Londra borsasında frank üze

rinde cüz'i bır düşüklük görülmüştür. 

Evvelki gün bir sterlin mukabili 152,70 
olan frank, diin 152,29 a düşmüştür. 

Bir müddettir yükselmekte olan As-

lan çimentosu hisse senedleri de İstan
bul borsasında, dün 13,30 lirada açıl -
mış, 12,80 liraya d~erek kapanmıştır. 

J ' .H mesi ha7Jl'lamak üzere Sirkecide do -
. . . kuzuncu is1etmE dairesinde açılan Bal-

ı Martta koını:ıyonculuk ımtihanı var kıı.n nıemieketleri şimendifer kongresi 
Gümrüğe alınacak yem kornısyon - 'devam "tmektedir. 

cuların imtihnnları 1 Martta Gümrük Balk?n mcmleketlerile murahhas -
Başmüdürlüğünde yapılacaktır. iarım; · arasındaki müzakereler birkaç 

Ziı·uat kongresine hazırJ:lc gün dalıa slire~ektir. 1 
Ziraat kongresi için hazırlanan ra • ~oleu, b~.guJ, canlı hayva.n .ve posta 

porlar üzerindeki mesili devam etmek- naklıyatı muşterek tarıfelerının esas -
tedir. l ları tcsbit edilmekiedir. Nizamname 

Buaün Sana i B" 1. - . d • hazırlanıp murahhaslar tarafından im-
.., , y ır ıgın e umumı 1 d Jd"k .mk.. .. , 

bır toplarıh yapılacak, rapor hazırlık - za ~· ı. ı ten. sonra,. mu un sur atle 
ları hakkında görüşülecektir. tat ıkı:;e geçılecektır. 

Bu toplantıda, raporları hazırlıyan 
zevat bulunacaktır. 

Tokathyanda muhteşem 
1: ir Ven edik gecesi 

Bu kış mevsimi, getlrttJği Macar kadın -
Dün sabah limanımıza İngiliz ban _ lar orkec;trası ve bunu. taklb eden Oregor's 

dıralı Letibya vapurile 300 kadar sey- cazne Bey~ğ~unun ve Istanbulun en kibar . . .. .. ı halkına buyuk salonlannda fcvk:ılMe eğ -

Dlin 300 seyyah geldi 

~ah gelrr.ışt~r .. Yarın ve Cuma gunu de ıenceıer terılb ve temtn eden Tokntllyan, 

muknv"'le•lnl bir ay dahn temdid etmiştir. 

lımanım;za ikı seyyah vapuru daha ge- sayın muşterilerlnln gosterdlklerl rağbet i1-
Jecektir. 1 zerine Gregor's cazın uçuncü defa olarak 

K •• •• b d k• k } •• b J k J Tok::ı Ulyan salonlarında tertıb ettiğ. bü-Opr U aşın a 1 U U e er yı tırı ıyor yuk geceıerıe hr.ıkın çok hakıı oınro.k boı al-
kıştnrını tophyan Gregor 24 Şubat Perşem-
be akşamı için şimdiye kadar tertlb ettikle
rinin çc..k fevkinde, Silper Gala olarak mu -
azzam ve muhteşem bir VENEDİK GECESİ 
hı..zırlamakt&dır. 

DENiZ 
ATEŞLER 

iÇİNDE 

Baş rolde : NOAH BERRY • 
ROBERT DOUGLAS 

İngiliz donanmasınınj büyük bir 
kısmının iştirakile çevrilmiş deniz 
muh, rabeleri hakkında şimdiye 

kl'dnr yapılmış olnn filmlerin en 
hakikt ve nıOdhişi. Aşk, beyecnn, 
casusluk, gözler OnUnde canlanan 

bntnn bır deniz hayatı 

BUGÜN 
Matıneıerden itibaren 

AL KAZAR 

23 Şubat CumR ak
şamı 9 <la 26 Şubat 
Cumartesi gOııdOz 
Şehzud başı Turan 
'l ıyntrosund ı 2 Şu· 
but Pazartesi Be
şiktaş Suııt park 
1 Mart Salı Pımgaltı 
Kurtuluş tıyatro- ·a 

sund 1 p J' 

ENA yJL ~ 
orl< c:trtt 

~!illmi:> sınemn~ınd ı ba.,Jıvor . .... -o BU) fık operet 

K.1bıır fıleminde çok büyük akisler bırn· 
kacak ve hatırası unutulmıyacak miistesna 
bir suare te~kll edeceğine hiç şUphe etme -
diğimlz bu VENEDİK GECESİ için, otelde 
yalnız C200 000) litre su sarf edilerek köprü -
lerlle, gondollarlle, Venedlk kanallarının vü
cude Gelirlleceğlnl ve bu kanallar içinde bu
lunacak iki yiız canlı bnhıtın kltara nağme
lerlle avlanması için mfişterller arasında bir • 
müsab:ı.ka tertıb edlleceğıoı yazarsak, yapı
lacak !edak§.rlığın buyukluğü ve bunun ne 
hoş btr eğlence te kil edeceği hakkında u -
fak bir fikir vermiş oluruz, kanaatindeyiz. 

A~~ ...................................... -

Türkiye öğretmenlerine 
İki yıldanberl lnkarada <Yeni ICU!tür) a

dın la aylık bir terbiye mecmuası çıkmakta
dır. Her öğretmenin mutlaka okuması H\
zım gelen bu mecmuanın on nüshadan ibaret 
ola her yıllığının abonesi 150, takat öğrct-

Yıkılan ku.lü belere biT bakı§ menlere 120 kuruştur. 1938 .ı;onkdnun sayısl-

Knraköy köprüsünün iki başında dar yıkılacak, bu suretle köprünün her le üçüncü yılına giren <Yeni Kültur> yeni a-
bonelerine bir de kltab hedlye etmektedir. 

bulunan kulübelerin yıkılmasına baş - iki başı da nisbcten genişlemiş olacak-1 Aboııe veya işleri it in Ankaradn Manisa say-
lanmıştır. Kulübeleı birkaç güne ka - ttr. !1avı Kllzım Nami buruya başvurulmalıdır. 

,_ 

B U A K Ş A 114 !}( ı/t 
M IE iL ~ ,,ı•~ı 

Hayntınızın en gllzel iki snatını ) 8 (;a..ı"' 
AŞK • NEŞ'E • ZEVK • E filıt'I •' 

MUSiKi ve DANS 1 j? 

B R 0 ~.!",! !. ,Mo~n~?, ~ ,~ ~~ 
ve en gllzel sinema yıldızı 

ELEANOB po•ıofl 
ROIJERT TA>' r 

A1J rıc t: Pnrnrı10unt dünya baberlerı Dikkat: Nu ıı ınh 
••••••~ aldırılması rica olunur. 'l'dcfoıı: 40868 



Balkan Antantı Konseyi 

Edirne k~z san' at mektebi Bir kadın . •1• doğurduğu çocuğu 

Yugoslav ve Yunan Başvekillerile 
Rumen murahhası garın geliyorlar 

genışletı ıyor keserek öldürdü 
Balkan antantı konseYi üç gün sonra 1 kara istasyonunda da büyfik merasim 

Ankarada toplanacaktır. Konferans:\ iş· ~yapılacak. misafirlerimiz Başvekilim!z 
tirak edecek olan Yugoslavya başvekil ve Celal Bayar, Hariciye Vekili Tevfik Rüş· 
haricfye nazırı doktor Stoyadinovıç, Yu- dü Arasla diğer zevat tarafından kar~ • 
nanistan başvekil ve hariciye nazırı Ge- lanacaklardır. ' 

Edirne kız ertik okulunda talebelerden bir grup 
ltı l!d.irne (Hususi) - Edirnede bulunan duvar ve demir traverslerle takviye o
ın:~ti~ .okullarının daha verimli çalış- lunmustur. 
.itııd ıçın ertik okulunun öğretmen Kı;.ınetli eserler tamir ediliyor 
>'l!ti:~su genişletilerek okula devam eden Mimar Sinanın eserlerinden olup ha-
ltıisı:k kız ve kadınlarımızın sayısı bir rab bir halde iken tamir edilen Darül
debq e Yakın artmıştır. Bu okulda bir de sübyan binasında bir etnografya müze-

Rat dersi açılmıştır. sinin temeli atılmıştır. Selimiye camisi· 
~ nin avlusunda metruk ve kopyaları lI e şehir hattı takviye ediliyor 

).f .. r:r sene müteaddid defalar yükselen çökmek üzere olan Darülgaza medresesi 
~~ sula~ yüzünden yıkılan ve birçok 2500 lira sarfedilerek ltimilen tamir r:t
'- aflar ıhtiyariyle tamir ettirilen K.a- tirilmiş, etnografya müzesi buraya n:ık· 
da~aç • Edirn_ e şehir istasyonları arasın- lettirilerek şümullü bir surette genişle-

1\l Şi tilmesine başlanmıştır. 
~le .. ?nendıfer hattının takviyesi bit- Edirnede mimari kıymeti olan bir kı-
Ola,ı ~'leredir. 4 kilometre uzunluğunda sım medreseler, hanlar ve metruk bir va
lkt ~ u hat üzerinde yeniden inşa edilen ziye~~e bulunan tarihi mescidlerin ve se-

koprü . 
~rı. . ıle taşan suların cereyanı te- billerin bir kısmı tamir ve bir kısmı ja 

CoL edılıniştir. Bundan başka hattın en e~rafları ile beraber tathir ettirilip gezı
~ su h .. 

ucunıuna maruz kısımları t~ iebilecek duruma sokul.muştur. · G ........... , ___ -----........v 

e azi terbiye j Samsunda kö_qlü 
nstitüsü Kıya/ eti te~bit 

Genişletiliyor Ediliyor 
&ik~kara (Hususi) - Cebecideki mu
ll'ıU rnuutıim mektebi binasının önü -
konZdeki ders yılı başından itibaren 
tahssie~'ntuvar ve tiyatro mektebine 
aııiro.sı kararlaştırılmıştır. Musiki mu
lataı rne~tcbi de Gazi Enstitüsü teşki
~ E a baglanacaktır. Bu maksadla Ga
lo!'J. nstiti.isü binası yanına musiki sa -
ll~ ~e deıshanelerini havi bir paviyo
da Eınşasıncı başlanmıştır. Bu binayı 
~a n8tili.inün yakininde olan Ankara 

~t usta okulu talebesi yapacaktır. 
hes· azi En~titüsünde bir de musiki şu
ta ~açılmak suretile bu müessese, or
~~ti ~kteb!erin bütün muallimlerini 
ter·Ştırecektir. Musiki şubesine de di-

Samsun (Hususi) - Halkevi köycüliik 
komitesinin teşebbüsü, ar ve müze kclla
rının iştirakiyle yapılacak bir toplantı

da köylü kıyafeti tesbit edilecek ve en 
modern bir tip intibah olunacaktır. Se
çilecek kıyafet şeklinin ucuza malolma
sı Vf:- köylü tarafından rağbetle karşılan
ması için bütün incelikler nazarı dikkate 
alınacak ve allikadar san'atkarların da 
mütalealarından istifade olunacaktır. 

Köylü kıyafetinin yeknesak bir bale gel
mesi i~inin çok yakında temin edilece
ğ "ne muhakkak nazarile bakmaktadır. 

Foça sorgu hAkimliği 
Kırk9.ğaç (Hususi) - Kazamız müstantıkı 

Abdulll\h Akbay, Ankarada yapılan sorgu 
hakimliği imtihanına girmiş, muvaffak ol
mu,, maatı 30 liraya terfi edilerek Foça Sor
gu hl.kimi veklletine de tayin olunmuştur. 

Karaisalının Karsantı nahiyesinin 
Kökez köyünden Veli kızı ve merhum 
Mehmed k:ırısı Fatma gayrimeşru mü
naseoet mahsulü olan bir çocuğu doğar 
doğmaz boğazını keserek öldürmüştür. 
Fatma Aclan& ağırceza mahkemesine 
sevkedilm iştir. 

Karqisahda b~r cinayet 

nera1 Metaksas ve Romanya hariciye si- Billaeş elçimiz geldi 
yasi müsteşarı Komnen Petresko yarın Balkan konseyi toplantısı dolayısile 
akşam şehrimize gelerek doğruca An • Biıkreş sc-firi.miz dün Daçya vapurı..le Ro-
karaya hareket edeceklerdir. manyadan şehrimize gelmiştir. 

Romanya siyasi müsteşarı Komnen 
Rumen gazetecileri geldiler 

Petresko, Bükreşten Belgrada gitmiştir. 
Oradan Yugoslavya başvekili ile birlikte Balkan konseyini takib etmek üzere 
hareket edecek ve hududda Pityon istas- Romanya matbuat umum müdürü Ro • 

k r ·ı b. l mülüs Diyanunun riyasetinde Romanya· 
Karaisalmm Tepeçavlak kö·~ünden yonunda Yunanistan başve i ı ı e :r e -

.J v k"l r nın Ankara sefareti matbuat ataş~si A-
Mustafa og~lu a-ok Mew hmed ile ofr.u şeccklerdir. Bura-da Hariciye e a e ı 

~ ı ı ı l nastasyo ile Romanya gazetecilerindL'n 
Vevsel eski bir kin ve ın· tikam yüzün- memurları taraf·m· dan karşı anaca< ar ... 

J Romülüs Diyanu ve Faul Georgiyu dün 
den ayni köyde oturan Mehmed orııu dır. Hudnddan .. ıtıbaren muhterem mı • Daçya vapurilc şehrimize gelmişler ve 
Mahmudu öldüm1u··şıerdı·r. Her ikisi 

0 ae safirlerimiz, ha.zır bulunan hususi tr.e • p gazeteciler tarafından karşılanmışlar • 
yakalanmış Adana ağırceza mahkeme- ne geçeceklerdır. Tren saat 12 de ıt • dır. Romanyalı gazeteciler, Türk me3lek-
sine göndeı~1·ı-11·slerdır· . yondan hareket edecek ve saat 20 de Sir-

uı: • keci garına gelecektir. daşlarile tekrar temaslarından dolayı 
Misafirlerimiz garda vali ve beiedıye son derecede memnun olduklarını söy • 

reisi Muhiddin Üstündağ, İstanbul ko • lemişlerdir. Bugün şehri gezecekler ve 
mutan vekili General Cemil Cahid, .:ner• yarın Ankaraya hareket ereceklerdir. 

Bnrsa Ş9hir mec1isi içtimalara 
nihayet buldu 

Bursa (Hususi) - Şehir meclisi, şubat 
devresinin son içti.maını akdetmiş, on se
kiz bin liralık munzam büdce kabul edil -
miştir. 

& 

Devrengeç suyunun bandrol1a satıl -
ması hakkındaki teklif okunmuş, uzun '!e 

hararetli münakaşalara sebeb olmuştur. 
Azadan bir çoğu ve bu meyanda eski hc
lc.:diye reisi Cemil Öz de Bursada suyun 
parayla satılmasına taraftar olınadıkla•-ı. 
m söylemişler, teklifin reddini istemiş -
Jerdir. Belediye reisi bu itirazlara kar
şı. maksadın, suyu halka parayla satmak 
değil, ancak, sıhhi ve hakiki iyi su i~il • 

kez komutanı İhsan Ilgaz, emniyet mü- General MetaksU 
dürü Salih Kılıç ile diğer zeYat tanhn· Atina 22 (A.A.) - Başvekil Metaks..".J 
elan karşılanacaklar ve büyük merasim yanında orta elçi Papadakis, harici siyasi 
yapılacaktır. işler direktörü Kustos ve hususi kalem 

Müteakiben misafirlerimiz, Akayın hu- direktörü olduğu halde, Balkan antantı 
susi bir vapurile Haydarpaşaya geçe • konseyinin 25 şubattaki toplantısına ri • 
cekler ve hususi trene bineceklerdir. Ge- yasct etmek üzere bu akşam aaat 22 de 
ne büyük merasimle uğurlanacaktır. An- Ankaraya hareket edecektir. 

Endişe Çekoslovakyadln sonra 
MacaristJna da sirayet etti! , 

mesinin temin ve teftişi old~ğu cevabını (Ba§tarcıfı 1 inci sayfada) Iı mıdırlar? Yoksa, sade mevzii anas .. 
tezi kafi midir?> vermiştir. Neticede, su işinin nisan top- mesine karşı endişe ediyorlar. Kont Be

lantısına kadar bir komisyon tarafından' thlen'in bir sözünü hatırlatan bu Ma -
tedkiki ve nisan devresinde karar veril- car gazete;;i, cAlmanya ile uzaktan çok 
mesi kararlaştırılmıştır. iyi dost olabiliriz. Yaklaşınca dost de

Kandıra yolunda bir çeşme 
yaptırıldı 

İzmit (Hususi) - İzmit - Kandıra yo
lu üzerinde Çubuklu köyü halkından Me
rn!.ş oğlu Rifat Gökmen bir çeşme yaptır
mıştır. Bu çeşme yolcuları olduğu ltadar 
körliileri de sevindirmiş, o civarı susuz· 
luktan kurtarmıştır. 

Sivasta kar ye gıyor 
Sivas, (Hususi) - Bugün kar ye -

niden ya~rnı.ağa başlamıştır. Şehir ve 
civarı yavaş yavaş beyaz bir kar taba
kası altlnda kalmaktadır. Yağış devam 
ediyor. 

ğil hizmetçi oluruz!> diyor. 

Diğer bir gazete de Enternasyonal 
vaziyeti tedkik ederken, gözlerini İn -
gilter2ye çeviriyor ve A vrupada sulh 
ve sükunun, nıiUetler arasında dostluk 
ve kardeşliğin tesisi i.şine ve bir millet 
diğer milletin ne topragına, ne de kül
türü.ne karşı istiia emelleri beslememe-

Macar gazdesi, dünyanın bu kadar 
tehlikeler içindt! bulunduğu bir sırada 
Avam Kamarası ruznamesinde böyle 
meseleler bulunduğunu görünce ümid
sizliğe düşüyor. 

Pcştcde uedkikler 
Peşte, 22 (A.A.) - Hükümetin cmrile 

Macar Nazi partisi dağıtılmış ve parti 
merkezi de kapatılmıştır. 

Partinin şefile ileri gelen azalarından 

elli kişi tevkif edilerek, hapse gönderıl • 
miştir. 

Bir tekzip 

%ı §Uhelere olduğu gibi lise ve mual
lı.e 0~ektebi mezunları alınacak, üç se
l'esinı·~Yacakl::ırdır. Vekalet, pedagoji, 
den ış ve beden terbiyesi şubelerin- k .. 

1 
• 

Oldupıkanların ders saatlerinin pek az Arapkir köy be çı erı 
~n~"Un~ göz önüne alarak ayni za -
~ısını~ ı·ıyaziye, tarih, edebiyat gibi 
~~l 

1 
ardan birine de devamlarını, 

~ts~ ikle muallimlik hayatında ilave 
~Usj~: nlmalarını da temin edecektir. 
Reı.- 1 Ştıbe~i tahsili de Enstitünün di
Ca~t~Ubeleri gibi yüksek tahsil sayıla· 

bir örnek s;ıiydirildi 

si ruhunun uyandırılmasına mani ol • 
mak işinin en ziyade İngiltereden ge -
lebileceğ.ini söylüyor. Halbuki bu ga -
zete, İngiltereye bakıyor ve görüyor ki 
orada .Avam Kamarasının ruzname -
sinde gayet mühim bir meselenin mü
nakaşası vardır; mesele de şudur: cAt· 
ların kuyruklarını kesmek caiz midir, 
değil midir? Caizse, bu ameliyat yapı
lırken hayvanlar tamamen bayıltılma -

Suriyede hükumete karşı 
Kıyam hazırlıkları 
Meydana çıkarıldı 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Salahiyettp.r 
mahafil, ecnebi memleketlerden intişar 

eden ve Macarista'ın yakında mü'3avt 
askeri hukuk istiyeceğini iddia ve milii 
müdafaa komisyonu toplantısının mün· 
hasıran 1938 senesi bütçesi proje;;inin 
tedkiki ile alakadar olduğunu ilive ejen 
haberleri kat'i surette tekzib etmekte -
dir. 

Vaziyet aydınlandı 

aun 
~··Yanda yapılın yöçmen evleri 

)~l>ı~Vön (Hususi) - Göçmenler için 
~~- . akta olan Sivgin köyünde on t:ı· . 

l ık· k 
tltreıt 1 

.. a~lı, on dokuz tanesi bir katlı 
\qtlı ltoyunde de on beş tanesi iki 

)ıt!l\İ otuz iki tanesi de tek katlı olarak 

~. ~ göçrnen evlerinin inşaatı bit • 
~lll buı muamelesi yapılmış, göç· 
~~ı:.te tevzi edilerek tapulan veril -

Arapkir (Husust) - Kazamıza y~nJ tayin edilen kaymalcaın Hami Arıkan gay• 
retle çalışmaktadır. Kaymakam köylerin iman hususu ile de ço~ yakından ala
kadar olmaktadır. Köy bekçilerine mun taz~ ve yeknesak. elbıseler yaptml
mıştır. Resimde köy bekçileri yeni kılık Jan ilt- görülmektedırler. 

'"· Q .;)ırıe 
llıbo. la. ına yıldızı Grcta 

G.xlen Ditrih.. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kiı 

... Son seyahatlerinde hazı 
şehirlerde kendilerini taklid 
edenleri görmüşler •• 

•.. Bunları birer birer mah
kemeye verip, zarar ve ziyan 
istem.işler .. 

Hasan Bey - Dua edelim 
de, bu iki yıldız İstanbula 
uğramasınlar. Mahkemeler 
başka işe bakmağa vakit bu· 
Jamazlar. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

harl:eme usulüne tabi olacaklardır. HÜ .. 
kfımel~n emniyeti aleyhindeki hareket • 
ler! istihdaf eden bu emirname neşre • 
dildi~ zaman Vataniler vaktile kıy"1mct
leri kop:ırmışlardı. Şimdi ayni cmirna -
n:eye istinaden muhaliflerini ezmege ça
lışmaktadırlar. Siyasi hayatın cilvesi! 

H;Jkumetin bu hareketi efkarda bir 
tedhiş uyandırmıştır. Hiç kimse hii • 
kumetin bu tarzda bir mukabil hücum 
yapacağ"ını beklemiyordu. Vatanileı in 
müfrıt hükfimet taraftarları ittihaz ecii
len tedbirden memnundur; bir kısım 
halk da bu işe karşı şimdilik lakayddır. 
Ancak, muhalefet muhiti, yapılan tev • 
kiflerin o;ırf intizam kasdile ve müret .. 
teb bir bahaneye istinad ettiğini söyle • 
mektedirler. 

A.rnavudluğun müstakbel 
Kıraliçesi Apponyi Türkiye 
aleyhinde l.içbir beyanatta 

bulunmuş değ·i.dir 
Bundan bir müddet evvel Londradn çı

kan Daily Exprcss gazetesi, müstakbel 
ArnavudJuk kraliçesine izafeten bir be .. 
yanat ncşretrrİişti. Bubeyan atta Arna • 
vudlukla Türkiye ve .Macaristan hüku • 
metlerinin m!izideki münasebetlerine 
dair hakikate tamamile aykırı ve Tür .. 
kiycyi :rencide eder mahiyette cümle1er 
mevcuddu. 

Biz o ::aman bu yazıyı neşretmiş ve 
bunun, her halde yalan ve uydurma ol· 
duğu kanaatini ilave ederek vaziyetin 
tavzihinı beklediğimizi kaydctmi§tik. 

Bu haklı neşriyatımızı na~rı itibara 
alan dost Arnavudluk hükumeti, hadise
yi, layık olduğu ehemmiyetle tedkik e~ -
miş ve aşağıda okuyacağınız tekzib1cn 
anlaşılacağl veçhile kanaatimizi teyid e
derek bu beyanatın uydurma olduğunu 
resmen ilan eylemiştir. 

TEKZİP 

Başvekil Cemil Bey, ittihaz edilen bu 
fevkalade tedbirin, sırf vatanda sulh \'C 

sük(ınun yerleştirilmesi ve hükumet a -
leyhine halkı isyana tahrik cürmünün 
cezalandırılması maksadile ittihaz edil
dığini ve hükumetin hiç kimseden inti -

l Arn:ı.vudluk Başkonsolosluğundan: 
kam a ırak fikrinde olmadığını gazete - Arııavudluk müstakbel Krnliçeııi tara • 
cilere beyan etmiştir. Bugün de Şamda tından söylenmiş gibi neşredilen muMelif 
V:ıtaniler 1.arafından muhalifler aleyhine beyanat muhayyel ve bazı maksadı mah -
blı,vük bir nümayiş yapılmıştır. Nünuı • susla uydurulmuş mahiyette olduğu11dan 

yiş t-Sn&sında muhalıfiere karşı çok şirl • Arnavudluk Ba~konsolosluğu resmen tek • 
zibe ımlithl~·ettardır. 

dctli EÖzJer söylenmiş ve bunların hepsi .................................................. ·-··-·--
tehdid edf imiştir. çc.lama siyasetine karşı muhalefet eden 

Bitaraf muhitler, hükfımetin bu ted .. Şehbender grupunun manevi nüfuzunu 
birde bata ettiğine kanidirler. Onlan gö- arttırmaktan bqka bir ~ye yaramı)'n • 
re, bu hareket, Franaamn Suriyeyı par • taktır. 



~~M~;;~ MESELESÖ ~alon sak~ılarınJ J ~~· ~;:~-311ıt:....__ ______ ·~ 
nasıı bakmalı? \ Bir bono sahtekarlığı A rkadaşı.m elindeki gazeteyi u

zattı. 

- Ne var? 
Dedim.. 
- Okuyayım da dinle, dedi, müze mü

dürlüğünde yapılan bir toplantıda Yenı· 
cami kemerinin yıkılıp yıkılmaması me-
1eles.; mevzuu bahsedilmiş. 

- Sahi mi? 
- Yalan olacak değil ya, tabii sahi. 
- Peki ne konuşulmuş? 
- Kemerin tarihi kıymeti büyüktür! 

denilmiş. 

- Sahi mi? 

- Bur.dan başka duvarlarında, tavım
l:ınnda Türkiyenin hiçbir yerinde emsa
line tesadüf edilmiyecek kadar güzel çi

niler varmış. 

- Sahi mi? 

- Taşlarının bağlanması yüksek bir 

- İşin doğrusu böyle.. toplantıda hir 
çok asarı atika mütehassısları varmış. 

Onlara ü1anmak Jazun. 
- Pt:lti inanayım.. toplantının sonun

da neye karar verilmiş? 

- Kemerin yıkılmamasına ittifakla 

karar Vf'rmişler. 

- Ötekiler doğru olur amma, kararda 
ise.bet yok. 

- Neye, yıkalım mı? Kıymetli bir 
eseri yıkmak günah olmaz mı? 

- Dicle; §imdi sana kirli bir mahfaıa 
içinde çok kıymetli bir mücevher versem 
ve d~sem ki.. .Bu mücevheri sana veri- ! 
yorum amma kutuyu açıp mücevheri? 1 
bakamazsın, satamazsın, kimseye göste- jl 

remczsin.. olduğu gibi saklıyacaksın .. • 

Sc-n bu açılmaz mücevher mahfazasını 1 
ne ynparsın? 

• 
- Ne yapacağım, kaldırınca denize a· 

teknik eseriymiş. 

- Sahi mi? 
- Neye ikide bir 

mi? diyorsun .. 
sözümü kesip, 1 

tarım. 

- Yer.icami kemeri şimdiye kadar 'Jl

sahi duğu gibi şimdi de benim sana bahc;etti
ği"ll mücevherin vaziyetinden farksızdır. 

- fümi bir söz vardır: cKör ölür, ba
d('m gözll\ olur. derler, ben de Yenica
mi kem('rini kör bilirdim, ölümü yakla
şınc:ı badem gözlü oldu da .. 

- Böyle olunca ne yapmalı? 

- Yapılacak şey basit. Kazmayı vu-

runca yıkarım. 
1smet HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
lnsan:arın çalıştıkça boyları 

küçülür 
Biliyor musu -

nuz ki kollarile 
çalışan insanlar, 
büyük mesaı sar • <> ~ / 
f ettikten sonra' ;; 
cüsselerinde:'l kav- .:> //"o 1 r 
bederler. Mesela ~ • :...J~ 
bır ta~çı sekiz saatlik bir mesaiden sonra 

f,30 mi!ımetre boyunun ufalmış olduğu

nu görür. Bir çiftçi, bir günlük çalışma -

:iıın sonra 3,60, bir bisiklet koşucusu çe

tin bır yarıştan sonra 3 ila 6 milimetr.? 

küçülür. Fakat iyi bir istirahatten sonra 

bu kayıp tekrar kazanılır. 

* 
Doğduğu zaman bir kilo 
sikletinde bulunan çocuk 

. Dünyanın en temiz milleti 
Ameri kal ılarrlır 

Dünyanın en 

temiz milletini 

meydana çıkar • 

mak için muhtelit 
memleketlerin sa .. 

bun sarfiyatına 

bakmışlar. Gör • 

müşler k!., bu hususta Amerikalılar baş· 

ta geliyorlar. Amerikada vasati olarak a· 

dam başına senede (11,5) kilo sabun sar-

!edilmektedir. İkinci mevki Felemenkli· 

lerindir. Orada vasati sarfiyat (11) kilo-

dur. Onlardan sonra üçüncü mevkii Da· 

nim~rkalılarla Kanadalılar (10) kilo ile 

almaktadırlar. 

....................... ·--··········· .. ········-·---
nisan 1932 yılında Şarl Bernar Senjon 

isminde bir çocuk doğmuştu. Bu çocuğun 

sikleti tam bir kilo idi. Yani dünyanın 

normal şartlar içinde en küçük doğmuş 

çocuğu idi. Üç ay hususi bir itina ile ba

kılan bu yavrucağın hayatı güçlükle kur

tarılabildi. Şimdi ağırlığı yirmi beş kilo-

Amerikanın Kanzas Sitı· h · d şe nn e, 4 dur ve sıhhati mükemmeldir. 
~=----

"Sözüniizü dinledim 
Amma bedbaht 
Oldum!,, 
•K::dıköylü v .,. lmzaslle Adapazanndan 

meictııb ynzan bir okuyucum: 
,._ Ben, diyor, bundan bir sene ev -

ve- •. bir genç kızla sevişiyordum . Fakat 
verem olduğum için, evlenmeğe karar ve
remiyordum. Hastalığın verdiği tereddüt
le, o zaman size bir mektup yazmış, ıu üç 
ıu.ıll sormuştum : 

1 - EvlenebUlr miyim? 
2 - Evlendikten sonra tarım, hasta 

oldu!;umu haber alırsa ne yaparım? 
3 - Ona vaziyeUml şimdiden söyllye

ylm ml? 

Siz bana o zaman fU cümlelerle cevab 
vermlştinJz: 

•- Burada ilk düşüneceğin nokta, ev-
lenip evlenemiyeceğlndlr. Bu clhetı müte
hassıs bir doktordan sormalısın?. 

Ben, bu makul nasihati dinlemiş, ve 
mütehassıs bir hekime müracaat etmiş -
tlm. Fakat maalesef, baş vurduğum dok
tcr, bana, sureti kat'iyede evlenemlye -
ce~lml bildirdi. Ben de hakikat!, dokto -
run hiıkmlle blrllkde, nişanlı bulundu -
ğum kızın atll'slne söyledim. Vaziyetim!, 
çcık üzülen babasından öğrenen nl§anlım 
bana: 

- Sensiz yaşayamam! dedl Ve dok -
toru!'l mumanaaUne rağmen 
m1zl istedi. 

evlenme -

Ben bittabi, onun sıhhat!ni düşunerek, 
ln :ırzusunu yerine getiremedim. 

Şimdi, AdapazarındakJ vazlfemln ba -
şında bulunuyorum. Ondan hergun vure
ğlmln yarasını deşen mektublar aı;yo • 
rum. Ona acıyorum: Çunkü beni seviyor. 
I{endlme acıyorum, çünkü onu seviyo • 
rum. Eminim ki bu zehlrleylcl ve derin 
merhamet, ciğerlerimi saran derdle bir -
!eşerek ömrümü yiyor. 

. Şl~dl sorarım size : Benim vazlyetıme 
duşmuş bir bedbaht için bile bir kurtuluş 
çaresi düşünülebilir mi?. 

* Anlaşılmaktadır ki, hastalık, genç 0 _ 

kuY'ıcumun te!Akkllerlnl hayli bcdbinleŞ
tlrınh. 

Halbuki, okuyucum, hiç de tasavvur et 
tlği derecede bedbaht de~lldlr. 

Çünkü evvela seviyor, ve sevlllyor. Son
ra, ne doktorun verdiği hüküm hiç de -
ğlşmıyecek olan bir karardır, ne de 0 _ 

kuyucumun hastalığı gayrikabili tedavi 
dir. 

Okuyucum, iradesine biraz sahlb ol _ 
makla, ve sıhhatine itina etmekle, hem 
kendi hayatını. hem sevdiği kızın saade -
tini kurtarabilir. 

Çünkü doktorlardan izdivaç müsaade
si alacak derecede ly.lcşmtş, evlenmiş. ço
luk çocuk sahibi olmuş bir çok veremll
ler tanırım. 

Ben genç okuyucumun da, bunlar a -
rasına karışmasına mfınl olacak hiç bir 
set:e!>. hl~ bir mfınl tasavvur edemiyo • 
ruml TEYZE 

daha meydana çıkarıldı 1 . 
t 

' 1 Suçlular Türkiyeye hiç gelmemiş olan ve YunaP~ 
tanda oturan bir kadını mübadil gibi göstererek 17 

liralık sahtekarlık yapmışlar 

Bfr çoklan seve seve aldıklan çıçek 

V(,ya ye~illiklerin aradan bırkaç gün ge
çer geçmez solduğundan şikayetçidir. 

Halbuki bunı..n seb~bi pek basittir ve ko
layca önü alınabilir. 

Tahsin n Abdullah adlannda iki sahte - ı Suçlu Abdullah tse. vat•ayı ~ 
tlrhlc suçlusu dün adliyeye verUmlşlerdlr. başk'l türlü anlatmıştır. ff 

Müddeiumumilik her iki suçluyu da Sul- ı _ Bu vekftletnamenln tanztınt.ndtıı Jtllf 
t.anahmed ı inci sulh ceza Reisi Reşidin hu- paraların alındığından haberim bDe 1" ~ 
.zuruna çıkartmış ve sorguları yapılmıştır. Tahsin bana Yunanlstnnda buıunaıı ııııl' 

Suçlulardan Tahsin muamele ı.akibclsl - emlfı.kl satmak için vekfilet verdi ger rt~ 
dir. Abctullah da gayrimübadlllerdendır. Bun malt! karşı benden bir de 2000 uraJJI 
lar. Yunanlstand:ı oturan ve şimdiye kadar aldı. S?yledlğl sened işte budur. ııl 
Turkiyeve hiç gelmemiş bulun:ı.n Vehlbe Is- Hiıklm Re id 5 r mütea!db 11er 
mtnde bir kadın namına sahte bir umum\ 1 d ~ ki~ g~yu k r ve~ 
\'Ckfl letname tanzim etmişlerdir. Bu vckfı - suç unun a ev er ne ara da 
ıeu :ame ııe. bu kadı~ın güya gayrımubadıı S .. bJr Saminin davası 
olarak 1740 lira matlubu varmış diye namı- .., · • d' 
nn bono almışlardır. digerlerile bi rlest rı 1 "" 

Diın sorguları sırasında Tahsin hiidisey1 ' \lıeıesl ı şoyle ·anlatmıştır: Sabnr S:ıml tarafından Tan ~a neşr!1', 
- Abduli:ıh bana Vehlbenln akrabası ol- muharriri Ahmed Emin Yalman 'çııaıı il' 

duğunu soyledi. ve onun 1740 llral•k istlh - mudurü Sabri Salim aleyhlerıne a 
kakmı r~hzı kabza salflhiyet veren bir veka- karet d:ıv:ı.sına dün de bakıJmışt~~JllaJI ~ 
letnamc getirdi. Evvelki celsede Ahmed Emin büS ıı~ 

Aldı~ım bonoların bir kısmını bankaya klli Nazmi Nuri bu davanın oto ıefiıl6 
bir kısmını da piyasaya sattım. Paranın 500 tı dolavıslle açılan diğer davalarla 
lirasını Abdullaha Valide kıraathanesinde istemişti. ~fili· 
verdim. Geri kalan kısmını da İstanbul al- M:ıhıteme Ahmed Emin Yalrnan ytıl, 
tm-:ı mıteri huzurunda kendlslne vererek, dan Avni Bayer ve Recai Nüzhet aıe }llllt f' 
1740 l!r:ı tamamlandı. Paralan verirken kA- ve onlar tnrafmdan da Yalman aleY ğJ d•fJ 
tıblm Karabet te yanımdaydı. Sonra Ab -

1 
çılan davalarla, Snbur Saminin ~ııç~ı. r/I' 

dull:ıht.'ln parayı aldığına dair bir de sened arasınrta alaka ve münasebet gore tıt 
al1ım. Vehlbeyl hlç tanımıyordum. Bilahare sinin tevhldcn riıyetıne knrar verınlş fJ il'' 
Yunnn'stana gidince kendisin! tanıdım. ve- Bu son şekllle iki taraflı tek bir da ~rPfll 
kflletnamede bulunan karlın fotoğTalmın da llne gelen hadisenin duruşmasına pe 
ona aid olmadığını o vakit anladım. gunıi devam edllecektlr. 

l. Cinsi ne olursa olsun, yeni alınan 

bir çiçeğin veya fidanın saksısını değiş
tirmemelidir. Eğer mutlaka değiştirmek 
istiyorsanız eski saksıyı kırmalı, çıçegi 

yavaşça yeni saksıya geçirmelisiniz. Yr!· 
:ıi saksıyı evvelden çürümüş yapraklar- Polisle : Top/anlılar : 
dan ulınca toprakla doldurmalısınız. t 

2. Çiçrğin yer:ni değiştirmemelisiniz. İki açıkgöz bir bakkalı dolandırmak llalkevi Dil, Tarih ve EdebiY' 
Bütün canlı mahluklar gibi o da muhiti- istemişler şubesinin kongresi tJI!'' 
ne alışmaya muhtaçtır. Bunun için uwn Pangaltıda bakkallık eden Marı Varvara- Eminönü Halkevi Dll, Tarih ve ı;dt~J 
zamDn P.yni yerde kalmak ister. Yoksa nın dü~{k!nına iki kişi gelerek mahalleye ye- Şubesi kongresi dün toplanmış ve 

1~ rıl 
sofa.r. ni taşındıklarından bahsetmi§ler ve 1296 ltu- mesai raporu okunduktan sonra. ıda e "gel 

S ruşluk lnkkallye alarak parasını şimdi ge - etinin f:lallyeti takdir edilerek seçltıl 
3. ıcak veya soğuk her türlü hava ce- t' ~i dl k 1 ı t. k ist ı 1 d mlştir. ,.,"' .rece; z yere a ıp g me em ş erse e ,..." 

reyıuılanndan uzak bulundurmalısınız. Marlnln bırakmaması üzerine rebln olarak scçl:n sonunda şube reisliğine es;: ft' 
4. Ateş yakınına sokmamalısınız. ceketlerini bırakmışlardır. Halld Bayrı, ve idare aznhlclanna Na ~dttl 
5. Sak~ılarınızın bulunduğu yer, müm- İki sa:ı.t sonra tekrar gelerek Marlnin mü- zel ııe Edebiyat Fakültesi noçentl _..ıı fi 

kün olduğu kadar bir sıcaklıkta kalmalı, mnnaat!ne ve bağırıp c;nğırmasına ra~men E.nvcr Ziya Karal. Sabri Esad styııflJ"°" 
lı h 

ceketJertnı zorla alıp savuşacaklan sırada Sab· haddin Rahmi seçilmişlerdir 
u araret ne pe:k fazla, ne de pek uz 01. a · _1.ı polis tarafından yakalanmışlardır. ~·~ mamalıdır. Garsonlar, bsaplar ve lokali .. 

Yapılan tahkikatta dolandırıcıların sa • 
6. Işık, ne batın canıdır. Bunun için on- bıkalılardan Nihad ve İsak oldukları anla - toplandılar ıııl' Jım pencere yakınına, mümkün olduğu şılmış ve müddeiumumiliğe teslim edllmlş - Dün Garsonlar Cemiyeti hey'etl uıııtı et ' 

kadar bol aydınlığa koymalıdır. !erdir. yesi Beyo~lu. ~asaplar ve LokantaC~61'0 
7. Çiçek. ziya aldığı tarafa doğru ''Ü- Bir çocuğu otomobil çiğnedi mlyetıeri hey eti 'umumiyelerl de 

J Halkevlnde toplanmışlardır. ~d f'. 
rür B içiminin güzel kalması için va kıt Beşlktaşda oturan Tahslnln on yaşındaki ınlY-- ~' 
vakit fidanın her yüzünü ışıgv a gösterme- oğlu İbrahlme Beşiktaş postanesi on ünden Garsonlar Cemiyeti hey·~~! urnu ~ts , 

geçerken şoför Beşirln kullandığı 2M4 nu - ! çen yıl hesablarını bir encumen ball f' ' 
lidir. maralı taksi otomoblll çarpmıştır. Çocuk t.edklk etmlt1. bazı hesablar~a ve baıJ tıol 

8. Bütün canlılar gibi nebatlar da hava muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Suçlu hıslar üzerinde şüpheli görduklerl art "tJlf' 
ile yaşar. Bunun için onları daima temiz yakala!lmıştır. talar olmustur. Heyeti umumiye, Id 

h 
etlr.l kısmen ibra etmiştir. ..ti 

avalı yerde bulundurmalı. Fakat hava Balkondan dücen hizm t • "Jd" _ .. ,t~ :t e çı o u Kasaplar ve Lokantacılar ce~J " 
alsın!ar diye kışın pencere kenanna, bal- Be~lktaşda Nlm~t isminde bir kızın ka- hey'etı umumlyelerl de hesabtarı tedvı ti' 
kona koymamalıdır, derhal solarlar .• '\ni zaen pencereden duşerek, ağır yaralandığını idare h~y·etıerinl ibra etmişler, müşıerfıcl'' 
h:ıva değişikliklerine tahammülleri yok- dünkü nüshamızda yazmıştık. naf yardım teşkllo.tına da cemiyet fll~d' ' 
tur İyi nefes alabi!meleri için arasıra Nlm"t nakledildiği Beyoğlu Belediye has- tından hisse ayırmak üzere idare ııeY 

l 
tanesinde ölmüş. ölüyü muayene eden ad - rint! salahiyet vermişlerdir. 

yaprak arını yumuşak bir yaş bezle si!· 1 K -' iye do'<toru Enver aran defnine ruhsat 8 -ı . fer',,.. 
mek. ve bulundukları odayı havalandır- ver:nlşttr. eyog u Halkevınde kon 'IJ il 
mak kafidir. Şüpheli ölüm Beyoğlu Halkevlnde bugün saat 

1~~ 
9. Muayyen zamanlarda sulamalı. Her JTasKöyde Aynalıfınn sokağında boş bir Kand1111 rasndhanesı şube muavini f(le<tS' 

çıçelf kendine göre sık veya seyrek su- 1 diık!dında yatıp kalkan 60 yaşlarında demir- j Sipahi Anadoluda jeofizik tedkikl~ rŞııl ,t 
ı K k .. · · . unda blr kot\ferans vermiştir. Kon~e 
anır. 2 tus (frenk ıncırı) pek az suya d Koço birdenbire hastalanarak nakledll - "k bir l!ka 11 kib il t nıultt:ıçtır. Palmıye biraz daha fazla su- 1 d!!'!l Nıinıune hastanesinde olmüşUlr. öıumü yu a e ta ed mlş lr. 
lenmalıdır. Çiçek açan fidanı k şuph"li görulen Koçonun cesedi otopsi ya _ 

. ar en ço pılmnk fızere Morg'a kaldınlnuşur. 
su ıster. Maamafih hangisi olursa olsun D "rt h kal 
f 1 d 

o ırsız ya andı 
aza su an ve susuzluktan 2arar görür-

ler. 
Dün gece Lô.lell civarında dolaşmakta o -

lan dört dellkanlının vaziyetleri şuphell go -
10. Saksınız susuz mu, değil mi kolay- riilmüş .polis t.rı.rafmdan yakalanarak tizer

ca :ınlıvabilirsiniz. Kenarına baş parm:ı- !eri arandığında 15 - 20 anahtar, bir hırsız 
ğınızla fiske vurunuz. Tok bir ses veri:-- feneri ·ıe muhtelif hırsızlık 1ilfıt ve edevatı 
se susuz değildir. Tınlarsa susuzdur. zuhur etmlşt!r. Emniyet. Mudürluğune go • 

11. Durgun su nebatlar için zararlıdır. tfirulen bu hırsız kafilesinin yapılan istlc -
~ vnblan neticesinde bunların muhtelif tarlh-
'"'aksıların altındaki tabaklarda su bu- 1 Jerde htnnbulun bir çok yerlerinde müte -
lımdurmayınız. Suyun ne sıcak, ne faz~a addld hırsızlıklar yapmış olan sabıkalılar -
soğuk olmamasına dikkat ediniz. İçinde dan Cavid, Nlyazl, Mustafa ve Suleyman o).. 
lıulunduğu odanın sıcaklığı e · ... 1 .. dukları :ınlaşılmıştır. 
d.. n ıyı 0 ÇU· Dörttü de mevcuden müddeiumumiliğe 
ur. tesıım edllmlşlerdlr. 

Diinkü yanınn başlangıçlatl Jl' 
. edl1' 

Aksaraydn saraç Ihsan ile Mehtıl Jl1I 
ralımnd!l olan dükkandan yangın çı g:ıııt' 
bınanın yalnız saçaklan yandıktan ıııtl 
sondurıılmüştür. Yangının sebebi 11a 
tahkikat yapılmaktadır. JP * Osmaııbeyde doktor KasaP~fl: ııı ' 
Kristal apartımanının kalorifer baca dor'I' 
tıışmuş ise de itfaiye ta.rarındıın ş(jtl 
milştür. J# * Bcyoğlunda Andon isminde bir ~eıl • 
evinden soba kurumlarının tutuştna.S' ,_IJ.tl ' 
ce~lnde yangın çıkmışsa da itfaiye ta ıı~ 
dan söndürülmüştür. Evin eşyası blll .ı" ' 
sigorta'ıdır. Tahkikata devam:~~ 
dır. ~ 
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Şiınuiye kadar kadını himayeye muhtaç gören ve onu harb sahasının dışında "Son Posta,, nın zabıta romanı: 10 

lutan telakkiler çok değişmiştir. Şu halde bugünün. silahl~nna fark _gözetilm~~en u-stkattak=ı c·ı nayet 
hedef ittihaz edilen kadı n, acaba o silahı yarın bızzat ıdare etmıyecek mıdır? 

yar 1 n ki Har b de Nakleden: lbrahim Hoyi 

Kadının Rolü 

Er~ek k ıyafetinde harb 
eden kadınlar 

Birdenbire bir çığlık koptu. Ark astndan da bir kapının fddetle 
kapandıihrıı du11dum. 

- Kiracılara hava parası verip dışa· ŞcrbP.t mi, içki mi ne emrederseniz, şöy
nya çıkarmaya muvaffak olamayınca :ş- le ağzınızın pasını giderinciye kadar, 
lcr çatallaştı. Daha doğrusu, dığer1eri izninizle ben de gıyineyim. Birlikte Ru.-n 
razı olmuştu da, ikinci katta oturan sok:ığındaki 175 numaraya gidelim. Zira 
bunak ayak diredi. Kerata, Nuiı daha bilmediğım ve esrarını muhafaza e
dedi, peygamber demedi. Her türiü dC'n birçok şeyler var,. beklersiniz, değil 
yoldan gittım. Oluklar gibi para vadet- mi? .. dec!i. 
tim. Faht hayır, ihtiyar bunak bir tür- 20 dakika sonra, dört adam, Rum so
lü çıkmak istemedi. Teklifime yan::ışma- kağındaki 175 numaralı evin önünde h:.ı· 

dı. Üstelik razı olanlar da başka yerlere lunuvorlordı. Kapıda bekliyen, sivil bir 

" Bugünkü Rusya.da cuker kcıdın 

Kadınlar arasında bu mevzuda rnüs • ta~ınmışlardı. Yenilerle anlaşmak icab mero"ur Tamsieyi inceden inceye süz· 
tesna olanlar yok değildir. Bilhassa erkek etti. Bütün bunlar üç ay evvelki hadise- düktPn sonra, hepsini içeriye bıraktı. 
kıyafetine girerek harbeden kadın bizi !erdir. Fakat baylar, ben kendi kendi- Karanlık sofaya girdiler. 
hiç sinirlendirmez. Çünkü: Bir ata sözü- mc yetişmiş bir adamım. Öyle kolay ko- Amerikalı böbürlendi: 
nün dediği gibi (göz görmeyince, yürek lay her şeye pabuç bırakmam. Hatta me- - Ben daima elektrik fenerimi yanım· 
yanmaz). Fakat bunlar münferid hadi • ram etsem şeytana bile pabucunu ters da taşırım. 
selerdir. Yaradılış itibarile erkeğe pek giydiririm. Kafam kızmaya görsün.. ge- TJmsfo karanlıkta gene sendeliyerck: 
benzıyen bir kadının erkek kıyafetıne cclik takkemi çıkardım, önüme koydum - Çal~ iyi bir adet, dedi ve sordu:· 
girmesi, bütün kadınların harbe girme - ve oğlum Oscar, dedim. Bu iş böyle sök- ._ Ne yapacağız, yukarı mı çıkaca-
sine misal tutulamaz. Tarihte ve lejand- mez. Madem ki bu herif, adam lfıfından ğız? ... 
larda cinsiyetlerini gizliyerek, b~tün ha- I anlamıyor, bunu a:nlatmak gerek. Ona Ve kapkaranlık merdivenin daha ilk 
yatlarında birer erkek rolü oynamış ka - öyle bir oyun oyna ki, duyanlar parmak basamağında ayakları takılıp az kalsın 
dınlara çok rastlanır. Bunlar yıllarla tıp- ısırsınlar ve bu işi bir an evvel bıtir. yiızü koyun kcıpanacağı sırada parmak
kı erkek gibi yürümüş, erkek gibi uyu • Meshurdur: cDağ sana gelmezse, sen ona lığ& tutundu. Tutunmasile de, gene o ına
rr.uş, erkek gibi dövüşmüşler, kadın ol • git.~l Baylar, kullandığım usul, tabiye hud inliyen, perde perde yükselerek, 
dukları ancak ya yaralanınca, yahud öl • belki hoşunuza gitmiyecek. Zira o karlar keskin b!r çığlık haline gelen ses bütün 
dükten sonra meydana çıkmıştır. Bu tür- garib ve nev'i şahsına münhasır b:r evi kapladı. 
fü vak'aların değişiklik ve garabeti bize usuldür ve ihtimal ki başkalarını da Jıi- İçlerinde küfreden yalnız yüzbaşı Vc
ister istemez tesir etmektedir. Ve bir çok zıımsuz yere ürkütecek bir mahiycttejir. reker oldu. Dığcrleri ses bile çıkarmadı· 
şiirlere, destanlara dokunaklı birer mev- Fakat, mantıki, kanun dairesinde yapı· . h:ır. Tam bu sırada kabak kafalı rnilyo
zu oimuştur. Fakat bunlarla o kadınlar J::ı.n bir teklife karşı gelindi miydi bitta- nerin sesi işitildi: 
övülmi;ş değil. sadece hikaye edilm :~tir. bi duramazdım değil mı? .. Ben de pılfıv- - Affedersiniz centilmen, diyordu .• 

Maamafih bir millete önder olan kadın dan dönenin kaşığı kınlsın dedim. Her Bu ?ığlık hadisesinin bö~le mevsi~iz, 
mevzuu bahsolunca meselenin yüzü ta • ne hal ise, şimdi bu usul musül ıanarını ~·ersız vukubuluşu~d~~ :ıyadcsıle mute
rr.amile değişir. Cleopatra Antuvan'a bırakalım da 0 mahud cinayet gecesine essirim. Herhalde ozrumu kabul edec~~-
Aetium harbinde yenilmemesi için ce • ' sınizdir. Sizi buraya getirerek, bunu gosdöne!im: 
saret vc>rebilseydi hakkında daha iyı şey- terl'!lek arzusundayım. Ürkütmek, hele 

O gece, sırf gayeme erişmek ve evi de 
17 ler düşünülürdü. boş yere korkutmak istemezdim. .~usu· 

d~ima göz altında bulundurmak için kı· Vatanseverliğin sembolü olan Jan rumu af!ediniz, baylar ... 
r<>lamış olduğum odamda bulunuyordum. b 1 Dark pek haklı olarak bugün Avrupa ta- Tamsie, hiadetten boğulacak gi i o· 
Birden bir çığlık koptu. Arkasından da rihinin en büyük kahramanı gibi taziz mu~tu. Ancak: 
bir kapır.ın şiddetle kapandığını duydum. eciıliyor. Ateşli, mistik hayalini hala ok _ Ne maval okuyorsun be herif!. .• 
Bir dakika sonra da bir çığlık sesi daha 9 

. ve mızraklar arasında görür gibi oluyo • Bununla altıncı defadır ki aklım z.ivana· 
geldi ve merdivenlerden aşağı bazı ayak 

ğil, bütün modern dünya onu bir aziz~ 
g•bi takdis edecekti. Halbuki eğer J:m 

1 Dark maharetle silah kullansa ve eğer 
'lflı:fl!'l!lllll. I tarih onun kendi elile bir çok kurbanlar 

ruz. Yakılmasa idi bile, yalnız Papa de • dan çıkıyor. Nedir bu Allah1n belası, :n seslerinin koşuştuğunu işittim. 

yere ~erdiğini kaydetseydi hakkında bu 
'ı kadar coskun bir saygı duyulmazdı. Hü
lfısa kuvvetli erkeklere lider olan, ccsn-

1 ret veren, zayıf bir kadına hayran olu -

mi, cin mi? .. Sonra bu sesle ne alakan 
Sahanıığa çıktım. Ağır ağır ve etrafı- vnr senin? .. diyebildi. 

mı kollaya kollaya üst kata çıktım ve o- Mister Kuloff elektrik fenerini sıktı. 
rada, o odada bir kadın cesedi gördüm. Yukarıya ve bir köşeye takılmış olan 
Kadın ölmüştü. Şaşırdım ve bu şaşkın- tozl-:.ı elektrik kontörüne doğru tevcih 
hkla sokağa koştum. Etrafta polis I lan Ptti ve: 

...... 

ruz. Fakat erkek öldüren kadından :ıei'ret 

1 
ederiz. Çfmkü: Bu, kadını tehlikeden ko
rumak gibi erkeğin şerefini okşıyan şeyi 
ort&.dan kaldırıyor. 

1917 de Petrogradda teşki: 
edilen katm ordusu 

görünmüyordu. Bir müddet sonra, ayaz- _ Lütfen yukarıdaki odama buyurn
da üşümüş olmalıyım ki kendime geldim r.uz, centilmenler.. fakat şunu bilhassa 
ve bulunduğum vaziyeti dehşetle anlı.ı- t:ıvs!ye edcceğ:m ki, zinhar parmaklıi'i'a 
dım. Korktum, yok yere başım bel~ya hıtıınm~yınız. Hele ayaklannız da ilk iki 
girect-kti. Hemen köşedeki telefon kulü- h:ıs~ma~a takılmasın, dedi. Bu taraftan 
boı:ine girdim, yakın dostum olan av•Jk!l- yüriiyünüz, sözile de yol gösterdi. 
tıma tell'fonu açtım, aman dedim. Ne !rn- Kuloff öne geçti. Üçüncü kattaki dai
d~r mürr.kün olabilirse 0 kadar çabuk rt>si:ıin kapısını açtı. Misafirlerini içeri. 
gel. Adresi tekrarladım ve doğru odam.ı ye a?dı Çıplak masanın üzerine de bir 

çıktım. şice "iski yerleştirdi. Elini cebine soka· 
l917 ce Rus orduları dağıldı - Aradan ne kadar geçti bilemem, rak söze başladı: 

ıır1 vakit, Petrogradda bir kısım Başka bır had se oldu ve siz, Sir .. 
Ei - Şimdi bazı şeyler anlatacağım. Bun-kadınlar, Bolşevik ve Alman pro- Tamsie. tasdik makamında başını ı:al- lar size pek garib gelecektir. Kabul ede· 
pagandası tesirile, bir ordu teşk~l et- ladı ı·im. Hatta bazı yerlerini bir melodrama 
tiler. Kendilerinde bu bir eksantriklik • Kuloff sözüne devam ederek: bcnzeteccksiniz. Bunu da tabii görürüm. 
den zivade bir vatan ve yurdseverlik te- - Evet siz kapıyı çaldınız. Ben de z 

1 
d ) 

~ "~ra kendim baştanbaşa (me o ram un. 
znhürü sayılabilirdi. Ne olursa olsun he- açtım. Hatırladığınız gibi konuştuk. Son- F'akat evdekileri ürkütüp çıkartı:ıak için 
zimetle neticelendi. Zavallılar cephede ra s!z yukarıya çıkmaya başlarken, fır- de bundan daha fevkalade bir yol bula. 
harbederneden asi kuvvetler tarafınd~m satı ganimet bildim ve şapkamı, paitomu ınazdım. Hatırlarsınız ki, içinde doğdu. 
imha edildiler. Bolşevikler galib gelince, a1ar~k evden hırsız gıbi eJimden geldlği ~ıım evi elde edebilmek için her türlü 
bugünkü Kızı?ordunun esası olan Kızıl kadar siir'atle uzaklaştım. çareye baş vuracağımı söylemiştim. Tel· 
muhafızlar teşkilatında kadını erkekle Tsmsie sordu: ifıllanm vasıtasıle, mahud deli bunağa 
tamanıcn bir tuttular ve yeni bir kadın - Ya cesed ne oldu?.. t:ı:n 3000 lira teklif ettim. Ne içindi t-u? .. 
ord.ıı.-u hazırladılnr. Bugün Rus ssfları - Ne demek istıyorsunuz Sir?.. Sırf kuntratını bana devretsin diye .. !a· 
arasında gerçi kadın nadiren rastlanı • - Yani bu cescd evden nasıl sır oldu k:ıt kabul etmedi. 
yor ama, askerliğin daha teknik kısmın- d:t, Athl'naeum khibı.inün taş basarnnk- BC'n de. ya öyle mi, sana bir oyun oy
da, havacılıkta binlercesi yetiştirilmek • Jrırın2 kadar ulaşabıldı? .. Bunu anlamnk myayım, seni öyle bir korkutayım ki, a-

tcdir. istiyorum. nanC:an emdığın süt burnundan t~ ısin, 
Büyük harb bile kadını siperlere sok - Mister Kuloff, omuzlarını silkti. ve: dedi.n. Fakat im:nır mısınız. baylar. hP-

rnadı. Fakat gerek Rusyada, gerek dıqcr - · Efendiler, bu hususta hıçbir mallı- rıf korkutulmaktan hoşlandı. Adet~ 
memlPketlerde bir çok askeri hizmetl<>re matım, fıkrim yok .. dıye cevab verer ek h:ızzr.tti. MC'sela. as:ığıda sofada duydu. 
karıştırdı. Ateş hatlarına sokulan otobüs-

1 
ayağa kalktı. Sonra: • f,ımuz şu hafıf sescik yok mu? .. 

(Devamı 10 uncu sayfada) - Bir teklifim var. Daha erkendır. -'Arkası var _ 



8 Sayfa 

Posta,, nın SÜ 
Tramvay görünür görünmez o tarafa f 

doğru bir kımıldanış oldu: Sanki sunsı· 1 

kı bir çalılığı bir fırtına lokatladL ı 
Zindan kapısı açılınca mahkumlar da 

ancak bu kadar telaşla ileri atılırlardı. 
İkinci mevkı araba daha durmadan 

. doluvermişti. Bırincide ayakta duı·acak 

k:ıdar yer vardı. Oraya doğru yürürken 
Hasnünün arkaya gittiğini gördüm: 

- Buraya gel yahu! Orada yer yok! 
O bunu duymamış gibi uzaklaştı. Ben 

de ister istemez arkasından koştum. 

çrınkü ne yapsam gelmıyeceğini bıliyor-
d:•m. 

Fıcıdaki sardalyalardan daha sıkışık 

b:r halde yola düzüldük. 
Onu biraz zorlayınca şöyle derdi: 
- Benim çocukluğum kuruşuna kadar 

hc!:ablıdır. Bir gün birinci mevkie bi
D(>rscm C' ay içinde başka bir gün yaya 
gitmek lıizım gelir. 

SON POSTA Şulta~ 

Yazan: 

Kadircan Kaf1ı 

Muhammen bedeli 17920 lira olan 160 00 aded kayın ağaç 10/3/938 Pe~ 
g~nü saat 15,15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın 

~~ ~ 
B u işe girmek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat teminat ile ka~un~n 116',ı 

ettiği vesikaları ve naua müteahhidlik vesikası ve tokliflerini aynı gull 
14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vcrm clr-r: lazımdır. ~ 

Şartnameler parasız olarak Ankaraclı Mn!zeme Dairesinden, Hayda ctaJıW 
'rP!"ellürn ve Sevk Şefliğinden, hmir ve Esl:işehir idare mağazalarından 
maktaqır. .,9:-,ı. 

~ ·sıar 
15-2-1938 tarihindPn ;ubaren, Kırıkkale _ Polatlı mıntakasında bulunan ı. ti' 

yonlardan Ankaraya Gidiş-Dönüş şartiylc? seyahat edecek yolçulara urnu~dellı 
rife üzerinden % 50 tenzilat yapılacnktı r. Dönüş biletlerinin mer'iyet rnu •• 
azimet tarihine 7 gün ilavesiyle bulunacak tarihin gece yarısına kadar 

01~. 
üzere yedi gündür. Biletler azimet tarih inden bir gün evvel de alınabilrı. Bil 
dirde bHetin mer'iyeti azimet tarihi olan ertesi günden başlar. ~ 

Bu biletler, Toros, Anadolu sür'at tren !erinde bu trenlere mahsus ınunf.Jtılıcuf· 
ret bılPtleri ayrıca alınmak şartiyle bilumum yolcu trenlerinde mer'i olac• ıs 

1 May1s 1934 tarihinden muteber yüz de elli tenzilli halk trenleri ıarife61 
Mart 1938 den itibaren mülgadır. {414) {893) ~ 

Em'ak ve Eytam Ba_n_k_a_s_ı_l_ıa_n_l_a_rı-:J 
pep0ııws' 

1 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Onu nyın sonlarına doğru Karaköyden 
Şişliye kadar yaya giderken gördüğü

müz de olurdu. Demek ki barJUl hesabım 
~aşıf1yordu. 

c- Buyurunuz, Ha.sn.ün. çok gecikme z, ıizin geleceğinizi aöylem.4ti..• 
669 Büyükada, Nizam, Nizam ve Bak 1,3 

_!;.!:-
700."' Köşk 

b:rinci ayında hemen değişti. Bunun se- - Adam sen de, yaşayl§lJJl değişecek 
kal Nizametıin sokağı 

bebini sorduğum zaman acı ecı cKera- değil ki .•• 
670 Büyükada, Nizam, Nizam caddesi 21, 21/1 Köşk 

Ne vakit aramızda konuşsak a~ıe ye
meğini evden getirmenin kötülüğılnden 
bahsederdi. Fakat: 

met nikfıhta!. demişti. Derdi. ve Bakkal sokağı * Hakkı da vardı. 
Geliri artınca yaşayışının güzellE'şece-

671 Büyükada, Nızamda Nizam cad- 19, 19/1 Köşk 14001'"" 

- O halde sen niçin getiriyorsun? 
Dediğimiz zaman omuzlarını çökelte

rek şöyle derdi: 
- Si:: bana bakmayın! 
Sigaralarını yanm yarım içiyordu. 

S1rtındaki lfıciverd elbise usta bir lostra
cımn elinden çıkmış gibi parlıyordu. 

Bizim kadar para alıyordu; biz de o
nun gibi evli idik. Fakat ondan en az beş 
misli daha iyi yaşıyorduk. 

İlk zamanlarda: 
- Ne pinti adam! 
Derdim. Fakat onu eskidenberl tanı

yanlardnn biri şunları söyledi: 
- Haksızsın! Zavallının bir karısı v?.r 

ki onu esir gibi kullanıyor. Ayda yirmi 
eltı gün işe gittiğine göre bu kadar defa 
ikinci mevkile gidip gelecek kadar tram
vay parnsını hesablıyor. Her sabah taba
kasır.a beş sigara koyuyor, yemeğinı de 
eline veriyor. Traş, boya gibi ihtiyaçfan 
da ayni şekilde hesablıyor. Geriye kala
~mı aybaşında hemen elinden a!ıyor. 

Kadın kendisi harcıyor mu, dersin. Ha
yır... Böylece para biriktiriyor. İki üç 
bin lira olmuş. Geçen sene bir ev satın 
aldı satar da parasını yer diye kansı o
n\! ca kendi üstüne yazdırmış. Yoksa 
Hasnün cömerd çocuktur. Küçüktenberi 
tanırım. 

- Ben olsam dayanamam. Dünyaya 
banka kumbarası olmak.için mi geldik? 

- İyi amma, seviyor! 
- Bu, sevgiyi de öldürür. 
- Onun sevgis:ni öldürmüyor. Hem 

de, söz ııramızda, karısı evvelce düşmuş 
bir kadındı. Bir sene metreslik etti. O 

zaman hiç böyle d ğildi, Hasnün bizden 
d.ıha cömerd, arzu ve ihtiyaçlarına karşı 
bizden daha saygılıydı. Evlendiklerinin 

Buhran gelip çattı. Şirketin işleri da
raldı. Arkadaşların yüzde altmışı kadro
nun dıŞ1::ıda kaldılar. Bunların arasında 

H:>snün de vardL 
Aldığı üç aylığı üç ay yedL Döröüncü 

ay onu artık göremedik. Neden sonra ha
berini aldık. Karısı: 

- Uç ayda iş bulamıyan erkek, erkek 
dPğildir. Evine gclmiye utanmalısın! 
Demiş. O da başını alıp gitmiş. 

Bir aralık Erganideki madenlerde, baş
ka bir sefer Sıvasla Erzurum arasında 

yapılmakta olan demiryollarıında çalış

tığım duyduk. 

Bir yaz günü köprüde karşılaştık. Üç 
gün evvel gelmiş, hemen dönüyormuş. 

Bann hayatından kısaca bahsetti. Kaıı
sından ayrıldığını, henüz evlenmediğ!ni, 
bununla beraber yapyalnız olmadığını 
sövledL Yeni arkadaşını vilfıyetlerd<! do
laşan bir tiyatro trupu arasından seçmi'j. 

- Evliliğe alışan bir insan, hele kü-
çük kasabalarda, yalnız yaşıyamıyor! 

Dedi. 
Demek ki gene bir metresi vardı. 
- Bir gün onunla da evlenirsin! 
Dedim. 
- Sus! Çok sıkıntıları paylaştık amma, 

o haltı bir daha yemem. Nikahta k~ra
met vardır! 

Çok geçmeden şirketin İstanbuldaki 
merkezine geldi. Dolgunca bir maaş alı
yordu. Göze girmiş, faydalı olmuş, ha
yatta ilerlemişti. 
E~kiden, kenardaki masasının başında 

sessiz ve silik, çalışırdL Çoğumuz maa
ş1mızın artınlması için şeflere sokulur. 
y:ıptığımız işleri mümkün olduğu !tadar 
büyütür, batta tavsiyeler getirird'k. Fa
kat o hiç aldırmazdı. Sebebini sorduğu
muz zaman omuzlarını silker: 

"Son Posla,, nın edebi romanı: 7 2 

zı 

Muazzez Tahsb BerlcanJ 
Yeğenin!n daha fazla inad edeceğini, \ismini bildiği bir adam yerine gözünün 

ll'nunsuz sözlerle onu üzeceğini bek- karşısına jsmini bilmeden sevdiği haş
Jerken, SeJmanın hemen barışmıya ra· ka bitısi çıktı ve bu hayal o kadar ha· 
zı olmaM Sabiha hanımı pek sevindir- kinı bir ısrarla başına yerleşti ki genç 
mi~ti. İki seneden fazla bekledikten son- kız başka her şeyi unutarak onu uzun 
rn fki ay daha intizar etmek mühim bir uzun hatırjadı ve ona aid hatıraları de
fedakarlık su.yılamazdı. Genç kızın rin bir zevkle tatlı tatlı düşünerek <lu
bcyecanlandığını, teHişlandığmı anla - daklarmda bir gülümseme ile mes'ud 
dığ: için fazla ısrar etmeği münasip uykusuııa daldı. 
bul:naclı. 

- Pcld ya'1rum ... Barışma gününü 
iki ay !;Onraya bırakacaf{ım; fakat bu 
iki ay !çinde sen kalben Fuadla banşa
cağına, onu biı düşman gibi değil, seni 
çok seven bir ağabey gibi düşünmeğe 
gayret cdc<:efüne bana söz vcnnelisin. 

- Söz veriyorum hala.... Senin için 
her şeyi yapal.!ağım. 

- Biraz da onun için değil mi? 
Hala~mın :,. alvaran çocuk sesi Sel -

may • gQ!dürdü. 
- Peki hala .. biraz da onun için. 

Yata:\-ına yattığı zaman, halasına 

verdi~i sfızii tutmak, Fuad1 düşünmek 
;~• 0 -ıt. fakat yüzünü tanımadığı, yalnız 

Aynı saatte, Sabiha hanım, elinde ka
ğıd ka' em, Fuadla konuşuyordu: 

cMeklubun beni çok üzdü oğlum. 

cHayır, Selma ile birlik olup seni unut
«madım. Hayır, senden gizlediğim bir 
«şey yok.. Bilakis seni, sizi her zaman· 
edan ç0k dt:~ürıüyorum, sizi mes'ud et
cmek için ihtiyar başımın, yorgun kal
ebimin kuvvetini her zamandan daha 
cçok sarfediyorwn. 
cŞimdiye kadar yaptığın gibi bundan 

•soma da bana inan, bal}a güven Fuad 
«Ve ..... ~imdilik Trabzona gelme. Sel
cmayı amcasının o~luna yakınlaştınna
cğa uğraşıyorum. İki ay sonra İstanbu· 
ela gidince, ikinizin dost ellerinin bir-

ğini anladığı zaman karakterı hemen de
ğişmişti. 

Metresinden bahsederken: 
- Dlinyanın en iyi kadını, en iyi ar

kadaşundır. O olmasa ben adam olmaz
dım. 

Diyordu. 
Öğle yemeklerini en iyi lokantada yi

yor; tramvay kalabalık olunca taksıyc 

bıniyor; tertemiz ve yepyeni giyiniyordu. 
Vaktile acıdığımız arkadaş, şimdi ım

rı:.'lilecek haldeydi. 
Bir akşam bizi yemeğe çağırdı. 
Apartımanın kapısını prostelalı güıel 

ve genç bir hizmetçi kız açtı. Birkaç sa
n;ye sonra tirşe bır rob ıçinde yeşil göz
lü, kestane saçlı genç bir kadın: 

- Buyurunuz. Hasnün çok gecikmez. 
Sizin geleceğınizi söylemişti. 
Dıyordu. 

Şakıyan bir sesi vardı. 
Önümüzde yürürken gözlerim onun 

zengin ve zarif kadınlığına hayranrlı. 
Rahat koltuk1ar, şık bir divan, pınl p:

rıl bir halı, işlemeli tül perdeler, bıblo
lar. vazolar, etajer ve kitablar ... 

Avizenin bej renkli ışıklarile yıkanan 
bu dekor içinde insan kendini başka bir 
dünyada sanıyor. 

Hasnün gerçekten çabuk geldi. 

~i ,., 
672 Büyükada, Nizam, Bakkal sokağı 19/!?. 19/3 Köşk 500, .-" 
Adresleri yukarıda yazılı köşkler açık aı ltırma usulile ve peşin para ili 

lac~ktır. 

İh~Ie 14/3/938 Pazartesi günü saat on dRd•r. ,,,I)' 
İsteklilerin hizalarında gösterilen pey 9 kçesi, nüfus tezkeresi ve bir Z5) 

fotografı ile birlikte yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaatları. <7 

-Konservatuvar Direktörlüğünde~~ 
Yatı kısmı cŞehir Bandosu• na talebe ahn::ıcağından on beş yaşından aŞ~e-t!J 

ilk okul mezunlarından olup ta mutebı:r ve müteselsil kefil verebılece 
münıcaatları. c918· 

Baş, dış, nezle, grip, romatizma va bdtün ağrıları.ıızı dern~ 
keser, icabında giinde Uç kaşe almabi:ir. 

S'11 ve kerpiç evlerde, bin türlü güçlük
ler içinde geçirdiği günleri bile güzt!l bir 
macera gibi anlatıyordu. 

Ertesi gün hepimiz birden HasnUnün 
basma sanki üşüştük: 

.:_ Azizim, sen bu kadınla evlen! Val
lahi günahtır. İşi askıda bırakmak ne de 
ol:a onu üzer! 

- Olmaz! 
Zorlayınca çıkıştı: 
- Siz• eve çağırdığıma beni pişman e

deceksinız. Ben kadınları bilirim. İşi :ıs
kıd& bırakırsan melek, bırakmaz da sağ

lama bağlarsan nemrud oluyorlar! 

~ı>' 
kRh !lizımdır. Yann çocuklarınız~ 
N.kah herhalde lazım. Nikuhsız 

GüldU: tf"~'"' 
- NikAh! Nikah! deyip duruY01Jfl ; 

(Adem) le (Havva) nın nikib 
~ vardı? 

O yüruyüp giderken içlmizdetl 
şöyle dedi; f 

- Haklı değil amma, sütten •1'1 
nım yoğurdu üfliyerek yeri 

YARINKI NUSHAMIZDA: 

Küçükler ~.t 
dtıfY 

Çevıren: Jsmet ıı 

1' f1o 

cb"rinin içine bağlıyacağıma eminim j ri... Seni bir daha Trabzonda görür- çıkamıyan eski mal sahiblerind::ıle'ııl 
cartık... sek... 1 bu yüzden rahatsız olan muşt }<P 

«Trabzon Selmaya manen ve mndde- - Sözünü bitirme Şükran; vallahi kurtarmak ve daha ziyade kendı blr f 

Bir iki aperetiften sonra zevkle haıır
lan mış olan zengin bir sofrada hayatı
mın en güzel ııkşam yemeklerinden bi
rini yedim. Bunların hepsi bana o };adar 
y~bancı şeyler değildi. Fakat genç kadın, 
konu~ma ve bareketlerilc, onlara yepye
ni bir renk, bir can veriyordu. Hasnün 
lıakkmda o kadar iyi ve doğru görü~eri, 
öyle derin bir sevgi ve saygısı varuı ki 
bunların eşine belki hiç rastlamadım. O· 
nunla b;rliktc uzak dağ başlarında, yok-

- Kadına göre değişir. Madem 'ki ö
lür.ceye kadar beraber yaşıyacaksın, ni· 

eten pek yaradı. Gelgi~ gün gözlerin- gücenirim, hem _meml~k.~ti,. hem.~~zi. o cma .~~ar ~erm:mek için garı:r ~ 
ede <r(.;rdıFrüm yeis bulutu tamamıle kadar sevdim kı belkı umıd ettıgınız- re duşunmuş, ngaçlara teneke detı;t 
cdağ7Idı. Ne. 'e ve iştihası yerine geldi; den daha evvel tekrar geleceğim. ve va kıt vakıt bunları doverel< ,gır 
«fakat bu i~ilikleri genç kafası t~kdir - inanmanı kızım .. boş yere telfış et- bir gürültü çıkarmak suretile l<"tştt 1 

cedecek halde deg· il· bir iki gün sonra me! n kaçırmağa muvaffak oJmUŞ··· bl'#Jf. 
1 h . . k d" Ş" k k" t b ' .. d b' k Hefa · •bu::-adan ayrılmak istiyor. Senin de 0 • - Vallahi epinızı ço sev ım u • va ı ten erı gun e ır aç rınslt 

cnu görmek için sabırsızlanmakta oldu- ran; fakat henim huyum fena .. hisleri- tırdıyı yaparak kargaları kaçı 
«ğunu anladığımdan buna pek müma- mi dışarıya veremediğim için herkes olmuş .. ~ . . .• . ~ 0 ~ 
•naat etmiyorum. beni soğuk ta biatli sanıyor. . Bu hıkiıyeyı d_ınledıgım za puırı>' 

•Gitmecien evvel Selma ile kendi ha- Bak, sana tühaf bir şey anlatayım: kıkanm garabetı bunu tuhaf ~ ıııc'"' 
«'-'atı hakkında ciddi surette konm:aca- Dün akşam sizinle kahvede otururken tan bcr.i menetmi.şti. Herkes :ııı '~ 

J • • • l t • h'k• • d' 1 . 'l '"l k be l m· fB "'ıJI •ğım. Bunu sana tekrar yazanın. Göz- ağabeyının an at ıgı ı ayeyı ın emı- ı e gu er en n susmuş u • h!lf 11, 
c:lerini öperim sevgili oğlum.:. yormuş gibi göründüğüm için bana ~am hatırlayınca bunu pek ıu peJ) 

k•zmamış mıydın? Halbuki ben o hika- maktan kenciimi alamadım ve ti * yeyi dtın gece kendi kendime bırçok knhkaha ile güldüm. rır'~' 
- Selma, oyun bozanlık ediyorsun defa tekrariıyarak p,üldürn. Bununla size vak'aların sO p\l~ıı' 

doğrusu . Biz senin için daha ne kadar - O hangi hikaye Selma? bende yerleştiğini anlatmak ve ıJfl ~~ 
eğlenceler hazırlamıştık; halbuki sen - Sen o sırada bir hanımla konuc:u- kii hayatımı İstanbulda uzu~ ~~yıet11 
şimdi, dört beş gün sonra İstanbula gi- yordun Fahire, dinlemedin; bak sana tırlıyarak sizi düşüneccğillll sO ti 
deceğim diyerek bizimle geı.mek bile kısaca söyliyeyim: Kahvenin yüzlerce istıyorum. ıııtıiıtletl 
istemiyorsun . senelik geniş çınar ağaçlannm gölge- - O halde, bu hatıraları e . yııf'lı" 

- Sizinle az mı gezdim Fahire? Da- sinde oturmuş çay içiyorduk. Birdenbi- geldif{i kadar ço·altalım Selfl'l ııf\ 9 

ha geçer. gün, yorgun ve neş'esiz oldu- re müdhi.ş bir gürültü koptu. Ben kor- bize gelir misin? Güzel LfiZ 
0 
0rıff11 

ğum halde sizin hatırınız için Değir- karak yerimden fırlayınca, etrafımda- oymynn Ayşeyi çağ'ırtıp sana ıı' 
mendereye gitmedim mi? k:lerin kohkaha ile gülerek benimle a- bir eğlence hazırlıyacaiPm· ·n rrıeı:~ r 

- Evet rıma biz seni Boztepeye, Ar- lay ettiklerini gördüm ve sıkılarak ye- - Ne iyi olur! Karadenfzı tj!C ~ 
.. d •tnıek btı) J f 

galyaya, daha başka yerlere götürmek rime oturdum. O zaman Şükranın ağa- oyunlarını gonne en gı gilf1Q 
istiyorduk. beysi, kendisine mahsus uzun tafsilat- eksiklik olurdu. Halam dn kMn!1 b '.., 

- Onları da bir daha sefere görü- la şunu anlattı: Bu kahvenin ismi cKar- bunu söylPyip duruvor ve .. b~lilfot<l 
rüm. ga kaçıran• dır. Çınarların üstünde yu- bir dans göstermediği için u7tı ol' "' 

- Bir daha sefere mi? Güleyim ba- va yapmış olan binlerce karga ile başa - Ari:DB' 
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n ida o unur!~., 
ki mücadele 

Bu mechul adamı, ilk tehlikede, tayyareden aşağı atmak için ihtiyaten ayağa 
kalkıp pilot yerinin demirlerine dayanmışhm. Adam omuzuma vurarak : 

14 
Müsterih olun, genç mühendis, dedi. Yabancı değilim, ben Draveski ! • 

~ /\darn yüzündeki pilot maskesini sı
lla atak son derece tatlı bir gülüşle ba

.Aı.ınanca: 
}{ - Guten mor'n genç mühendis! dedi 
iÇielldi.rr,i takdimde biraz geç kaldığım 

n affedersiniz ... 
l'a O aralık yavaşlamış olan motör J tek
~ l' lı·zlandığı için diğer sözlerini anlı
~aınıştım. Fakat adam elindeki kil
~ hir telefonu bana uzatmaktaydL 

.ı. elefonu aldım. 

ı:ı - l<.imsiniz? Buraya niçin saklandı
ıı? 

Diye bağırdım. 
§ ~damı, ilk tehlikede, tayyareden a
J>~f atmak için ihtiyaten ayağa kalkıp 
t 

1 
ot Yerinin demirlerine dayanmış-un. 
Adaın omuzuma vurdu: 

d -:- Müsterih olun, genç mühendis .• 
edı. Yabancı değilim .. ben, Draveski! .. 
- Draveski mi? .. 
~O aralık Olanda arkasına dönmüş, 

~liiyordu. Adam Olandarun kulağına 
e.fonun diğer ucunu tuttu: 

tn - Arkadaşınıza dahi münasebetsiz 
tin lsafirJiğimi haber vermemek nezake
E!d riE~ bulunduğunuz için size teşekkür 

erıın, Olnnd1:1! dedi. 

8
• OlanJa benim yüzüme bakıp gülüm

ı.1~ıerek başile adamın teşekkürüne mu
'<\..,ele etmişti. 
~ :Su ani ve garib misafirliğe fevkalfıde 
h~Yret etmiştim. Adamın yüzü, hele 
dlf; hoşuma gitmemişti. 40-45 yaş1arın
y ~ kadar görünen, uzun, batık kemikli 
s Uzlü, gaga burunlu, bilhassa gözleri 

Draveski çaulak gözleri gıöı garib gözlerile VUzılme baktı t:ıe gülil1118edi. 

- Evet ... Biliyorum.. sef size seyahatinizin sonuna kadar re-
- Hen hangi bir yanb.f anlaşılmıya fakat edecek değilim!. Ben (Düngerk)-

mani olmak için de bu yolculuğunuza de karaya ineceğim ve Londraya geçe
iştirak etmekteki maksadımı da hemen ceğim.. fakat bu saha üzerinden giz.lice 
bir iki kelime ile anlatayım.. geçmem lazım geliyor. Sizden gizliye-

- Ooo.. bilhassa lUtfetmiş olursu- cek bir cihet olamıyacağını takdir ede-
nuz!.. rim. Evvela bu saha üzerinde bazı mü· 

Draveski çaylak gözleri gibi garib him tarassudatta bulunmam icab edi
gözlerinde esrarengiz istihza ışığı par- yor. Şu bildiğiniz mühim mesele hak-
lıyarak gülümsedi: kında ... 

- Ev\•el5 şunu söyliyeyiın ki maale-

Atatürhün 
Hallı evlerine 
/iti/ atları 

- Arkası 1'01" -

Tekirdağlı Pariste 
Gün geçtikçe daha 
Çok seviliyor ~':> derece müstehzi bir zekaya delfı1et 

~en seri bakışlı adam, tatlı gü1ümse-
~;~1erine rağmen, üzerimde hiç de iyi (Ba.§tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
'u•r t · f b" ı k · t" H Ik Tekirdagyhdan çok daha takdirkar bir li-esır bırnlonıyordu. e ır an evvc varma ıs ıyen a • 

Olandnya söylediği sözden anlaşılı- evleri bugün altıncı yıldönümünü te· sanla bahsetmektedirler. Bu arada meş-
;vrdu ki Ôlcında Draveskinin tayyare- zahüratla kutluladılar. Bu güzel ve - bur Oto gazetesi: 

1 
e gizlenmiş olduğundan haberdar bu- sile He de Büyük Şeflerine inan ve c- Türkiye şampiyonu Tekirdağlı Hü-
~~UYordu. Adam her halde hayreti· bağlılıklarını bir daha coşkunluklar- scyfn, yakın bir istikbalde, Tiirk pehli -
d'ın geç..'l'lesi için birkaç saniye bekle- la tekrarladılar. Halkevlerimizin bu vanlığının şerefli mazisine tevarüs et -

1kten sonra elini omuzurna koyarak: candan bağlılıklarını arzederken yil· miye namzeddir!:ıt diyor - Asım 
- Ot · d · ·· st "h ce tazimlerimin kabulünü rica ede - * 

01 urunuz, rıea e erım, mu en 

c Un~~ .. dedi, vfıkıa pek münasebetsiz- ıim. Tekirda "'ghya tebrik telgrafı 
~ hır şekilde teşerrüf ediyoruz .. fakat Dahiliye Vekili 
l'i ~bu.riyet takdir edersiniz, zannede- C. H. P. genel sekreteri çeken küçük 
h ~·· sıze bir an için hayret vererek ra- Ş. Kaya Dün matbaamıza, 15 1ncl llk metteb be -
d;·sı~ ettiğimden dolayı tekrar affınızı Şükrü Kaya otncl sınıf 2 lncl oube talebeıllnden Adape.-
ı;~ erım. Gotlaııd adası üzerinden geçti- Dahiliye Vekili ve zarlı Bay Mehme -
d_1llliz için dışan çıkmağa mecbur kal- C. H. P genel sekreteri din oğlu 228 Attlll 
tntrn. Adamın nezaketi bende hiçbir iti- Ankara Algür gelerek şu aöz-
~~d hissi uyandırmamış olduğu için C. kültür sahasındaki inkişafımız. leri söyledl: 
li b1:8t yerime oturmakla beraber sinir- da miihim bir vazife gören Halkevle- - TekJrdağlı Htl-

• r halde: rinin yıldönümü münasebetile gön • sey1nln Parlsde :rap-
lt.ak V::ıkıa biraz garib olduğu muhak- derdiğiniz telgraftan çok mqteh:ıssis tığı ikinci maçı na-
n .. f~kat teşerrüf ettik! oldum. Teşekkür eder ve Halkevleri- sıl kazandı~ını bu -

ola e_dun. Bu garib yolcunun Draveski ne şuurlu ve nurlu çalışmalarında ba· gunkü gazetenizde 
t-e Ugunu öğrenmem beni vakıa bir de- şanlar dilerim. okudum. Buna ı;ot 
geceye kadar müsterih etmişse de onun K. Atatürk sevindim. Kendi -

( .... :ek Ol:ındadan ve ger.ek Stokholmda sine bir tebrik tel -
·~ıyo k K d d Tü ·'·k l J •l "'l grafı çekmek isti - Atilla Algür 

du· r abare) deki lngiliz en uy- rn UŞU 8Şıll 8 l yorum. Bana lfitıen adresini verir mlslnlz? 
en gUrn (Karagölge) şöhreti beni heye- k d • l f ·ı · l.,,,na di!şmekten menedemiyordu. Bil- Ya ın a genış e l ıyor Küçük spor meraklısının bu arzusunu 

-.s • . tatmin ettikten sonra kendı.,ine ihtlsaala _ 
h sa o sabah garib bir tarzda ö1en otel (Baştarafı 1 ıııcı sayfada) rmı sorduk, şöyle anlattı: 
la tsonıtnun vak'ası ne çapta bir adam- yede Türkkuşu diğer devletlere nümune _ Bir Türkün yabancı bir memlekette 
banYol arkadaşlığı ettiğimiz hakkında olacak hale ifrağ olunacaktır. Turkluğü alkışlatması büyuk bir şeydlr. Her 
Co n her halde iyi bir fikir veremezdi. Türkkuşu, Hava Kurumundan aynla- 'l'uık çocu"u da bunun için elbette onu teb-
Sonz Uc le Olandayı tedkik edince onun cak, umum müdürlük şekline sokula • r_i_k_e_tm-ek"_ıs_t_er_. _________ _ 
§ıJ .. derece müsterih bir halde kendi i- caktır. Umum müdürlüğ\in merkezi An· 
trıh, nıe~gul oluşu, bizimle alakadar ol- karada olacak, bir çok vilayetlerde mü -
teh'lia bıJe lüzum görmeyişi bana bir dürliık teşkilatı kurulacaktır. Yeni tcş
'teb·ıke olmadığı emniyetini kısmen ve- kiliitta Ataturk kızı Sabiha Gökçen mü-

ı) ecek bir vaziyetti. him bir vazife alacaktır. Türkkuşu u • 

1 RADVOI 
Bug··n u program 

İSTANBUL 'bin;nveski meşin caketinin göğüs ce- mum müdurlüğü dahilde Türkkuşu faa • 
~ı en hemen bir sigara çıkarıp yak- liyetini tevsi edecek, harıce sık sık pro -

Ve bana: paganda uçuşları yaptıracaktır. 23 - Şubat - 1938 - Çarşamba. 
ltıi; Tayyare seyahati sizi tutar mı, bil· ı Türkkuşu filoları ı:nemleket dahilınde Öğle neşriyatı: 
de orutn .. fakat ben demindenbcri hiç u~uşlar yapacak. şehırlerde, kasabalar • 12.~0: Plfıkla Türk muslklsl. 12.50: Bava-
tıl' ?'rıo\fern olmıyan kapalı madeni kol-' da paraşütle atlamalar, muhtelif hüner • '""· 13.05: Pltikla Türk musikiBl. 13.30: Muh
decı~n içinde sigarasızlıktan patladım! .. 1er yapılmak suretile gençlik .havacılığa tellf plfık neşrlyaU. 

13·11 . teşvik ed?ecektir". Kız.~lay, Tdırk Hav~ Ak :un ncşri)ntl: 
Yallı .a sıgara vermek için bir hareket Kurumu azaları gıb~ Türkkuşunun da a- 17 İnkıl!i.b dersi: Üniversiteden nnklen: 
lUrn 1. ına, fakat garib bir surette gü- zalan bulunacak, bılhassa aza sayısının Yusuf Kemal Tenğlrşcnk. ıs 30: Plft.kla dans 
tıh. 81Yerek vazae11tigy ine dikkat etmic:- geııçlPrlc tezayüdü temin olunacaktır. nıııslki"I. 19: Radife ve arkadaşları taratın-
.,, Ad t:• ~ " dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 19.30: 

dil anı n, benim o sırada ikram e- Türkkuşu yeni teşkilat projesinin rnec- Emlnonü Halkevi gösterlt kolu tarafından 
hl" erb k bir siraradan şübheleneceğimi Jisiıı m:ırt toplantısına sevkedilmesi muh- b'r temsll. 19.55: Borsa haberleri. 20: Nec
b z f'~ecek kadar tecrübeli ve hassas tcm<>!dir. meddln Rızn ve arkadaşları tarafındo.n Türk 
tnn. tya ., hib olduğuna hayret et- Türkku~una yazılanların sayısı çoğal- r. usildsl ve halk şarkıları. 20.30: Hava rapo-

"d makta yeniden yapılan müracaat sahih· ru 20 33: Ömer Rıza tarafından arabca söy-
" Jev. 20.45: Nezihe ve arkadaşları tarafındo.n 

tUtt~11 rn arka arkaya birkaç nefes iç- lcrinin sıhhi muayenelerine devam olun- Türk musiklsl ve halk şarkıları, (snat ft.ynrı>. 
_ ~onra: maktadır. Nisanda başlıyacak umumi 2115: Fasıl saz heyeti. 21.50: Orkestra. 22.45: 

\•ai'i O~andn her halde sizinle dostluk Ti.ırkkuşu derslerine İstanbuldan iştirak Ajans huberleri. 23: Plükla sololar, opera ve 
l):~1.tınj size anlatmıştır. 

1 
edeceklerin sayısı yüzü aşacak olursa, 1s- cperet parçuları. 23 20: Son haberler ve er-

. tanbulda bu yaz kurs açılacaktır. test gunün programı. 

Sayfa 9 

İngil'z kabinesi it'mad reyi aldı 
(Ba§ta.rafı 1 inci ıayjada) taörüne muhakkak çok encll§eler vermekte • 

Kabinenin, bugün ve yarın Avam ka· dlrİtalya dlktatörtıne bugün, harlct b1r ~ 
marasında yapılacak olan müzakereler • vaf:taklyet Jhmıdır ve bundnn dolayıdır Jtt 
de ciddt müşkülata uğramıyacağı tahmin arandinln İngiltere ne görüşmeleri teşci et -
edilmektedir. Milli liberal ve milli ışçi mck lçl:ı taltmıı.t nlIXll§ bulunmam kolayca aıı 
partisi meb'usları hükfımeti tutmağa ka- La.şılır. 
rar vermişlerdir. cıEden doğru. hareket ettin 

Fakat diğer taraftan h(lkfunet partisi Fakat neden, biz, Itaıyan dlktataıilnCa 

olan muhafazakarlar arasında ba2.1 nok- mak pek 0 kadar kolay değildir. Bu v~ 
A ıyardunına kolaylıtıa. k~ahm. Bunu anla -; 

tai nazal' ihtilAflan çıkmıştır. böyle bir vaziyettir kl, zamana da kendi %o.-

İşçi partisinin takriri lUnü oynamıw için yer bırakmalıyız . 
~ jartlsi de bir ademi itimad taktiri ÇurçU bund&n eonnı Eden'ln Lstlfası me-

venniştir. Bu takrirde deniyor ki: selesine geç.m.l§ Te deml,tır ki. ben. Edentn. 
. . çok doğru hareket etml§ olduğuna mutııık. 

cAvam kamarası, eski hanciye nazın- surette kanUm. İyi veya köt{i, htdl.selertn; 
nm istifaya mecbur kaldığı hadiseleri mes'uliyetl, bittabi kendi hukuki çerçevesi.. 
teessüfle karşılar. Ve harici siyasetin dahlllndc hı\reket eden Başvekile ald ola .... 
sevk ve idaresinde majestenin şimdiki calrtır. 
mü~avirlerine asla itimadı olmadığını Di~tatörler için iyi bir hafta 
beyan eyler.» Bu son hRfta, dlktatörlerln ~diye kadal'I 

Eden Kral tarahndan kabul edildi görmedikleri lyl bir haftn olmuştur. Alman 
Londra 22 (Hwus!) -Müstafa hariciye dikta.törü, ellnl bütün nğırlığlle mcmleketm 

Nazırı Eden bugün Kral tarafından kabul üzerine basmıştır. Küçük fakat tarih! İtnl • 
yan diktatörü ise, Edene karşı olan intikam 

edllmlştır. Eden, sa.rayda yarım saat kaldık- hislerin! tatmln edebilmiştir. Mussoıını, b11 
te.n sonra hariciyeye giderek, memurine ve- 1şde kazanmıştır. Fakat, Majeste İngiltere 
da etmiştir. Saray etrafında toplanmış olan Kralının biıtün kuvveti ve Büyük Britnnya 
kalabalık bir halk kütlesi Edeni şlddetle al- lınparatorluğunun bütün azameti, parlfunen 
tl§lamıştır. tom:n müttefik iıznıı lle sabık İnglllz har1 • 

Balifax Franstt sefirile görüştü clye nazırına tevdi ettiği davayı muvaffa~ 
Dlğ:er taraftan hnrlclye nezaretini mu - yete eriştlrmeye kA:ti gelmemlştlr. 

vakkate'l idare eden Lord Balltax de Frıı.n- İnglllz - İtalyan görüşmelerine gelince, 
sız bilyük elçlsl C<>rbin lle uzun bir müHikat- muhakkak ki İtalya bizden .pek çok şeyler ıs-
ta bulunmuştur. tlyecektlr. Biz ise, İtalyadan pek az şey nı ... 

Roma Sefiri Londraya ridiyor cağız. Alacağımız, belki de yalnız scbebsiz o-
Ayrıc;\, Romadan blld1rlldlğine göre in - larak aleyhimize yapılmakta bulunan İtal .. 

gUlz sefiri Lord Perth bugün kont Ciano ile yan propagandasına karşı nihayet verllmC4 
iki saat görüşmüştür. Lord Perth yarın Lon- s1 olacaktır. Eğer İtalyanın Avusturyanın 18· 
draya hareket edecektir. Se:tir, İngiliz - İtal- Ukltu ve tamam.lyetinl müdafaa için İngll .. 
yan müzakerelerine başlamak üzere ID.zım tere ve Frtınsaya yardım etmek sureWe va
gelen tallmatı aldıktan sonra tekrar Roma- zıresınt yapması mümkün olsaydı, fedakar .. 
ya dönecektir. Jıkdn herkesten :fazla ben ileri giderdim. 

italyanın teminatı Fakat bu böyle olmıyacaktır. 
İtnlyan hükilmetl İspanyadak1 gönüllü - Eden'in ısurasınm vereceği geniş netice .. 

lerinl ger! çekece1t1ne dair İnglltereye temi- ler, çok şaynnı teesruf olacaktır. Edenin ha.. 
nat Termlştir. rlclye nazırlığı devresi, yalnız çok yüksek bir 

Avam Kamarasında münakaşalar devre olarak kalmamış, fakat ayni zamanda 
Londra 22 - Bugün Avam Kamarasında unutulmaz bir devre olmuştur. 

harici siyaset müzakerelerine devam olun - Uoyd Georıes'un hücumu 
muş, ve llk söz alan işçi meb'uslanndan Çurçll'den sonra Lloyd Georges söz alm13 
Green Wood, hülrl\met aleyhinde bir tak - ve demiştir .ki: 
bih takrJrl vererek ezcümle şu beyanatta bu- Eden ve Cranbome aldıkları lmhrnmanca 
luıwmştur: karardan dolayı tebrlke şayandırlar. Bütfu:ı 

Dün Chıı.mberlıı.ln'in aözlerlnl dinlerken, sempatim kendllerlle beraberdir. 
1938 de bir İnglllz Başvekillnln ağzından na- Hükı'.lmct yeni bir siyaset yoluna girmlş. 
ml olup da bu gibi sözler çıkabileceğini dü - tir. Demokrat memleketJer, ceso.retlnl knybe' 
şündüm ve hayret ve dehşet içinde kaldım. mlş, telli§ ·ve heyecan içinde kalmış bir va .. 
BaşvekilJn metodu harbe sürükler. Başvekil ztyette, bu i~tıfadan dolayı müteesslrdirler. 
Milletler Cemiyetinden ve kollektlf emniyet- Dl~er taraftan, diktatörler ı.se, sevinçle .. 
ten hiç bahsetmemiştir. Eden, bir iman mü- rlni gizlememekte ve büyük bir muzafferi .. 
dafll idi, Chamberlaln lse kör bir iman ta.- yet elde ettiklerini bilmektedir. 
rattarıdır. İtalyaya istlkraz verileceği hak - Lloyd Qeorges, bundan sonra, İtalynrua 
kında Uerl stlrUlen fikirlere karşı Başvekil, İngil!z formUlunü kabul etUğl takdirde oran 
böyle bir ~eyin ~apıJmıyacağını açıkça bil - dinin notası meselesine de temas etm1§ ve 
dlrmelldir. Zira, Italya:ra lstlkrazda bulunul- demiştir ki: 
d~u takdirde, bu para İngiltere ve bütün Bu telgrn.f, pazar sabahı gelmiştir ve • 
demokrat milletlere karşı sllAhlanma işlerine gün öğleden sonra bir kabine toplantısı vu-
sartolunncak.tır. ku bulmuştur. Halbuki bu telgraf, bu toplan-. 

Milletler Cemiyeti ve İngiltere tıda mevzuubahs edllmemlştır. J 
Green Wood'dan sonra cevab vermek ü - Chamberlaln, cevab olarak demiştir kl: 

zere Başvekil. ayağa kalkmış ve işçi partlsl Grandi, bu telgrafın mealini bana pazar 
meb'uslarının aleyhinde tezahürlerllo karışık snbahı blldirmlştir. Ben de bunu kabinede 

blldlrdlm. 
umumi alkışlar arasında söze başlamıştır. Eden'in &deri 

Dün bana karşı yapılan müteaddld ten-
ldbler, demiştir, Edenin nutku üzerine hak- Bunun üıerlne Eden, ayağa kalkmış '1e 

sız bazı diışünce1ere l.stlnad etmektedir. A - demiştir ki: 
ramızda sultefehhüm bulunmasını istemem. İsutam dak~kasına kadar, Başvekllln bab-
Burada, Edcn'ln huzurunda şunu söylemek sett1ği ta~da Italyan hükümetlnden hiç bll1 
arzusundayım: Eden'in, enternasyonal hüs _ resmi malumat almış değllim . 
nünlyet. meselesinin İtalya veya Almanya lle Chamberlain, böyle bir malf1mat aldığın .. 
görüşmeleri üzerine bir ambargo konulması dan beni haberdar etmiş ve fakat bunun ha!l 
demek olduğunu herhangi bir zaman ban:ı. gl membadan elde edllınlş bulunduğunu SÖJ• 
söylemi, bulunduğunu hatırlamıyorum. lememlştır Ben_ hariciye nazın iken harici• 

. • • ye nezaretine böyle bir şey gelmemiştir. Ma• 
Kollektıf emnıyet meselesı amafih e~er gelmiş dahi olsaydı, bu benlın 

KollekU! emniyet hakkındaki fikrimi de kararımı kat'iyen değiştirmezdi. 
ınsdh etmek isterlm: Bunun üzerine Lloyd George tekratı 

Burada, Milletler Cemiyet.inin bugunkü söz a!mış ve demiştir ki: 
teşk!IM!le, böyle bir tollekt1f emniyet vere-
bllmekde olduğunu inanan kimse var mı _ - Ben şimdiye kadar ömrümde böyle 
dır? bir hareket tarzı görmedim. Bu kadaı 

Müzakerelere girişmenin bizim için bir mühim bir vesika geliyor da mesele Ü .. 
hacalet teşkll eylediği hakkındaki ve dik - zerindek: düşüncesi kendisini istifaya 
tntöri"re fedaktlrlıklar yapmakta olduğumuz kad::ır götürecek derecede kuvvetli olan 
hakkındaki sözlere gelince, bu gibi alaylar 
ve safsatalar beni kat'iyen heyecana sevket- hariciye nazırına verilmiyor. 
memektedlr. Bunlar, yalnız bir şeyi bildiri- Chamberlain müdahale ediyor: 
yor. O da, bu gibi sözleri söyllyenlerln bu Lloyd George benim utanılması lazun 
memleketin büyüklüğünü takdir etmedik - gelen bir hareket yaptığımı mı söylemek 
leıidlr. İnglltere, milyonlarca lnsanlann bur istiyor. 
met ettiklerinden dolayı, bize karşı yüzleri-
ni çevirmiş bulundukları bir memlekettir. Llt'yd George cevab veriyor: Evet. 

Mllletıer CemlyeU herhangi bir kimseye Chnmberlain hiddetli bir surette ce • 
kollektit blr emniyet verecek mahiyette de - vnb veriyor: 
ğlldir. Fakat ben, Milletler Cemiyetinde ka- Bu benim şahsi haysiyet ve namusuma 
ıacağım. Zira, bu müessese yeniden tanzim karşı bir tecavüz ve ithamdır. Cum:ı. mi.. 
edlleceJst!r ve bu müessesenin yapacağı mu- b- · 

hlm ve kıymetli mesliisl vardır. nü yapıian görüşmeler mahlmdur. PazaTı 
İşçi partisine karşı sabahı lse, Grandiyi tanıyan bir dostum 

Öyle zannediyorum kl, elele tutunmak Grandlnin muvafık bir cevab almış ol • 
hakikate arka çevirmek ve hiç bir flili hare ~ duğunu bana bildirdi, ben de bunu ka • 
kette bulunmıyarak nutuklar söylemekten ı- bıneye b lcl.irdim. 
baret olan işçi partlslnln siyaseti, eğer ta - Avam kamarasında bir çok meb'us, 
klb edlllr e, blzl harbe sürükliyebllecck bir Llovd George'a bağırıyorlar, sözlerınızt 
siyasettir. 

ger! alınız. 
Çurçil'in hücuınlan 

. ChaMberlaln'den sonra söz alan ÇurçU, 
It.nlyanın karşılaştığı büyük guçlüklerl an -
!atarak aemiştir ki: 

Güzel bir cephe arkasında, Mussollninln 
dok guç ve fena vaziyette olduğu muhak -
kaktır ve her şey bunu göstermektedir. 

Bir çok defa, tabii usullerin, tabll seyir -
lerlnl t:ıklb etmelerine musaade etmek ve 
cinayetler Ue delll!klerln cezalarını görme -
lerlnl bırakmak. hakimane bir hareket tar
zıdır. İtalyanın dahili ~:ı.ziyetı 1toJ.ya.n m • 

Lloyd George cevab veriyor: Hav r 'bu 
sözlerimi geri almıyacağım. Bu , .:.ıka 

hanciye nazırına gösterılmemiştir. 

Chnnıberlain yemden müdahale edi • 
yor: 

I.loyd George vak'alan takib etmıvor. 
V c dinlemek istemiyor. Ben, paz rt 
günü Grandinin bana getirdiği dak k::ıya 
ka.du :.ıu vesikayı görmedim ki, hariciye 

'Dcı>wl Jıl) ~,,.~ 
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İngiliz kab'.nEsi ifrm3d reyi aldı 
(Baş tarafı 9 uncu sayfadaJ 

nazırma göstereyim. Ben İtalyan ceva • 
hının müsaid ve müsbet olduğunu işit • 
tim. Ve bunu da kabine içtimaında si>y
ledim. O zaman, yani pazar günü elde hiç 
bir vesika mevcud değildi. 

Bu izahat üzerine yeniden Lloyd Geor
ge'a söz!erini geri alması için hücum c • 

miştir. Kabinenin diğer 8.zaları da My;_~ 
bir müşterek hareketin doğurabilecegı 
tehlikeli avakibi gözönünde tutarak, mu· 
haHf vaziyette kalnu~lardır. ~ 

Es3sen Eden, Avam kamarasındaki duıı 
kü beyanatında bu ihtilafa da telmih pt

miş, fakat Lıeseleyi tasrih eylememişti:-.• 

Yazan: Ziya Şakir 

Hatay Bahadır kendisini takib eden on atlı kızın önünce durarak Kamer Hanın 
kızını seyrediyordu. Genç kız d .nç bir atın üstü11de. bir hevkel gibi dimdi~ duruyordu. 
Düz beyaz bir Çin ~umaşından olan mintanının elmas düğmeleri parlıyeırdu dilmiş ve fakat Lloyd George cevaben Metresı·nı· 

demıştir ki: 

~velerden, üçünün üzerinde birer gibi, önüne geleni çiğnemiye başlamış- Şımdi de, kazananlarla kaybedenler Hayır, doğru olan bu sözlerimi geri al- B A 
erkek. iki.sinde de, iki genç kız bulu· tı. orasında bir münakaşa başgöstermişti. mıyacağım. Zira, İtalyan hükumetinin oğan linin 
nuyordu. Kızlar da, tıpkı erkekler gibi, Fakat bu korkunç hadiseye kimse al- Hatta bazı yerlerde bu münakaşa; sil-· siyaseti hakkında tasrihatı ihtiva eyli - 116 h 
bire! (çakşır) ( 1) giymişler .. kısa min- dırrnamıştı .. bahse tutuşanlar, gözleri· lelere, yumruklara intikal etmişti Bel- yen bu mühim vesika pazartesi sabahma, lVJ U ak eme Si 
tanlarının önlerini sımsıkı iliklemiş - ni rııeydanda kalan iki deveden ayırmı- ki de, kamalar, kılıçlar, hançerler de işe yani Edenin istifası saatine kadar sak • · ;ır, 
1 d

. A kl d b ld ı k d ı lanfl"ıştır. Ankara 22 (Hususi) - Metresini b0;;
8 
.. -

er ı. ya arın a, a ır arına a ar ym: .aı: kanşarak mesele kanlı safhalara gire-k d 'd b' · · ~y Başvekil çok hiddetli bir tarzda ayag~a rak öldürdükten sonra döşeme altına go-
uzayan yunıuşa erı en ırer çızme - ı n, sarı mintanlı... cekti. d '.'.ifil 

dı E k kl d f k dil k b
. kalkmış ve fakat itı' dalini bozmadan ı;or- men Alinin muhakemesine bugün e\ 

var • r e er en ar e ece ır - 1-la, yeşil mintanlı... Bereket versin ki, yarışı idare eden ~ • · d b ı be b' D b • muştur: edilmi~tir. Salon çok kalabalıktL Tıbbı 
şey1erı var~a o a, aş arına yaz ırer ·~ e agımıakta devam ediyorlardı. atlı tekrar ortaya atılmıştı: ı: 
tülbent saımışlardı. Çı!gın bir alkış dalgası arasında, ye- _ Aziz ve muhterem hakanımız .. ce- Yani, beni ne ile itham ediyorlar? adli do!-toru Behçet dinlendi. 

Hatay Bahadır, yeşiıl bayrağın ke- ~il mintanlı kız, birinci geldi. Her ta- laletmeab. Fahreddin Hanın emri fer- I.loyd George cevab veriyor: lVfüteakiben reis suçlulara, müd.aba . 
nar!na iyice sukulmuştu. Halkın, kay- raftan: manil~. büyük yarış başlıyor ... Banu Bu vesika alınmalı ve istifa etmeden namelerinin ·hazır olup olmadığını ;ordu. 
naşması, bağırıp çağırarak birbirlerile - YPşilli kız .. yeşilli kız... yu filP.m, Dilşad Ağabeyim cenabının evve~ Ec!ene verilmeli idi. Suçlular henüz buna imkan bulaınadıi< • 
bahse tutuşması; birbirlerinin ellerin· Sözleori yükseldi. ::ırdmdan koşacak yiğitler, bayrak altı- Başvekil, bu vesikayı almak, Grandi larını söylediler. Katil Ali, bu ar:ıda, 
den tutmuş olan genç kızların bile, bi- Hatay Bahadır, büyük bir sevinçle na buyursun. de vesikayı vermek zahmetini ihtiyar et- kendisinin eskidenberi sinir buhranın • 
raz sonra eereyan edecek hadiselere titı·e[!i·. n· b • b ı t memislerdir. Zira Grandi hariciye na • dan muztarib oldug·unu so··yıı·yerek tıbbi - •Y''· agırmıya aş amış L • . . . .. 

bu"•u"k bı'r, lAk .. t k d () h' B'"t'" i 1 ı·ı . - - d k' bo ı k b' zırından kurtulmak ıstıyordu. Dıktator- dlA r·d· / a a a gos erere ora an ora- - oo .. u un ş erimde muvaffak ,u ::ıayragın arasm a ı ş.u , ır 1 . İ .1 h . . a ıde muayene edilmesini istedi l\11.1 
ya koşuşrr;.ası; genç noyanın hoşuna gi- ola<'a~•m. anda genç atlılarla dolmuştu. Kalbleri ' erın n~ tere arıcıye nazınnı kovma~a deiumumi bu talebi reddettL Heyeti r.a· 
diJ

.,._,rdu. Diye so··yıendı'. .. ·aı l d lik nl l b.. l ezmetmış bulundukları muhakkaktı. Çün k. dakik .. k ed .\li• urnı e"' e çarpan e a ı arm ne u- İn •me on a muza er en sonra · 

Y d d b 1 d 
··k b' • h , . dikl . .. 1 . _ kü Eden, giliz hükumeti içınde bunla- .. . . . • 

anın a uran ir at ıya sor u: Yanındaki atlı, sessizce kesesini aca- yu ır eyecan geçır erı, yuz enn r k k b'l k • d d nin Numune hastanesı heyeti sıhb•yt!5•n 
- Bu deve!erin üzerindeki kızlar- r~!<:: iGinden çıkardıgvı iki dinan Hat.ay d t. T ı d • arşı oya 

1 
ece yegane a am ı. · ~ . en ı.:.eı ı o uyor u. . Bundan sonra sliz alan işçi partisi A- de mua~en. e edilmesine ve suçluların~ • 

dan, ban~isi Dilşadağa?.. Bahadıra uzattı: Yarış memuru, elındeki o sarı bay- za nd H b t M . Ll d 1 clafa:ısı ıçm de muhakemenin bir pıa;:ta 
Atı .. ı · · d d d K . . . sı an er er orrısson, sonra oy 

ı, goz erıın mey an an ayırma an - 1smet, seninmiş .. al bakalım, ga- .rakJg, hı...nları sıralıyor, hır hizaya dızı- neora , b tı t t . ·d bırakıl.re.asına karar v-erdi 
eevab verdi. rib Y. igyit. u l:>e un eyana na emas e mış ve c · 

D h d d k H 
yorr:u. miştır ki: 

- a a o, mey an a yo . .• em o, Dedi... Hatay Bahadır, kalbine do- Birdenbire bütün gözler, oradaki ça- 1 ster Romada, ister Londrada olsun, is-
atlı yarışa çıkacak. ğan ümid güneşinin neş'esile ~ülerek: dır .n a!'kasından çıkan küçük bir atlı ter kadın, ister erkek olsun. her hangi 

- Demek, bu yarış başka?.. - B~hsi kazandım ya? .. Bana, o ye- Jnıfilesirıe çevrilmişti. Herkesin ağzın- bir gayr• resmi şahsın başvekil nezdin -
- Evet .. buna, Babiga derler .. büyük· ter .. paralar, senin olsun. dan: 

tı 1 d l b 
.. 

1 
b' d D" b d' İ-" _Arka"" va"'_ de bu derece nüfuz sahibi olması ve baş-

a ı yarış ar an evve, oy e ır eve ıye ceva ver ı. - :::~:e.. ... , ====-~----=-= ...... -====-=~----... -===---=-- vekfin nezdine istediği zaman girip çı-
vanşı yapmak adettir ... Canın istiyor· y k• h b l 1 _ d l kabıJmesi çok teessüfe şayandır. 
sa, bahse t..:tuşalım. arın 1 ar ( e Ka ının ro Ü K b. 

- Nesine?.. a ln8J8 İfımad edildi 
- İki sağı11ul koyununa. (Baştarafı 7 nci ıayfada) l yor. Ok vesair eski silahları kullanmakt.-.ı Londra 22 (Hususi) - Avam kamara-
- Vallahi, hiç fena olmazdı ama .. ne leri, kamyonları, seyyar hastaneleri ~da· bunun bir yeri olabilirdL Fakat bir maki- sında y:.ıpılan hararetli müzakerelerde:ı 

yapayım ki. iki koyunum yok. re ettiler. Siper gerisinde yaraları sardı- neli tüfeğ in düğmesine basmakta, bir te- sonra, işçi meb'usu Greenwoodun hüktı· 
Hatay Bahadırın muhatabı, ancak 0 lar. für çok dairelerde erkeklerin yerini ti~i çekmekte iki cins de birdir. Meseia:, mete karşı ademi itimad takriri reye kon· 

zaman başını genç noyana çevirdi. Ha- tutarak onların cepheye gitmelerini te - Bir kadın tayyareciye, cinsiyetinin oııu muştur. 
filce gü!ümsiyerek: rr:in ettiler. Erkeğin kullandığı silahı düşman üzerinde uçup bomba atmaktan Meclis 168 e karşı 330 reyle ChambE:r· 

- Haa .. anladım. Yabancısın ..• Her yaptılc.r. Hele manevi cihetten ona tam mC'nettiği nasıl söylenebilir? Kaç kel"e • lain kablnesine itimad beyan etmiştir. 
halde, bir yolcu. bir eş oldular. ler hayatını tehlikeye atan, susuzluktan Gazetelerin mütaleaları 

-- Evet . 'l'ehlıkeye de hemen hemen erkek ka- 1 ölmeyi, bir vahşinin okuna kurban gıt - Londra 22 - Bütün gazett:ier Eden'ln ls-

• 
ita/yanın 
Nüfusu 

Roma 22 (A.A.) - Bir istatistiğe rı~
zaran '.> 1 tP1nmuz 1937 de İtalyanın n1.1-
fusu 43 milyon 600.000 idi. 

İtalyada nazırlar meclisi 
Roma 2 2 ( A.A.) ._ N aıırlar roec ~ i.5~ 

bu sabah Mussolini'nin riyasetinde toP' 
lanmıştır. 

Celse, tarnamile korporasyonlar, ıi· 
raat ve nafia dairelerine müteallik o · 
lan idari meselelere tahsis edilmiştir. 

Önümüz.deki celse, 23 Nisanda akde~ 
dilecek tir. 

P . .., ? dar göğüs gerdiler. (Sir Douglas Haig) meyi göze alarak çölleri aşan, ana vata- tifasile meşgul olmaktadır. = E~ı an __ vlr 7: ··le 1916 yılının 18 birinci teşrin inde f ngilır. mn kıyılarını sisler içinde bırakıp uçsuz Times gazetesi diyor ki: L h u • • 'AT ıfl 
·· şoy ~, oy ·•• k tl · • t bl·~· t • t' b k b' .. t•• d b ' k t' .l .. Avam Kamarasında dün cereyan eden m" e ııarlCIY6 l'Y8Zlrln 

_ Ö{.·le i "ki dinar .. enn· bahs uvve erme şu resmı e ıgı neşre rr.ış ı: uca s1z ır su us un e ır ı a•.ıan o- u 
J se, ı uz e e ı B k d 1 k d d"k b'" .. b' b' h f . .. zakerelerin dikkatli bir surette tedkild, Cham Roma seyahati 

tutuşalım. <- aş uman an ı or unun nazarı ı •• ı urune geçen, ın ır ava acıasma go • berlaln ile Eden arasındaki muhalefetin ha _ 1 
·- Ha h katini, milli dava uğrunda kendisile bir· ğüs geren kahramana esen harbe gire • kiki b~ muhalefet olmadığını göstermekte- b'l 

B 
yd, ay... . t 

1 
d ı·k likte çalışan İngiliz kadınının gösterdiği mezsin, çünkü kadınsın• mı diyeceğiz? dlr. Bu_ sebebden, Bay Eden'ln ayrılmağa lil· . . :Va:~ova ~2 (A.A.~ .- Resmen : ]{, 

- en en .. şu, san mm an ı e ı an- .. , k k h 1 k .. . 0 .. b . · k ı·ı 1 ~ zum go· mu.. ı daha zı d dı ... ıldıoıne gore Harıcıye Nazın rı. c 
1.1 

0 
d . h . . k şu yuKSe a raman ı orneğıne celbe- nu tecru esız me teb ı ere ugraş:.ın r ş omasına ya e teessüf • o , µ-

1!.ll.. • uun evesı, epsını geçece . d d" b ' . . .. v. etmek icab eder. İngiliz dış poutlkasında biç İtaly&n hük.fımetinin daveti üzerirıe 
B d 'l · t 

1 
k er. ıye ;.r gerı ıstasyone. mı surecegız? - ~~ ? 'ded ... ı?U,d~eşı mm an 1 ızın 1 Geçt>n !lece. işçisinin çoğu kadın olan Ru suallere verilecek. cevab şu olmalı· bir prensip değlşiltllğl. vuku bulmadığını ve Mart bidayet!erinde Romayı ziyaret e-

geçecerrın• • ıa e ıyorum ~ · bun:ı binaen Eden'ln bir gün büktimetin lda- 1 • 

" · ' · b' Th f b ·k b' b b ... d K d h h b' · ı· k' decektır İkise~ . d' d ~ .
1 

. ., ır sı a a rı asına ır om a isa..,et et- ır. a mm ava ar ıne ış ıra •ne an- resinde yüksek ve belki de en yüksek mevkle • 
- • r ırıarına egı mı... . t· t f'lAk ğ . k ·1 . k .. .. ü d . t· . t k ı 

E 
· t ik·~ d' mış ır. n 1 a a ra men ış esı memiştır. ca omrum z ve me enıye ımız son ne • e rar gcleb.leceğlne kanı blllunuyoruz. 

• · ve .. ı~er ınarına. K d 1 d b" k .. 1- 1 f · · · k l b 'l' i D:ıı·ıy "1a1·ı gazetesi yazıyor· .. .. . .. a ın ar an ır ço o u ve yara ı var • esını vcrır en razı o a ı ır z. •"'- • · 
Hatay Bahadır, gul~ms.ed~. ~~yle balı dır. Sağ kalanlar büyük bir soğukkı:ınhlık Kadmlıırdan ordu teşkiline gelince, bu Edeu·ın istifası miihlm bir dönüm nokta-

?\~al müdürleri arasınd:ı 
nakil ~e tayinler .ile tutu~~· hoşuna gıtm~ştı .. Içı~den: \ve :nti7.amla çalışmıya devam etmişler • mü,::kül mevzuun en doğru halli şııd•ır: sıdır. Nihayet hükumet Cenevre ne alakası

·- Hnydı bakalım .. bu ıddıa, hiç fena dir. Oniann bu cesaret ve fedakarlıkları Asla. Harb olsa bile bu olmıyacakt!r. Me- nı kesiyor. Versallles muahedesinden geri blr 
1 

çok harb sebebler1 kalmıştır. AnJrara 22 (Hususi) _ Gediz realmii • 
olmadı. Eğer bahsi, ben kazanırsam, bü· sayesinde iştialin günlük hasılata mühim ğer ki dünya en koyu barbarlığa sürük-
t

.. b d k ı · d ff k ı Fransızlara göre dürü Tevfik ikinci kor muhasebe mil • 
un ura a i iş .erım e muva a o aca- bir zar~n dokunmamıştır. lenmiş olsun. ce-Parts 22 (A.A) - Parl..s matbuatı Edenin meyyizliğine Pınarbaşı malmüdüril 
ğım. Kayb~dersem, hiçbir muvaffaki- Bı:ır:kıımandaııhk kadın işçilerin gös • Büyük harb bize kadının • bizzat öl • IstıfaSl hakkında geniş tetsıratta bulunmak-ı w ' Ga • 
yet elde edemiyec:eğim. terdikleri bu parlak yurdseverlikten or- <iürmiye iştirak etmediği halde • ordunun tadır. mil Bürıyana, Bünyan malmiidüril ..• 

Dedf. dun un derin bir surette mütehassi.:5 ola- kuvvetinj arttıran pek çok işler başar .. Pet:ıt Journal gazetesinde, Barnegaray E- li.b Pınarbaşına, Boyabad eski maln
10 a 

Ortaya, elinde san bayrak olan bir cafından emindir.• dığını gösterdi. Cephe gerisinde sayısız den'in ayrılmaslle yolun artık bir İngiliz - İ- dürü Jthmed Datçaya, varidat üçüne. 

atlı geldi. Bağıra bağıra yarışın başla- Bizde kadının bu şekilde harbe işti • ve her türlü hizmetleri gördüler. Gele • sonra dlyor kl: ıca• 

1 

talya tı yaklaşmasına açıldığını kaydettikten şube müdürü yekta tahrir şeflig' iue, İ:i" 

dığmı ilan etti. . raki. hükumetin iyi kullanamaz zannile ~ek harbde işte bunun inkişafını bekle • Şansölive Hltlerl düşündürmeıı.e it • tanbul muhasebe memuru İbrahinl Jl 
• ı; ve en h b .. h 1 w K k'ıırc 

Beş deve, bir hizaya geldi. Ağızların- •ı kcndis;nden esirgediği, intiliab hakkına meliyiz. dlsini Hegemonya hülyasının eşiğinde dur _ zanç esa mute assıs ıgma, ır · ·ı 
dan beyaz köpükler saçılan develeri, kavuşmasını temin etti. Bu suretle mu .. Kadrnlrrın mevk'i gene durmağa yalnız bu yaklaşma muktedirdir. eski belediye reisi Şevket kazanç teınY' 
üstündekiler güç zaptetmektelerdi. Mü-I harebe dahili bir çok meseleler gibi bu Petit Parisien gazetesi yaııyor: . komisyon raportörlüğüne tayin edilJlllŞ ' 

C,. bh9 rErl· c.ı·dı'r Birdenbire realist blr hale gelen Ingillz . 
temadiyen, reugarenk püsküllü yular- meseleyi de halletmiş oldu. ... ~ ., lcrd>r politikası kaybedilen fırsatı.an telafiye ve • • 
larmı çekiyorlar .. ellerindeki kırbaçla- \ arm ne olacak? Kadınların cephede dövüşm~lertne beyneımııeı bir detant tahakkuk ettlrmeğe 
n, develerin sağına soluna sallıyarak gerçekterı hiç lüzum yok. Biz onlara si • çalıEacaktır. R f 

Fakat acaba v. ann ne olacak? Ei!er dün, o t i d B T b ··•· Usyada Umum"t a onları zorla itaate getirmek istiyorlar- - lah fabrikalarında harbe giden erkekle- euvrt? gaze es n e ayan a o ..... ya -
dı. kadını erkek harbine bu kadar yaklaştır. rin boş bıraktıkları yerleri doldurma • zıyor: Moskova. 22 (A.A.) - Yüksek 50V~ 

cltysa v. arın - mahiyeti günden gu·· ne. de~i- Chamberlaln Fransaya sarsılmaz r"nglllz duııll•• Yarışa kum&nda eden atlı, elindeki .::. ları için muhtacız. Almanya ve Fransadn • .. .. yet meciisinin divanı, Kızıl or ıı 
şerı. ve değişecek olan • yeni si!al-ı!ar nnu b h h 

1 
dostlu~u temin etmekle buyuk bir muvaffa- 20 . . 1 d" .. .. .. b . 1 oıı1 

sarı bayrağ! üç defa havada salladı. Ko- u ususta er şey hazır anmıştır. Ya • klyet eldı:.ı cttı. Kimse bundan şüphe edemez. ı ıncı yı onumu munase etiy e 1, 

1 .. r,un bu"'tu'"n hızı ı'le ı'len· fırlattı. tt>hlikeden ayıran son maniayı da yıka .. ki h bd k kl k dm d · 1 
• f ·ı· tı · t• B fd devle y,. . rm ar e er e e a arasm a şu Fakat Ispanyol Cumhuriyetlnl boğmak, bu mı ::ı ı an e nış ır. u a an ıı 

O anda. devedekiler de hayvanların caktır. Tııyyare bombası cins ayırd et - büyük fark olacaktır. Erkek dövüşecek, dostluğa pratik bakımdan rlayet etmek ml - karşı cürüm işlemiş olanlar rnüstesıı .. 
yularını seı·best bıraktı. Beş deve, ge- mez, gaz kadın erkek tanımaz. Düşman- kadın ona silah yapacak. dlr? Fransa bu suretle dördüncü bir hududu olmak üzere 3 seneye kadar hapis ce 
ni~ adımlar atarak alabildiklerın' e koş- la karşı karşıya kalan her insan :ster er· Kadınlar cephede dövüşebJlse dahi mo- müdafaa mecburiyetinde kalacaktır. Yine, zac•na mahkfun olanlar ist'fade euııe1'· ·~ k k k d lb tt ·· .. ·· tt'ğ Almanyanın Orta Avrupada yayılmasına lA· '' 

1 

mı\•a başladı. e , ıster a ın e e e gucunun ye ı ı drrn t rakk' bu ı·· go·· ·t . t d' l .ı ~ e ı na • uzum s ermıyor. kayd kalmak. bu dostıu~a hürmet ve riayet e ır er. 
kadar kendini müdafaaya hak kazanmış, "' Seyirciler, büyük bir heyecana kapı- Tayyareci kadın, erkeği temsil eden, er· etmek mi demektir? .. d •• .. ~ 
hatta mecbur kalmış sayılır. G •• ""kJ U•.,. larak çıldırmış gibi bağırıyorlar .. el çır- kt>k gibi yaşıyan hususi kadın tipidir. O- Almanlara göre istifanın sebebleri Umru er Umum JrU 

Pıynrlar .. yerlerinde tepiniyorlardı. Kadını şimdiye kadar harbe sürükl! • nu digy er kadınlarla bir tutmak lazımriır. Berlm' 22 (HususıA) - ın· gı·ıız· harı·c:ye 1 · de ,ed· 
1 

h k" - - zmir 22 (Hususi) - Şehrimız ··d"ı'ii 
De\ eler, bu gürültücü kütlenin ara- yen er ü umeti idare edenler değildi. Bugünün en militarist mlllett ol.sn Al- 1 nazırı Edenin istifasını mevzuu bahse - kiklet' yapan gümrükler umum 111ıı ı.ı • 

sında dola~mış1ar; büyük bir daire çe- O, bunu kendısi istemiş, büyük harbde manlar bile kadının harbetmesine aleyh- dm Berliner Tageblatt gazetesi, ezcümıe Mahmud Gündüz İzmir vapurilc .tstıaJl 
virdikten sonra, hareket ettikleri nok- hnstabakıcılığa, silah fabrikalarında ça - tardılar. Kadır.m yeri evdir, erkeğln işi Paris muhabirinden aldığı şu haberi de bula hareket etti. 
taya yaklaşmış1ardı. ltş~ıya can atmıştı .. Bunla.r~an buıla ; onu korumaktır prensibine taraftardır - neşretmektedir: 

İşte o zaman, artık halkın heyecanı, ~ıııı para hırsı çekmış olabılır. Fakat ço- lar. Fakat kadınların silah ve techiza~ 4'- Edeni istifaya sevkeden amillerdEm 
2ap~'>lLmmaz bir hal almıştı. Develer- gu rahat yuvasını vatan kaygısile bı • fabri.kalannda çalışabilmeleri için icab birisi de Avusturya meselesi olmuştur .• 
clmı ikısi, tarnamile geride kalmışlardL 1 r~km~.şlı_: Yarın bir harb olursa her hangi eden her şeyi mükemmel surette hazırla- Fransız sendikalistlerin tesirile Avus-
Üç devenin binicileri, ellerindeki kır- 1 hır hukumet kadınları teşvik veya zorla mı~lardır. turya meselesinde Almanyaya karşı cep· 
haçları mütemadiyen hayvanların baş- h.~rbe .. k.~tmak için değil, b~la.kis ona hü- Femin!zmin çok ilerlediği İngilterede he almağa karar vermiş olan Faris hü • 
larırıa indiriyorlardı. Deven;n biri fena tun hulun karışmalarına manı olmak için ise kadınla erkeği her hususta bir gör .. kumeti, bu hususta İngilterenin müz;ı .. 
halde kızmıs .. üstündeki biniciyi kaldı- mü~kütat çekecektir. Ve bu yüzden or • mek meyli çok kuvvetlidir. Bunun seb~bi hereiini ele temin etmek ve müşterek bir 
'rıp yere attıktan sonra, kalabalığın içi- taya bir çok meselel~r çıkacaktı~. şudur: Biz sulh içindeyiz, çok medeni • teşebbüste bulunmak üzere Edene mil • 
ne dalmış . sanki, yediği kırbaçların a- Kadını.n. harbetmesıne en pratık engel yiz, ve bir adada yaşıyoruz. Har!:> pat • racaat etmiştir. 
cısmı onlardan çıkarmak istiyormuş olarak fızık bakımından erkekten zayıf larsa göreceğiz ki ister istemez çarpış • Erlen muvafakat cevabı vermiştir. Fa.-

oluşu gösteriliyordu. Bugün bu mahzur mak gen~ kuvvetli ci~se, ızt~rab çekmek, 1 k,at keyfiyet başvekile bildirilince, 
( 1) Bir nevi kilot. yarıdan fazla ortadan kal.kmlf bulunu • ağlamak ıse kadına duşecekür. i Chamberlain şiddetle buna muhalefet et-

lzmir fuarına i~t:rak 
arzusunu izhar eden 

devletler 
poıoıı~ 

1zmir 22 (Hususi) - Holan~a, . iLlıı· 
va ve Litvanya hükumetleri ızrııır •'ıt'· 
w ·-!•fD 
rına iştirak arzusunu izhar etınıı_~ır'ld• 
Bu hükı1metlere pavyon yeri h::ıl··~~ı~~ 
planlar gönderilmiştir. Fuarda ya~ • 
ta olan Yunan pavyonu bitınek 
dir. 
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FEM i L 
ye 

BAGI 
Bu sıhhi ve pratik adet bezleri her 

ticarethanede sayın Bayanlarımızın 
hizmetlerine hazu dır. 

........______---~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-

[ İstanbul Belediyesi ilanları 1 
'r.rı A.~i camla mücehhez taksi arabalarımn umumi muayeneden geçmesi Daimi 
.ı C'üınen karnrından olduğundan her taksinin numarasına göre, aşağıdaki liste· 
"e g"' th osterilcn tarihlerde Sultanahmed meydanındaki muayene yerine gelmeleri 

eıtırniyetle ilfm olunur. cB.> c960ı> 
24 Şubat 938 de 1751 den 1847 ye kadar 

25 > > > 1848 > 1948 > > 

28 > > > 1949 > 2040 > > 
1 Mart > > 2042 > 2140 > > 

3 > > > 2141 > 2242 > > 
4 > > > 2243 > 2348 , > 

7 > > > 2349 > 2467 > > 

8 > > , 2468 > 2567 > > 
10 > > > 2568 > 2749 > > 

11 > > l> 2750 > 2983 J> > 

14 > > > Üsküdar ve Kadıköy mıntakasındaki arabalar. 

~cyo~~u Kaymakamlığından: İstiklfıl~dcsinde başıboş olarak bulunan b!r 
d kopeğinin 8 gün içınd~ sahibi çık mnzsa satılacaktır. cB.> c96fü 

Darphane ve Damga Matbaası 
1 Müdürüğünden : 
2 :: Sınai işleri için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zarf usulile. 
3 _ 520 kilo kalay açık eksiltme ile, satın alınacaktır. 

~lllrj 'l'ahminen 4,5-5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir kamyon pa-
4 _ a satılacaktır. 

~iltnı l{~rşunun muhammen bedeli dokuz bin, muvakkat teminatı 675 liradır. 
5 _ ~sı 28 Şubat 938 Pazartesi saat 14 dedir. 

~~ 1 ~layın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. Eksilt-
6 _ art 938 Salı saat 14 dedir. 

'aat ı4 Çc>lık ve kamyonun pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 Çarşamba günü 
7 _ ~e başlanacaktır. 

l'l~ettnı· Urşuna aid teklif mcktubl:ırı eksiltme saatinden bir saat evvel Müdü
l'a.llıta~~~eki komisyona verilecek ve ek siltmc ve arttırmalar bu komisyonda a 11.tır 
S3 -1t. 

8 taı-U:· ekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek için 19 Şubat 
ınden itibaren hergün saat 14-16 da İdareye müracaat edebilirler. c809> 

..... 
l Çi~~~: .!~~!~~~~ın~~!~~!!~. ihtiyaç 

...., ır. Şer11iti anlamak üzere Postane arkası Basiret hanı 
27 numaraya müracaat. 

Aniyen $ifa 
Bulmuş Ağri 

Me!hur yakalara taraftar 
olan bir zat 11mübalaga 

deglldlr,, diyor. 

Bay J. O. C. yazıyor: •• Ek.eeryt. o
kuyoruz. Ani te<la vi gören ilı\cla.r var
mış.. Fakat, ALLCOCK yakıeından 
bahsediliııce, katiyycn muba!Ağa. değildir. 
Yakinen bilirim ki · bir zat aksam tatbik 
ettiği bir ALLOOCK yakısı: bir gooe 
zarfında safi tesirini go tererek ve devamlı 
bir sıcaklık t.c\•lit {'(!erek tamamen ağriyan 
mahalli teskin etmiş ve sabahleyin sapa· 
sağlam ve agrısız olarak kalkmıştrr. Ben 
ALLCOCK muesseSe€ini methedecek de
ğilim, f~kat ALLCOCK ya.kılan; Siyatik, 
J<.oıııu!ızma Hlf!alr hu gibi ahulde kati 
ve aen Bemcrosini gördum.,. 

J,umbago Sıvatik, iltihabı, 6.sap, delikli 
ALLCOCK vakılnrile sihri&miz bir cabuk. 
luk;a t&ınnınen şifa.} ıı.p ı.ılmu.şlardır. Birkaç 
snnıye zıırfırıuı.ı. A Ll..COCK yakılarının 
l-0vlit <'tlıği sıhhi sıcaklık, OTOMATI K 
Hl it MAS l\J gibi hc>nıen, af{rıynıı yorin 
ctnı.fıııı kaplar, Ağrıları izale rn kıınm 
CC\ l'l.uıını tahrik vcı bu suretle tam bir 
sukôn tı•min N.ler. lYzun uzadıya ır.tırap 
ockıneyiniz \e ALLCOCK yakısııu tatbik 
ediniz. 

Hakiki ALLCOCK yakısının terkibinde 
C:al?8icum, Frnııkiııscnsc, Myrrhe \•e.s:ıire 
gılıı kıyınctlı maddeler vnrdir. 

Ucuz ve taklit yakılardrın tı."\ktnınız ve 
hakiki delıkli ALLCOCK yakıln.rındıı.ki 
kırmızı daire ve kartal re mili markasına 
dikkat ediniz. But.un eC'.l.anelerde 291 /ı 
kuruşa. s:ıtılmaktadir. 

-·----, 
n Posta 

l'evmJ, BlyasJ, Havadis ve Halt gazete.sı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 23 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
rcsim!erin bütık haklan 
mahfu~ ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARJ 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
::ı~ııö Ay 
Kr lJ. 

3 1 
Ay Ay 
• • "'•l 

fi ı..c ı. aı• Adres 
değiştırrr.ck 2!> .turuştur. 

Gelen evrak u,.ri rıerilmez. 
llcnlardar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap fc;n mPktublara lCi kuruşluk 

Pul ılavesi limmaır. ..................... , .. i 
i Posta k~.ıtusu : 741 1stanı:ıuı 

Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 

Dr. HAF 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
bergiln <2 - 8) oıvan7olu numara 104. n te
lefonu 22398 - 21°'4 

Son Posta l\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
.A. EkTna UŞAKLlGJL 

Çünkü ASPİRiN seneferdenberl 

her fürfü soğukalgınfıkfarma ve ağ· 
rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilao 

olduğunu isbaf etmiştir. 

AS PİR i N in 

lütfen ffi markasına tesirinden emin ofmak için ... 
dikkat ediniz. 

~ı---ln_h_i-sa_r_J_ar __ U., ,_M __ ü_d_ü_rl_ü_ğ_ü_n_d_e_n_:--. 

I - Ahırkapı Bakımevinde mevcud 498 kilo ıskarta Çul pazarlıkla satıla • 
caktır. 

II - Pazarlık 24/ll/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Kaba • 
taşda levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Satılacak malları her gün Abırkapı Bakımevinde görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte % 15 teminat para. 
larile yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c844• 

Gaziantep Nafıa Direktörlüğündenı 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu lan (51 ,239) lira (15) kuruş bedeli ke

şıfli tahta Köprü, Melikanlı ve Alagöz banisi Gümrük karakollarının inşaatına 

talib çıkmadığından 17/2/ 1938 tarihinden it1baren bir ay müddetle ve evvelki 
şartlar dahilındc pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 17/3/938 ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 15 rle G. Antep Nafıa Direktörlüğünde mU.• 
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Daha fazla izahat almak ı~yenlerin G. Antep Nafıa Direktörlüğüne mürac.,. 
atlnrı ilan olunur. (969) 

İs tan bul Defterdarlığından : 
Cins ve mevkii ~uhamınen bede~ 

Lira 

Cerrahpaşada Avrat pazarında eski Ahmet Kethüda yeni Kürk· 
çübaşı rrıahallesinin eski Toprak yeni :Müezzin sokağında iki bö

lükten iVaret yeni 12, 14 No. lı maababçe ah~ap evin yarı payı ile 
içine car: rubu masura Kırkçeşme suyu: 1850 

Kadıköyunde Altıyol ağzında Osmanağ:ı mahallesinin Söğütlü· 
çeşme caddesinde eski 107 yeni 113 No. lı inzibat karakolu binası 
(parası peşin ve sırf nakid verilecektir): 4700 

YukarJda cins ve mevkileri yazılı em lak hizalanndaki bedeller üzerinden .. 
çık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır İsteklilerin şeraiti ile tediye şartla-

rını öğrenmek istiyenlerin 10/3/938 Perşembe günü saat on dörtte% 7,5 pey ak· 
çelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komsiyona müracaatlan. (M.) (985). 

f stanbul Üniversi~~si A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi Muhammen fiat.ı Mikdarı Muvakka~ teminatı 

Asitfinık 120 Kr. 200 Kilo 
Gılserin 130 > 800 > 

Formalin 100 > 200 > 111 L. 

Tıp Fakültesi Anatomı llıboratuvanna alınacak üç kalem ecza 25/2j938 Cuma 
günü Üniversite Rektörlüğünd0 ihale ecilmek üzere açık eksiltmeye konul• 
muştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanunu!lda yazılı belgelerle mezkur gün komis-
yona gelmeleri. Şartname het gün Rektörlükte görülür. c756. 

ftlöbetcl 
Eczaneler 
Bu gel'C nöbetci olıı.n ~neler şunlar

dır: 

ist:ınlıul clbetindckiler: 
Aksarayda: <Ziya Nuri). Alemdarda: CE
sadJ. Bcyazıdda: (Asador>. Samatyadn: 
CErofllos). Emlnönünde: (Beşir Keman. 
Eyübdc: (Arif). Fenerde: (Emllyadl). 
Şehremlnlnde: (Nazım). Şehzadebaşın
da: (Asaf). Karagü.m.rii:kte: (Kemıı,l). 

Küçükpazarda: (HuHi.81). Bakırkbyunde: 
ÜstcpanJ. 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstıkHH caddesinde: {Galatasaray - Ga· 
rJh). Galatada: Ulidayet>. Kurtuluşta: 
<Kurtuluş> Maçkada: (Feyzi). Beşlktaş
ta: <Nall Halid). 
Boğaz.içi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜS\...iidnrda: <Sellmiye). Sarıyerde: <Nu
ri>. Kadıköyünde: (Saadet - Osman Hu
lusi). Büyük.adada: CHalk). Heybelide: 
CHhlk>. 

ilan Tarifemiz 
Birine! aahile 4()(J lnıruı 
ikinci sah:Je 25ti )) 

Üçüncü r.ahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 J) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddf c zarfında fazla
ca mlkdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarHemizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aicl 
işler i~in şu adrPse müracaat •edil
nıelidir: 

:bineılık Kollektlf Şirketi, 
Ka.bramansade Ban 

Ankara ca4aeal 
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Fiyat ve ••rait herkes ic;in uygundur. 
Hakiler bir RC A radyosunu 12 ay taksitle 
6denmek üzere, 125. - lıreda11 elabıhrsınız. 

Şubat IS 

BUURLA BiRADERLER 
İSTANBUL 

ANKARA -

NEZLE 
Kınklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 
en seri ve en kat'I 

ıekilde yalnız kaıe 

GRİPiN 
ile geçer 

Ha•alann aerinlediği bugtm
lerde alacağmu ilk tedblr 
eYinizde bir kaç 

GRiPiN 

- llallll ltozmadan, mide ve blbrelderı 
yormadan bltla ıztıraplan dindirir. 

icabında gQnde 3 k•'• ahnabilJr 
l.im ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız 

E Vı 
Sinir ağnları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yanm baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

lı~, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra
hatsızlıkları giderir. 

IZM 1 A 

Bir has!abakıc~: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize cibi 

teni güzelleştirdi 
dedi 

Tesiri ldela 11nıru uıdu. Wrkaç 
aoo zarhndı yozomdeld kOÇOk 
çizgi ve buruşuJduklıtnn kaybol· 
dutunu gOrdOm ve iki Oç batta 
sonra kendimi 6det11 on yaş genQ
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, eBioceh cevheri bir Vf· 
yana Oniversitesi prores~rnnon 

boynk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
ber akşam yatmazdan evvel kul· 
lanınız. Sa .,ahlan da beyaz ren· 
gindekl Tokalon kremini sOrQ· 
noz. iki kremın tesiri Ue en e• 
mer ye çf rk!n bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik Tfrir. Cil· 
di beyazlatıp tazeıeştirir ve bO· 
tnn buruşuklu1<lardan kurtarır. 

Sabah ve akşam 

Her yemekten sonra mutlaka d!şıer 
niçin tBmizlemek lazımdır ? 

ÇOnkD unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin elif· 

teri, bademcik, kızamık. enf!oenza. v. 
hatta· zatilrreeye yol açtıklan, iltihr°.J 
yapan diş etlerile köklerinden mide hu.'11· 
ması, apandisit, nevrestenl. sıtma ve rr· 
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağlz, ve sağlam dişler umumi vü
cut sağlığının en birinci prtı oımuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her ıfin kabı! 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad· 
yolin) diş macunile fırçalıyarak 11hhati• 
nizi garanti edebilirsınız ve etmelısmiz. 
Bu suretle mikrobları imha edere' di_. 
lcrinizi korumuş olursunuz. 

, 

~ A l' 1 
iç Ye cış basur memelerinde, buur metDelerinin her tirli 
iltil:as;larmda, cerahatlenmİI fistüllerde, kanayan buut •" 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temİll ede'• 

Olmaz, olmaz deme ... Olmaz, olmaz r JOKATLIYAN' d U VENED-IK GECESi• ônnınozdekl Perşembe akşamı a H ~· 
Gerçekçi Gondollar, kanallnn, San Marko meydanı vtj bUtnn dıger bususlyeUeri ile tarihi beldeyı yaşat• 
2:> ton suda balak avı • Hariku.i.Ade dekor ? 
Pazar gO ıQ gUndDı Y.l akşamı YEN 1 BAŞ BAŞA dansı gOsterilecek ve mOsabaka yapılacaktır. 


