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Konsey saat 1 de toplanıyor 
Pört gün zarfında 
tıeler _görüşülecek7 
Atatürk bugün dost ve müttefik 
devlet mümessillerini kabul edecek 

it 
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~011sey Reisi Bay Metaksasın beyanatı: "Balkan Antantı Konseyi her 
tı illan olduğu gibi buse/er de azasınm Ballıan Antantını doğuran hakka , 

ilatenid sulh idealine Jıarıı besledllılerl aynı sadakatle toplanmalıtadır., 
Atatürk Ankarada 

Büyük Şef, dün lstanbuldan ayrılırlarken candan 
tezahürat ile uğurlandılar 

Şehrimize şeref 
vermekte bulunan 
Cumhur Reisimiz 
Atatürk, dün Anka· 
raya hareket buyur
muşlardır. Büyük 
Şef, refakatlerin -
de meb'uslarıınız -
dan eski Başvekil 

İsmet İnönü, Ali Kı
lıç, Cevad Abbas, 
~ Gavid ve di • 
f .. r zevat bulundu -
ğu halde saat 16,.30 
da Dolmabahçe Sa -
rayından Heybelia .. 
da vapuruna bin -
mişlerdir· Vapur, sa 
at on yediye doğru 
Haydarpaşaya gel -
miştir. Atatürk, bu- HaydarpCJ§Cl gannda hareketten evveı 
rada şehrimizde bulunan meb'uslarla lis Bıy:ktay, Bükreş Sefirimiz Ham\ 
V:ıli v2 Bt!lediye Reisi Muhiddin Üs - dullah Suphi, kolordu komutanların -f 
tünda~, İstanbul komutanı General Ha- (Devamı 11 inci sayfada) 
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Ordumuzun teslihat 
techizat programı 
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2 Sayfa 

r ~1 Resimli Makale: Her gün X Üç sınıf insan ... X 

Roman yada 
Yeni rejirn 

Yazan: Muhittin Birgen 

IL..JI enüz tarihi bir varlığın uzun 

U'IJ seneler ayni kazan içinde kay

nar.ıp reilli ve müttehid bir varlık hali
ne getirememiş olduğu milletler arasın
da hiikümdarhk denilen müessesenjn 
hc-r\.ıalde bir kıymeti olduğunu kabul et
m<>k lazım. Böyle bir memlekette ya51-
yım nüfus kütlesi, Osmanlı imparator1u
ğıında olduğu gibi, muhtelif zümreleri 
ik birbirine yapışmış bir hale gelmemiş 
olu>:sa, o memleketin hududlan içinde 
muhtelif ve zıd kuvvetlerin birbirleriie 
mücadelesi şiddetli oluyor ve bu mücc.
dele esnasında bir takım kütlelerin rne:-
kPzden muhite doğru dağıldıkları ve 
bulliarın arasına ecnebi nüfuzunun ka
nşhğı görülüyor. 

Bu gil:-i ahvalde krallık müessesesi b:ı
zan faydalı ve toplayıcı bir rol oynama
ya muvaffak olmuştur. Hatta, muvakkat 
biı zaman için de olsa. Balkanlarda Yu
grı!>lavya, Yunanistan böyle bir tecrübe 
gören memleketlerdendir. Şimdi de gö
r!.iyoruz ki Romanya ayni tecrübeden 
geçiyor. 

* Yeni Romanya, iki devir geçirdi. Bi
rinci devir, yeni Romanya teşekkül et· 
ti.kte"l sonra, Fransanın bütün Avrupada 
hikim cılduğu zamana şamildir. Bu sıra
da bu memleket, dahilt mücadelelerin 
hn türlüsünü tanıdı: Fikir, prensip, şah
si, mılli ekalliyetler mücadeleleri. Bu 
mücadeleler devrini kral Karolun tekrar 
Bükreşc gelip makamına geçmesi ve az. 
kasından da Almanyanın Hitler eline 
gi!'mesi devri kapadı. Kral Karol Roma'!'l.
y:ıyı toplamaya muvaffak olduğu za. 
man, Avrupada da bir sosyalizm • de
mokresi ve faşizm - nasyonal sosyaHzm 
mücadelesi başlıyordu. Romanya sırf da
hili olan bir mücadele devrini kaparken 
bu rlefa da harici tesirlerin altında hare
kF?t eden yeni bir mücadele devrine gir
mi:ı oldu; bu da ikinci devirdir. 

İkinci devirde Romanya, hem dahili, 
hrm de nüfuzlar ve tesirler altında ken
di varlığını müdafaaya ve milli birliğ ini 

lruvvetl::ındirmeğe çalıştL Fakat, Tata
~~sco hükfunetinin riyaset ettiği son )n
tihablarm neticesi gösterdi ki Romanya
da dahili bir perişanlık vardır ve bunda 
ha-icin tesirleri de az değildir. O zaman 
büJri.imdar işe doğrudan doğruya karıştı 
ve Goga vasıtasile bu perişanlığı izale e
decek bir tecrubeye girişti. Goga hüku
met~ ile yapılan kısa tecrübe, bunun sa
lim bir netice elde etıneğe kafi olm~dı
ğmı gösterince o zaman hükümdar Jşi 

daha kuvvetle kendi eline almaya zaru
r~t gördü ve bugünkü milli hükumeti 
kurdu. 

* Bu milli hükıimetle hükümdarın yap-
mak istediği şey. birinci derecede, hü
kiimdara karşı kat'i bir muhalefet vazı

yeti alını~ olan köylü fırkası hariç, mem
leketin bütün kuvvetlerini bir araya top· 
lamaktı. Bunda muvaffak oldu. İkinci 
derecede de, Yunanistanda olduğu gibi, 
Rmnanyayı da siyasi fırkaların ve züınre
lcrin mücadelelerinden kurtarmaktı. Bu
nun için Romanyaya, .siyaseti ikinci pla
na atan yeni bir Ana Kanun vermek is
ted; ve bu kanun kısa bir zamanda hazır
lanarak neşrolundu. 

Bu yeni kanun, Romanyada çok derin
ler-:! kadar giden bir rejim değişmesi de
mektir. Bununla hükümdar, Romanyayı, 
pnrçalayıcı ve yıkıcı bir siyasi faaliyetin 

' elinden kurtarmak, ona sükun içinde ça-
lışma imkanları vermek istiyor. Bugürı
k:i vaziyet, bir bakımdan bundan ibaret
tir. İkinci bakımdan da vaziyet şudur: 
Yeni Romanya rejimi, kralın idaresı al
tında bulunan bir faşist rejimidir. Bö:vle 
bir rejimin şartlarından biri olan otorite 
doğrudan doğruya kralın eline geç!'YIİŞ· 

tir; ba~k:i bir diktatör yoktur. 
G,.,ga hükfımetinin düşmesini Roman. 

yada demokratik rejimin tekrar avdeti 
m:masında anlıyanlan, hükümdar bu 
yC'ni kanunla bir sürpriz karşısında bı

ra!unıştır; çünkü yeni kanunun esas pren
sipleri fa.şist prensipleridir. Bundan do~a
yıc!ır ki iki gün evvel Romanyada Demir 
Muhafızlar teşkilatının, kendi kendisl"li 
dağıttığını gördük. Bu teşkilat, yeni ka
mınu, kendi davaları için kafi sayarak 
kendi kendisini dağıtmış ve bu suretle 
krala serbestçe bu dava lehinde çalışma 
imkanlarını vermek istemi.ştir. Demir 
Muhafızların Romaınyada. çok mühim 
bir siyas1 kuvvet sahibi bulunmalarına 
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Bir meclisde hazır bu!ananlara dikkat edini;ı.. Bazıları 

yalnız söylemek, bazıları yalnız dinlemek isterler. Bazı -

lan da çevrelerinde olup bitene tamamen lakayd kalır-

SÖl hakkını yalnız kerıdilerinde bulanlar kara cahil, 
yalnız <linlemek isteyenler ya fazla kurnaz, ya fazla ap -
tal, açık gözle rüya görenler de miskin insanlardır. Akıl
lı olaniar, hareketlerini!l hiç birini göze çarptır -
mıyanb.rdır. lar· Açık gözle rüya görmeye dalarlar. 

( soz 
lngllterenin en 
Giizel kızları 

Amenkall rakibeıerı1e boy ölçüşmek 
üzere beş yüz İngiliz kızı arasından seçi
len bu güzeller, cBiz ·Amerikalı hemcins
lerimizden daha güzeliz• diye iddia ct
m~ktedirler. Siz ne dersiniz? 

Japon kadınları berberlik 
Öğrenecekler 

bgiliz gazetelerinin yazdıklarına giire 
Tokvo Evişleri mektebine yeni bir ders 
dR!ıa ilave edilmiştir. Mektebin kız tale
b!"si kocalarını traş etmeği öğrenecekler
dir. Tra~ hergün masrafı icab eden ve bir 
ailenin senelik büdcesine ehemmiyetli 
bir paraya malolan bir iştir. İyi bir ev 
kııdını kocasının ve çocuklarının hem 
vakitlerini tasarruf etmek, hem de fazla 
rnaı:ratan kurtarmak için traş ve saç 
kesmeği bilmek mecburiyetindedir. Bu
nu:::ı jçin Evişleri mektebi talebesine bf'r
hHlik öğretilmektedir. 
----~---------------..... -- ··~~--na.:"aran, bu karar kralın mevkiini kuv
vetlendirmiş ve muvaffak olma imkan
la!'ını artırmış demektir. 

* Ş-:.ı halde Romanya kat'i olarak yeni 
hir tecrübeye girmiş bulunuyor. Bu tP{!• 

r:iben:n bu dost millete hayır ve selamet 
vermesini temenni etmek vazifemizdir. 
Ye"'li rejimin hususiyeti, kralın idaresin
de b!..!lunan ve muhtelif cereyanları k0l
lıvarak memlekete süklın ve intizam ver
mek h:tiyen mutedil bir faşizm şekli ver
mektir. Demir Muhafızların dağılması, 
i)i b1r alamettir. Eğer, kral diğer kuv
vetle".'i de bir araya toplayıp onların da 
«V<ıkaleh ve •teslimiyetlerini> temin e
derse Romanya siikfuıete kolaylıkla av
dı>t edebilir. Görünüşe nazaran bugün-:...-ü 
hükUmet devam edecek değildir. Plebis
sitc mi.ıracaattan bir müddet sonra vazife
sici ba~ka bir hükümete devredece~<:tir. 
Fakat, her ne olursa olsun, nüfuz kralın 
efüırle bulunacaktır. Şimdi her şey htl
kürndarın işlere vereceği istikamete bağlı 
görünüyor. 

Muhittiın Birgen 

~ 

J ARASDNDA 

HERGüN BiR FIKRA j/ 
Dalkavuk 

Adamın birinin daima kavuğunun 

önile çakşınnın dizleri eskirmi§. Bir 
gün merak edip sonn.U§laT: 

- Senin niçin daima kavuğunun 

önile. çak§ırının dizleri eskir? 
Cevab vermiş: 
- Kavuğumun önü, herkese dal -

kavukluk etmek için temenna ettiğirıı.
den. eskir! 

-- Ya çakşırının dizleri? 
- O da dalkavukluk etmek için te-

menna ett;klerimin hiç birinden bir 
fayd(I görmem. Bıı yüzden, dizler;mi 
döı•erim de ondan eskiT! 

* -· 
İngiltere tahtına bir 
Talib zuhur etti 
Daily Express gazetesi İngiliz polisi 

ec;;ki onbaşısı Antoni Wilyam Holl'un 
kendısini İngiltere tahtına namzed ilan 
ettiğjni ve bu hakkının istihsali için fa
aliyde giriştiğini bildirmektedir. Holl 
bugün ticaretle meşgul olmaktadır. Fa
kat adamları tarafından cİngiltere kralı 
Antoni> ismile yadolunmaktadır. Anto
ninin bu ünvanı sekizinci Hanri zama
nınd:m başlamakta imiş. Bazı tarihçile
re nazaran sekizinci Hanri Katerin ile 
evlenmeden evvel Ana Polenadan bir ço
cuk kazanmış ve bu çocuk Susex'de Holl 
isminde bir köylü tarafından büyütüle
rek Con Holl ismi verilmiş imiş. Binaen
aleyh bu Con Holl gılya ckral Antonü 
hanedanının banisi bulunuyormuş. 
Şimdi Con Holl her pazar günü öğle

den sonra Hayd Parkta cmillete. hitab 
etmekte imiş. Malfun olduğu uzere bu
rada herkes her istediği şey için serbest
çe konu~makta ve daima da kendisini 

dinliyen birçok samiin bulmaktadır. Con 
Holl son nutkunda kendisinin kanunla
ra pek riayetkar olduğunu ve cebrin son 
derecede düşmanı bulunduğu için İngiliz 
milletini isyana davet etmekten çok u
zak olduğunu hakkına emin bulunduğu 
cihetle nihayet 1940 senesinin kral nan 
edilerek muzaffer olacağını söylemişt!r. 

Kuş!arile beraber can 
veren ihtiyar 

87 lik bir İngiliz, kuşlara olan sevgisi 
ile şöhret bulmuştu. Evinde türlü türlü 
kuşlar, papaganlar besliyen meraklı gü
n:in birinde ölmüş, aradan birkaç saat 
geçince de, beslediği kuşlar, onun bu ö
li!müne dayanamıyarak onlar da canla
:-ını vermişlerdir. 

Müzayedeye çıkarılan 
imza albümü 

İçinde birçok kralların, sporcuıarın, 
boksörlerin, Kipling-Barrie gibi muhar
rirlerin kendi imzaları bulunan bir !mu. 

a!b~mii Londrada müzayedeye çıkarıl

m1~ tır. Sahibi 18 yaşında bir genç kızdır. 
Vaktilc 12 bin lira verdikleri halde gene 
satmamıştır. 

Rl'smimiz, şimdiki kral ve kraliçe, 
V~nc:lsor dükü ve diğerlerinin imzalarını 
gösteriyor. 

--------
Bir Hindli milyarder 

doktor arıyor 
Hindistan milyarderlerinden Set Ya

lan müptela olduğu hastalığı teşhjs ede
bilecek doktora 50,000 İngiliz lirası vere
ceğ;nj ilan etmiştir. Ş!mdiye kadar Av
rupanın en maruf doktorlarından on be
si Hind!~ milyarderin hastalığını teşh1se 
t"'<ıehbüs etmişlerse de hiç birisi bir ne
ti~e elde edememiştir. Son günlerde 
Hirıdli bir doktor Set Yalan'ı görmek ıs
ted iğ inden milyarder bir tayyare gönde· 
rip doktoru getirtmiş ise de bu da Avru
p:ıh doktorlar gibi hastalığı teşhis ede
memiştir. Bu çok zengin Hindli garib bır 
ha~ talığa müp~ladır. Hinali ayağa kalk
m ağa muktedir olamıyarak aylardanberi 
yatmaktadır. Şimdi Hindlinin sarayı et
rofındı;, toplanan yerliler sabahtan gece 
y:ırılanna kadar dualar okumaktadırlar. 

Fransanın nüfusu 9 ayda 
ancak 11 artmış 

Fransa nüfus idaresinin neşrettiği bir 
istRtistiğe göre nüfus meselesinin Fran
s:ı için pek ümid kırıcı olduğu anb.şıl

makt~dır. 1937 senesinin ilk dokuz ayın
daki nüfus artması ancak on birden iba
rettir. 

1937 senesinin dokuz ayı zarfındaki ev
lenrmlerin mikdarı 1936 senesi ayni ay· 
)arma nisbetle 4.000 noksandır. Doğum 

mikdarı da 1936 dan 13,000 noksandJr. 
1936 senesinde ölüm mikdarı doğumdan 
fazla imiş, 1937 de ölüm mikdarının azal
ması doğumla ölüm arasında bir muva
zene husule getirmiş ise de nüfus art
maıq1 ancak 11 rakamını göstermektedir! 

r 
İ STER iNAN, İSTER İNANMA! 

Dün çıkan bir gazetede şu satırları okuduk: meni kadınının belinde ka~'Bk olarak ipekli kumaş bu -
«Limanımıza gelen bir Fransız vapurunda gümrük lunmuşh.ir. 

muhafaza memurlan tarafından görülen lüzum üzerine Bulunan kumaşın mikdan ne kadar dersiniz? Topu to-
araştnn1a yapılmış ve v:ızjyetinden şüphe edilen bir Er- pu (bir buçuk) metre. 

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

r 
Sözün Kısası 

Yaş farkı 

E. T"lo .. . ı . }tO" 
123) izim gazetede, Gönül iş erı kll' 
lg) şesini idare eden Bayan ~r 1' 

da~a. okuyucularından hergün yıfe~di 
gelC'n nıektublara -eğer sır olarak ıdi" 
edilmemiş ise- hazan şöyle göz ge 

ririm. ~-··d ir 
Dikkat ettim: Mek"iub yazıp ogu sıll" 

teycı.lcrin çoğu, kadınla erkek ara 
ıiaki yaş farkına temas ediyorlar· bet 

Dünya evine girecek olanların, ıa
~eyi önceden ince eleyip sık do~•fl' 
rı şüphesiz ki akilane bir hareket~~ 
kat böyle inceden inceye düşünU f~ 
gereken bir sürü şeyin içinde yaŞ 
meseiesi en az ehemmiyetli olaDl~~ 

Evet: Yaşı elliyi epey g~ bır bit 
keğin, evladı, veya torunu yertndefeei
kızh evlenmesi gülünç ve hatti }rul 
dir. Fakat aralarında sempati::::::t~ 
bu hm an bir çiftin Liç aşağı, ~ diir 
bir yaş farkı yüzünden tereddude ı.ılı)' 
melerini de kat'iyyen manasız b 

rum. da' 
Karhnlar bilirim ki, kocaların f' 

yaşca büyük, yahud ki onunla ~sıit 
yaşta cldukları halde, güzel bUYtıı>" 
meziyetleri, ve kendilerine itina ~. 1' 
leri sayesinde, ilk günlerin sevgisifll 
ahengi!'li devam ettirmişlerdir. . sB'I 

V ~ gene erkekler de tanırım lci~ ~ 
larına kır dü~tüğü, yüzleri kırtŞtıgı ai' 
ihtiyarlığın ilk arızalarını duY~~ 
başladıkları halde, genç zevce~e~ 
üzerindeki maddi ve manevi nüf~ 
nnı el':m nıuru~ fo. ;:a --·;.ınekte, gözle 
içine b::ıktırnıaktadırlar. ~ 

Karı - koca arasında, yaş far~· ~ 
bcışmı. geçimsizlik tevlid eden bır ·Jll' 
değildir. Bu fark, ancak başka ~, 
rin üzerine katılır ve onları teşdid rl'' 
bili::-. Kendine bakmasını bile~, c s' 
daima cazib görünmeyi gaye ed~~~rt' 
rıeldin eksilttiğini başka mezıyet ~r 
telafiye çalışan erkek veya kadı.il 
bir zaman ihtiyarlamaz. . tlı'r 

İnsa·ı kendi kendini sevdirir. '!B etd 
ten isthıne etmek, gençliğe ve tar9"

5
4 .. 

güyı•11mek çok defa sukutu hayal~ d' 
rükle.:. Evlilik hayatında, gençlerifl .,y 
yaşlılar kadar, ve belki de onla~Bfl ~ 
yade bedbaht olabileceklerini adli~ JtO" 
boşr nrr.a is ta tistiklerile is bat etıxıe 

lay1n. _: .. ıe't 
A:nı yaşta değil baştadır, d~tr 

Saaıl{;t için de aynı şeyi, hafif bil' de" 
la tekr~r edebiliriz: Saadet yaşta 
gönül ve ruh birliğindedir! 

. ~..,.... 
L'. /~~ 

--· . ·---· ... ---~ •fi Denizyolları kooperatı 
kongresi _,; 

Denlzyollan kooperatl!inln yıllık ~)lf' 
topl:ınt:.sı dün saat 3 de Denizyollatl tJl 

sebe salonunda yapılmıştır. sşdet ' 
Tcphntıyı Denlzyollan Müdürü ~· 

tın Seı1m açmış ve İktısad Vekllleti ıııt· 
da mü:ettlş Suad Şakir hazır bulunıı111~ıı" 

. yıll il"' Dt>n1zyolları kooperatifinin 937 ııftııtı 

mi satış yekünu 607,217 llrayı buJ!ll p~ 
&>nelik umumi satışın 163 bln ıı.rası "11• _ıd 

~ıe!Jjt 
l.lnn, 126,800 lirası ortakların, ve mu ,rr 
3!7,417 lirası da ortak olmıyan peşil1 ~cııJif' 
müşterllerln yaptıkları mi.ibayaa.ta oı• ' 
Satışlardan hasıl olan kar yekünu safi 
rak 40.474 lira 47 kuruştur. rl•" 

Bu 111 içinde bütün Denizbank nıetJlll e41 ' 
rmın kooperatife ortak olmaları terııi1I si ıııV 
lecek, bu suretle kooperatifin serınaye 

::.~~~~~~k~~::.~ 
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:TELGRA~F · ,HABE.RLE·Ri: 
.. ... .. . . . . .ı. ·• .. ... •. ,. , ~ Al:E E 

Avusturya istiklali lehinde Yugoslavya w Balkandevletadam.ar:· 

V Türkleri M:safir eder.~en ... 

iyanada tezahürat yapıldı 200 l:in Tüıkün nakli ngmz~·ı:~;:·:: .. ::.:"'baf · 
.~ d ) U lr.ması arifesinde Balkan Birliği 00-
~flŞn.ig meclisteki nutkunda: "Avusturya hükumetinin İçin Ankara a temas ar şinci konseyinin Ankarada tesadüfen 
tl'- yapılması muhtemel topbınmak üzere bulunması, dünya siyll• 

IC işi, Avusturganın istiklalini muhafazadır,, dedi Ankara, 24 (Hususi) - İyi haber sil~ınin dikkatini memleketimize çek. 
Vi .. • . . . . . w . .. verrn kaynaklardan öğrend!ğime gö - miş oluyor. Lord Edenin istifası, Her 
~/ana 24 (Hususi) _Eski Avus . , _ Avusturya hukumetının ılk ışı, A- tut?•an.ın oynadıgı tarihi rolu tebarüz re, Balkan Antantı konseyi münasebe- l'Ii+lPr!n nutku, İngiliZ başvekilinin İn· 

~ htn~~·usun meclisinin tarihi sa • vm:tury3nın istiklalini muha~aza • ettı~mıştir. . ti!~ Yugoslavya Başvekili ve Hariciye gi!iz rlı~ siyasasını fiilen eline almıya te-
~'lusluugun: federal diyet meclisinin · dır. Bütün Avust~alıla: .bu ugu rda · ~ıyana 2.f <~·~·> - News Wıener :a- Nazın B. Stoyadinoviç'in şehrimize gel şchbüs etmesi vesaire, son günlerin si • 
'ltı ?J"a ıstik!ali lehindeki tezahü -1 çalış:nağı bir borç bılmelıdirler. g~.,latt gazet~sının. ~aber a.ldığı~.a gore, mı:!!itnden istifade edilerek Yugoslav _ yasi fanhyetini azami haddine çıkarını~· 
~ ~ Sahne olmuş ve Şuşnig bekle • Yeni kurduğumuz hükümet b ir ko .1 Vıyıma beledıye re~sı ~hmıtz, dun c \~a- yada bulunan Türklerin muhacereti tır. Bu ~artlar içinde toplanmakta otan 

ı:: Utkunu söylemiştir. alisyon hüklımeti değildir. Memlekete taııJ-~rv~r cep~e .. nın. hır toplantısı mu • m~s.:-lesi etrafında iki hüklımet arasın- lkılknn Birliği konseyine verilen ehem-
' il~n istisnai bir surette donatıl - favıialı olacak unsurlardan istüade et- nalse etı e plioltısl e vhe kJkıandarrna~a nasyo - da temaslar yapılması çok muhtemel - miyt-t, elbette ki yerindedir. 
ır " • · d - · 'kl"kl ı na • sosya s er a nda talımat ver - diı BR~knnların düne kadar her hafıza:ıın · Ol.\'Usturya hakimiyetinin remzi tik ve kabinedeki egışı ı er yap - . t" ·. 
Uçl 1 mış ır. E b d b" üddet evvel rn:ıhfuı.u olan anarşik tarihçesi, daima ~~r arı ınajeskül cT• şeklindeki tık.• w .. Bu talimatta. ezcümle deniliyor ki: sascn. u~ ~n :r rn ' 

bunun üstünde iki başlı kartal, Bund:ın sonra Hitlerle yaptıgı mu • · Gam:ılt ha tak k . d Yuf!oslavya hukumetı, sayıla~.ı 200 .. 0~0 teessür uyandırabilecek hadiselerle do -
tury d ş · b .. taka ç ma ' Alman tarzm a k:ıdar olan Makedonya Turklerımn luriur. Zaman zaman muhtelif yabancı 
U • ~ bayraklarile örtülü bir ze - Jaketa tc~a.s e. ~n uşnıg, u mu d k~ selam vermek, • bazı tahdidat altınd'l • n~ka için müracaatta bulunmuş, fakat tes:rıere ram olan bu coğrafya vaziyeti 

l. l{\.rıne konulmuş ve tribünler tın gayesının ıkı memleket arasın a Alman marşı olan Doyçland'ı söylt!mek b. 
1
. lm t B 

~ ?1 ~ b . tPşriki mesainin kuvvetlendirilmesin - ~sPk edilecektir o zı:ıma:ı ır ne ıceye varı amış ı. u çc~in mm takanın bir parça rahat ede • 
'"'l' ı~. eyaz kırmızı hır kumaşla . w - 1 . H"t Y • !ll'"'f'lc o zamandanberi muallakta bu - b.lm i b' k. f 1 k "'ntştir. den ıbnret oldugunu so~ ;ı:n•ş ~e l • Hususi evlere Alman bayrağı çekmek - -· • ı <s, ıraz sa ın ne es aması, anca 
~~~ilik h· . . .. .. . • . }erin Avusturyımın dahılı ışlerın:. k~: yasaktır. Bununla beraber vatanperver lu.ır.mktadır. bu antantın kurulduğu zamandan itiba-
~ et?ni:dıseyı .. buyuk bır. al~ka. ı~e nşmıy~cağına dair teminat verdigını ı- cephe, bir kimsenin şahsan nasyonııl • • r!:n uıümkün olabilm_ştir. Çünkil Bal • 

j·t1a 11 ıaı-n "~ ıu1ccarıa~, 1~~1ier~ın ıave eylemiştir. sosyr.list olduğunu bildirmesine muhale- / cra işlerinin kan antantı vücude getirilinciye bd1r, 
U...u di 

1 
onu an opar or er en Müteakiben Dolfus'un hatırasını fct <'lmiyecektir. Balkanları teşkil eden memleketlerin her 

Clların n eye bilmeleri için mağaza ve tebcil eden Başvekil, onun ölümü es - Alman yanın resmi radyo neşriyatını u- f S /ah l b:ri, La fon tenin meşhur hikayesinde ol-
Saı ı erken kapatmışlardır. nasmda yaptığı vasiyeti hatırlatarak, mnmi yerlere vermede, bu neşriyatın A- duğu gibi, maymunun hesabına ateşten 
~ a onda bu~unanların şiddetli alkış- 1 Avm:turyamn müstakil bir de~-l~t. ol.~- ~~s~urya postaları tarafından tekrar e - f sviçreli mütehaS!JS Mart kestaneleri çekeıı ve bunları çekerken 
.~1tasında kürsüye çıkan Başvekil Irak yaş:ımağa ist~hkak kesbettıgını soy oılmesi. halı müstesna olmak üzere, ya- tüylerini ve ayaklarını yakan birer za • 

g nutkunda ezcümle demiştir ki: lemi~ ,.e geçen hır asır zarfında Avus- saıc edılecektir. ortalarında ge]yor \·allı k~di vaziyetinde idiler. Bu birlik 

Ankara 24 (Hususi) _İcra işlerinin ıs- kurulduğu zaman, onun mahiyetine "·c • 

Ç k 1 k A b • I' " lA.hı için 1sviçreden celbi mukarrer mü- rilen hususi manadır ki şimdiye kad:ır e os ova ya anı ır Romanyacia te'ı:ı~ıs mart ortalarında gelecektır. Mü- binbir hadisenin yıpratıcı tesirlerinden 
tE-haı.c;•s evvela Ankara, sonra İstanbul, onu vikaye etmiştir. Bu mana şudur: Ne 

h ee k yeni kanunu esasi İ"lmir gibi muamelesi çok olan mahal • teca,•Ü7, ne de tecavüze müsamahL ucum a arşı :erıit- tedkikler yapacaktır. .Müşterek menfaatlerin birleştiği nok:. 

ha z 1rl1 klı bu 1 unu yor Dün yapılan pleb:sit Büdce Mec:is~ ~i:~~~~s~e~~~s:!l~ü~:~~i~:~:~·irB~ı·~;~ 
muvaffakiyetle neticelendi · ı· tün kuvvetini muhafaza ederek bugü • 

"·'- verı ıyor ne kadar ayakta durabilmiştir. Şartl:ır hat I< A A b. h .. .. .. - ~ 
t urm=ıy Ba~kanı: .. nı ır ucumu gozonun ,e Eski Başvekil Goga Ankara 24 (Hususi) _Heyeti Vek!!e- değl{mediğine, azasından hiç biri g~ici 

~"1akta \ ız. Düşman biıi gafil avlıyamıyacak:ırn diyor V · · nir paart esi toplantısında Meclise veli- m"nfaatlerın göz kamaştırabilecek olan 
ı iyanaya g.[ı ·he k d ag 2 Iecc>k olan yeni sene büdce projesini t<'d- c:ız: sine en isini kaphrtnaıruf oldu • 

~ b 
4 

(Hususi) - Bugün bir bey:ı • I mış \'e hududlarımızı kuvvetli bir surette Dilkreş 24 (Hususi) - Ye ni kanu- kile cdt'rek son şeklini verecektir. Büdc:e ğuna göre, barışı muhafaza noktasuıdan 
tı U!unan genel kurmay başkanı de- ' tahkim eLmişizdir. nu esasi hakkında cereyan eden p~e- sa :ı !,'Ünü meclise tevdi edilecektir. hl•r uman bir örnek olarak gösterllebı • 
't~: ME-ı_nleketin .iç kı~ımlarına na.~:d~ - bis:t çok muvaffakiyetli bir netice AnkRra 24 (A.A.) - Haber aldığımıza leceJ. olan bu kurum, bu defaki Ankara 
ııı & ! harb yapılmadan Çekoslovs.k- nı!ş oıan askerı fabnka~arımız~ butun .h· ı VE:rmiştir. Müntehiblcr, büyük bir in- görç bütün vekaletler 1938 büdcesi mı.? - ı topbıntısından sonra, eski kuvvetine b.r 
l ll.ı bir hu··cuma maru• kalması :n. tiyaç'iarımızı karşılamaga kafıdırler. "h b d · ı · l · · d k d ı y · b-d d h l:"' hl .. 1 tızaı:ı içinde intı a aıre erme C - saısırıe evam etme te :r er. em u ce- yenisini a a ilave ederek zindele§m;ı 

~~ bi daı~a göz önünde tutmaktayız. Vakıa Çekoslo.va~yanı.~ müttefikle~! de ı derc>k §ifahen reylerini bildirmişler- lt:r ~ubat nihayetine kadar hazırlanmış b!r lıa1dc çıka~aktır. Bu ümia, bizde, 
ı. & . r hucumu yapacak olan düşman varfiır ama, anı bır hucum esnasında 1 dir. bulunacaktır. mutlak bir kanaat halindedir. Çünkü Bat-
'\ •• ~fıl aviıyamıvacaktır. Bunu yap • I b:.ıniımn harekete geçmeleri hayli za • ı Pl b" it · t ' k edenle in ı· beti 
l. · Ç! J k :U t! ıs e ış ıra r n s kan Birliğ.ni teşkil eden milletler pek iyi 
'°'l { ·n bir deg"il, hatta iki defa düc:ün- n::ııın mü tevakkıf olduğundan, en. " d 90 d H lb k" . tih b • Galatasara. lı lar Ankara"'a 
<ı. ~ab ~ k yuz e ır. a u ı son ın a l.- ı l. bi!irler ki tek başına kaldıklan gün, :,-a 
ı·t1.. eder. kuvvetlerimizi sür'atle seferber etme ta'-.ı" nisbet yu-zde 65-70 idi, A • 

lıı. ·~taı.. 1 1 ı •~.t1 l"Ara 24 (Hususi) - Galatasaray o- b" b d ki h l" l i 

~~ 1\ arınuza karşı ani bir hücum, i~in yeni bir plan hazırlamış bu unuyo -1 Sl')n rakamlaı henüz belli olmam .. • ic- ır ;) a ~ncı avanın pey a ıne ge m. 
ll'ı yu:ıruları geldiler, garda büyük tezahü- k d lı 0

törJu kıt'alar vasıtasile yapıla· ruz. Bu planın tatbikı hususu ayrıca e • lıı beraber, şimdiye kadar dört milyon ratl.:\ kaışılandılar. YP. veye en ilerini bu kurumdan :ıyır-
llna karşı da mukabil tedbirler c.1- t üt cdilmektedir.t kisınin rey vermiş olduğu tesbit ejil- r mış olandan daha büyük bir ihtirasın 

it- miş~ir. Muhalif rey verenlerin nisbeti k•ırbam olmıya mahkumdurlar. 

n .. it ı·t 1 n bıncfo üçtür. Diğer telS?ra f Balkan milletleri, bu hakikati unutnU• ?.l ere ve a yanı Bükreş 24 - Yeni kanunu esasi yacak kadar hafızalı ve kendi milli ben· 
"--' hakkındaki plebisit bu sabah saat s 1 haberlerimizi Jiklerini herkesten daha Jyi bilecek ka~ar •• t k b •) ti clE' başlamıştır. 1 şuttrludurlar. Bundan ötürüdür ki mem-

hl nıu e a 1 ş.ar arı Müntehiblerin şifahen cevetı. ve - 1 11 flCi Sayfada ı l~k ?ti.mize gelen misafirlere hOf geldi. 
q yıdıud chayır• demeleri icab etmek - ı n·z d yor ve başaracakları işler için pe-

' 
,. ı,, ·ı · t i CL L l • • asıl hede"i ted•r. Reyleri menfi olanlar. isimlel'i- 1 bulacaksınız şir.en rnuvaffakiyet diliyoruz. ti Uı iZ (Jaze es , •ıBmuer aının Jı nın ve adreslerinin kaydedileceği h!r ı 
fllitere, Jransa, /tafga ve Almanya arasında deftere imza koymak mecburiyetin- ------------ Selim Ragıp Emeç 

b • k fi• dedirler. (A.A.) ,- ._, 
L lr dörtler paktı yapma tır, ıgor Dcınir nnlhafızlar Reisi İtalyada ı- b Sabaha ~drll 2 Sa'.>a .a ı 
'• ota 4 (AA.) - İyi malumat .Al- mü:z&kerelerinin iyi bir neticeye varaca-ı yerleşecek 1 ı ı ----

~ dıı l{o n rnehafil, önümüzdeki hafta ğını beyan etmektedir. Biikres 24 (Hususi) - Reisi bu -
1 

'~ıı tn ~adn başlıyacak olan İngiliz _ Ayni mehafil, İtalyanın yalnız bu nok- İ Junduğu cDemir muhafızlar .. teşköl~-
1~,~il U~ak relerinin atideki nok!a - t.ıda müsaadatı ile metalibatının müte -

1 
tını bizzat dağıtmış olan Kodreanu, 

".,.t, bolacağını beyan etmektedir. nasip olabileceği mütaleasında bulun -, vakında Romanyayı terkederek Ital-
~llt, "lab sistandaki fütuhatının ta- ır.3ktadır. ~:oda :,·erleşeceğini ve hatıralarını yaw 
~n ~abeşistanın imar ve inkişa- l\faa•nafih bu mehafil, İtalyanın Avus· 7.acağım bildirmiştir. 

~ \ lt lıç.n kendisine krediler açıı - tlııycı meselesindeki hattı hareket~nin :a-
1

1 
Goga Viyanaya ~itti 

~ ::ıab.es~ ~anın Akdr.;ıizdeki nüfuzu dıii imkanından şüphe etmektedır, zı:-a Diğer taraftan eski başvekil Goga 
1 l\ ti~n~n tanınmasını ve Süvey~ Y.a R·):n<mın bütün icraa t ve tazyik vasıta - d:ı, k~rısile birlikte dün akşam Vi -
I~ ırıı i r.ı Ve adli rejiminin tadil e • Jarıııı:-ı menşei bilhassa Almanya ile <>1..tn yanays hareket etmiştir. Kalb hasta-
~ ı>.ıterestıy~cektir. istlra'<idir. şu halde İtalya, kendisini Al · 1 ?ığınc!on muztarib olan Goga, mem!e
~ b I' ~1 ' Lıbya'daki İtalyan kıta:ıtm- ~ar;ad?.n ayıracak ve kendisine en .yi ı kette cereyan eden son had:selerch' n 
~ıı ~i 1t:t1 ıııın geri çekilmesini, lspan- ko:zlarından birini kaybettirecek her tiir-1 ('(" • " rsı1 mışt1r. 
~~hltı~ıtıı, Y~n .gönüllülerinin geri Ç3 • Iü hrrekettcn içtinab etmeğe mecbur • 1 

\, _____________ _,~ 
l'ı<Je~i arı radyosunun İngiltere :ı- öur. 

~. ~et \oer~rop~g~ndasına . kat'i surette Londra 24 (A·A.) -:--: Times gaze.te- Başvekalette 
d daha 

111 sını, İtalya ıle Avustnr - si, Eclen'in yerine harıc·ye nezaretıne Ankara 24 (Hususi) - Başvekalet er-
rı~UlUn~kı b:r surette mesai birli - 1 kimin geleceğine dair henüz hiç bir ka- ı::ıv aa;resi müdürlüğüne İzmir şirket ve 
;.ı huıu asını, Sicilya ile Tunus a - ~ar verilmemiş olduğunu yazıyor. :.-
~ lstihk~an Pantelleria adasındaki Chamber)ain'in hedefi mtlesscseleri komiseri Halid Altan ıayin 
11

l'. arnıurının yıkılmasını is~i - editmiştir. 
~ tlı-a 241 Ncw Chronicl~ gaz~tesi, Chamber: , . . • . _ 

!a 1 <A /\.) - Kral Bukinglıam la;r.'in asıl hedefı , İngıltere, Fransa, I- ıeısn h ır zamanda f. ılı b:r eser gostere -
l :ı oı-: d u"~ !l hususi bir meclisten talycı. ve Alnıanya arasında bir dörtler me?.se bu buhran artacaktır. 

\J rfra 24 lirı ifax'ı kabul etmiştir. paktı yapmak olduğunu temin ediyor. Oeuvre: İtalyan ta!cbleri tavazzuh 
~ tva.n 11 <l\. A ,) - Siyasi mehafil. A- Pariı; 24 - Pelit Parisien: İngiltere- ctti!<çe, bu taleblerin Ingilterenin Ak -
'I 131.ı tı 11 

U}ki tamamiyetinin hima- de tir siyasi buhran olduğu muhakkak- den:zdeki devamlı menfaatlerile telif 
dllc:ı. ~ı ~vanın mc:>sni birliği te-ı t:r. Eğer Başvekil bir ~ngiliz - İt~lyan eci~!emezli2i daha ziyade göre çarpmak • 

·dııde İtalyan • İngiliz :ı.nkşm~ı şeklinde efkiln umumıyeye 1 t&c.ır. 

Aman söylesinler 
Alman devlet reisi üç saat söz sciylerli. 
İtalyan başvekili de çok konu~~ın bir diplomattır. Yeni Fransız siyaslleıi 

konuşmağa vakit bulmadan yer değiştirdikleri için belagat, talakat ve h!l!l· 
bet müsabakalarında aksıyorlar. Nihayet er. az konuşan İngiliz politikacıları 
da d!llend.lcr. Ve parlamento önünde uzun nutuklarla tarihi İngiliz sükıltıın• 
nih~yet verdiler. 

Amerika cumhurreisi konuşma .. ını sever bir iş adamıdır. Bü~t\ik hidiseler 
?rnrşısında saatlerce süren nutuklarile meşhurdur. 

E!>ki dipl~masi gevezelikt~n h?şlanrmızdı. Yeni d:plomatlar stenoğrafları 
ş:ı şırtacak bır cerbeze ve edıblerı kıskandıracak bir belagatle konuşmasmı 
biliyorlar. Eski devlet adamları o;;cık konuşm;mın hata olduğunu iddia eder • 
Jc:rdi. Onlar.ın fikrine göre çott koııuşan ııdam mutlak bir pot kırar. Diplo
mat odur kı muhatabım konuşturup ağzyıdan esrar alır. Ve kaide odur kf 
diplomatın ağzından çıkan her keHrnenin liıgattcki, cümledeki manasından 
daha geniş ve telmihli bir ifadesi vatciır. Bwıun için eski diplomatlar di:-ılc
meyi söylemiye tercih ed~rlerdi. 

Bugün şoyle böyle diplomatlar değil, milyonlarca insanlann mukadderı • 
hna hükmeden devlet reisleri bili! bülbül kesil':liler. Saatlerce söz söylüvcı• 
Jar. 2cı söylüyorlar, sağa, sola hakınodan, hatır, gönül, ileri, geri düşünm~dcn 
söylüyorlar. Telmih, kinaye gibi edPbi san'allara tenezzül etmeden akılların
dan geçeni dobra dobra söylüyor!n:-. Öyle idd~a edilebilir ki 1918 de susan 
bataryaların yerini radyo makinct~r: aldL Medeniyet dünyası her gün ate, 
racan nutuklarla heyecanlar geçirıi yor. 

Fakat buna şükretmek lazım. On•ar kor.uştukça hızlarını ve hırslarını 
teskin ediyorlar. Maazallah ağl'zl:i:-ını kapayıp hın~ l '\rını, ihtiraslannı .;akla. 
salar muhakkak harb patlıyacak! Dua e<lc:lim, söylesuıleı! 
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İstanbul fırıncıları bir 
şirket kuracaklar 

Kazancın yüzde yirmi beşi ayrılacak, bu para ile 
şehirde iki ekmek fabrikası inşa edilecek 

F.kmek fiatlarını indirebilmek için ya
pılan tedkikler ilerlemektedir. Belediye 
e\•veHi ic;tanbul vilayeti dahilinde bulu -

nan altı değirmeni kendi idare edeceğin
den yakında mal sahibleri ile görüşmcıe
re başlanacaktır. 

İstanbulda biri Beyoğlunda, diğeri İs
tanbulda olmak üzere iki ekmek fabri -
kası açılması mukarrerdir. Fabrika için 

çok paraya ihtiyaç gösterildiğinden bele

diye bu fınnlan kendi parası ile yaptır-

!ç::ı faaliyete geçmişlerdir. 
Fırıncılar şirketi, belediyenin müra -

kabesi altında bulunacak, kar mikrfarı 
hic:se ve alaka nisbctine göre tevzi edi
lec~k1ir. Karın tutarının yüzde yirmi be
şi p<ıyfaşılmıyacak, bankaya yatınlacak
t.ır. Eu yüzde yirmi beşin tutarı ile de İs
tanbulda birinci fırın fabrikası açılacak, 
bu fabrikaya sayısı iki yüzü bulan bütün 
1ı::-mlar ortak olacaklardır. Yüzde yirmi 
beşlerin ne kadar tutacağı hesablanınak
tadır. 

Rumelihisarında 
bir hırsız yakalandı 
Yapılan tahkik: tta bunun 
vaktile Bursa hapishanesin
den kaçan ve aranan biri 

olduğu anlaşıldı 
Rumelihisarında heyecanlı bir hır -

S!Z kovalama vak'ası olmuştur. Hüse -
yin isminde bir hırsız, Rumelihisarın -
da Mustafanın evine hırs1Zlık maksa -
dile girmek istemiş, fakat ev sahibi ta-

' Son kar fırtınası hangi 
kazalara sebeb oldu 

Dün fasılalarla kar yağdı, gece her taraf karla Ö~di 
Kaşta dört yolcu karlar alhnda kaldı, Rizede tel ;~' 

telgraf hatları kırıldı, yakacak fiatları yüksel 1 

mıyacak, bulunan bir formülü tatbik et
m"'k suretile inşaat bedelini temin ede • 
ccktır. 

Belediye ile fırıncılar arasında, ekmek 
satı~mı şirket şeklinde idare etmek :çin 

yapılan tema~Jar müsbet neticeye var -
mıştır. 

Fın!'lcılar aralarında şirket kurmaları 

htnnbulda iki yüz fmn bulunduğuna 
göre günlük un sarfiyatı üç b"n çuval • 
dır. B':.l üç bin çuvaldan elde edilen ek • 
m~k mikdarı ise üç yüz bin kiloyu hul -
m:.:ıktadır. Yüzde yirmi beşlerin tutarı 

hı>salılandıktan sonra yapılacak ilk ek -
rnı>k fabrikasının vüs'ati ve yeri tesbit 
edilecek, faaliyete geçilecektir. 

rafından görülmüş, kaçmaya teşebbüs 

etmiş, bu sırada ev sahibi hırsız kaçı -
yor! diye bağırmıştır. Bunun üzerine 
yetişen polisler hırsızı kovalamağa baş
lamışlardır. Fakat hırsız polislerin 
-dur- emrine riayet etmemiş, nihayet 
polislerin attığı kurşunlarla bacağın -
dan vurularak yakalanmıştır. İlk istic
vabmda 'kendisinin Mustafa oğlu Hü -
seyin olduğunu söyliyen hırsız Emni -r Foto muhabirimizin kann fiddetle yağdığı sırada gece çekt;ği t>ır re6'"'b'ı~ 
y~t ikinci şube müdürlüğüne getirildi- 1 Dun şehrimizde bava karlı ve fırtınalı timi btılmuştur. Telgraf ve ~e~~de ~ 
.~ zaman bunun vaktile Dursa hapis - geçmiştir. Evvelki gece yarısından sonra bozulmuştur. Trabzon şosesı u·~-f'lll !ıı' 
hwesinden firar eden ve o zamandan-ı başlıyan kar dün de akşama kadar fası • uçurum çökmüş, şosenin bir ~ '/i 
beri bu civarda bir çok hırsızlıklar ya- lab olarak yağmıştır. Kann metre mu- zulmuştur. Denizde de tipi va;:ı 
pan sabıkalılardan İbrahim oğlu Halil rabbaına bıraktığı su mikdarı 300 .kilo - pur ~efcrleri intizamını kaybe 

• 
lstanbuldaki Karakög 

Köprüsünün yeri 
Değiştirildi 

olduğu anlaşılmıştır. gram olarak ölçülmüş, rüzgar şimal isti- Kütahyada . b 1'ı! 

Çaldığı eşyaların bir çokları sattığı kaınetJnden saniyede 13 metre hızla es- Kütrıhya (Hususi) - Şidde~ı ııı'Oi' 
. yerlertien istirdad olunarak sahib1eri - m!ştir. Dün hava çok soğumuş ve ter • hüküm sürmektedir. Şehre ınutt 

Bütün oteller 
Islah edilecek 1 

ne fa.de edilmiştir. Daha ne gibi hırsız- nıometre sıfırın altında 1,8 dereceye sa- yen k:ır yağmaktadır. 
lık vak'aları yaptığı hakkında polis tah dar düşmüş~ür. Soğuk gece şiddetini Mahrukat fiatlan fırlıcb Cııt' 
k ikata devam etmektedir. arttırm?ş, bıJha:;sa dokuzdan sonra ke- Hav:ılann birdenbire kışlarııas1 ı• 

sif enette kar yağmağa başlamış, her )>itt 
Belediye Turizm şubesi müdürlüğü İstanbul ve Beyoğlunun imarına a- E h h fam! karla örtülmüştür· Yurdun doğu rine yakacak fiatları da birden~ 

yakında inşaatı bitecek olan yolcu sa- id maket ve raporlar Ankarada tedkik t nar ) er ay mır.tak:-:.sında hava kapalı, Trak - selıniştir. Antrasit, İstanbul yet_ \
4 

· cenubı· cvl~re teslim, tonu 26, kok 22, ~il' 
]onuna taşınacak, turizm işlerini daha 1 e<lildi~den sonra Islan bul belediyesine d \J • t• ·ı k? ya ve Anadoluda çok ecnebi briket ve envaı da tonu 2 ı.o~J11 ~ 
yakından kontrol etmek imkanı elde gönderilmiştir. egt ş ırı ece • buil'thı ve yağışlı, diğer ınınta - 1 r. ; 
edilmiş bulunacaktır. İstanbul beledi - .Makette Karaköy köprüsü yeni ye - • . kabrdu da kapalı ve yağışlı geç- raya S.ltıldığı halde, bu kömüre ıfitde 

Et_ ncuzlugu başlarken be.ledı)'.. e sıkı m ·şıı·r. Ru""zgaAr doğu mıntakası ile Ka _ cülerden perakende alındığı tak , 
yesi 1938 mali yılından sonra Turizm rinde gösterilmektedir. Karaköy köp - t dh 1 1 akt d Bel d kt d lr,:;u 3 kuruşa, yani, tonu 30 Ura)'• , 
işlerine daha ziyade ehemmiyet vere - rüsü ileri şehir planında Balıkhane bi- e .. :~ ~~. ~ m .. a ır. e ıye .. ı ısa 1 racienizin şark kıyılarında, cenub isti • ~ 
cektir. Ötedenberi seyyahlar vapurlar- nasını.1 bulunduğu ye.re çekilmiştir. mudurlugu murakıb.~an~ he~ gu~ sem~ kametle. orta kuvvette, diğer yeırlerde bilmektedir. u ~ 

semt dolaşmakta, gunluk fıat lıstelerı U"l'l•Hrıiyctle şimalden kuvvetli olarak es- Kuru meşe ve gürgen odun , 350 
la gelmekte, şehri gezdikten sonra tek- ... 20 k k d 1 ları dB J • hazırbmakta, kasab dükkanlarındaki m:ştir. "t uruşa a ar, yaş o an ~ ıe o 
rar vapurlara dönmektedirler. Seyyah- Polisle : et sntı~ işlerini kontrol etmektedirler. . . ruş'l kadar alınabilmektedir. 130!~ 53 .' 
larm İsta.cbulda sabahlamaları, hatta • Mürakıblar her günkü tedkiklcrinden Karadenızde yenıden fırbna başladı duğu halde, odun, kiloyla ıki k~ 5 ıı.· 
Avrupada olduğu gibi birkaç gün otel- Bir liman amelesinin bacağı kırıldı bir raporla belediyeyi haberdar etmek- Ka:-adenizde yeniden şiddetli bir kara- tıL"l'laktadır ki, bu takdirde, çe~ 
!erimizde kalmaları yakın zamanda 1e- Limanda şamandırada bağlı Alman ban - tedi:-lcr. Ucuzluk başlıyacağmdan bir I yd fırtınası ve kar tipisi hüküm sürme- rsyı bulmaktadır. 7 e 
min. edilecekti.·r. Bu iş için beled. iy_e o - dıralı J:ıraa vapurunun ambarından eşynyt gu""n e:vvel, avlık azami ve asgari et fi- ğe baş!amıştır. Bu yüzden bir kısım va- Mangal kömürü, kilosu, döıaııe 

1 il ı d t t tuccarlye boşaltmakta olan tahmil tahliye J 1 8 k 1 k d 
te c er e yem en emasa geçmış ır. amele~r.den Suleyman oğlu Talllr üzerine atla~·l il5.n olunacak, ekmeğe konan purlıır har<•ketlerini tehir etmişler ve eme uruşa satı ma ta ır. ,oıcf6 

Otelciler cemiyeti, İstanbuldaki o - düşen f!çının altında kalmış, bacağı kırıl - ı narh gibi her ay yeni füıt tesbit edile- Bilyükdere önünde demirlemişlerdir. Ka- Karadenizde bir mayin g6 tıd' 
telleıin hemen hepsi ıslaha muhtaç bu roı,, berayi tedavi Beyoğlu hastanesine kal- 1 C·~ktir. ı' radenizdt. bir kaza vukua gelmediği tah- • Karadenizde Zonguldak 8çı~rıı ( 
lunduğundrtn bir ıslahat projesi hazır- thrılmıştır. 1 n·~n tekrar toplanan et komisyonu a- m:n edilmektedir. Deniz ticaret müdiir - Necf<t vapuru tarafından bir ırıs1:ıe Jıl' 
famıştır. P~oje, ıslahata. geçil~.iği za - Tramvay ve otomobil kazalan zarni ve asgari et fiatlannı tesb"te baş- lüğiiı_ıe .kaza vukuuna dair bir haber gel- rülmilştür. Liman reisliği KaradeJll,ıııJ ı' 
man Beledıyeye ve Tunng Klube ve - Şoför Alinin 1dares1ndekl 2056 numaralı larrıştır. Fiatlar her ay başı, havaların memtştır. reket edecek vapur kaptanların~ 1''' 
rilecektir. Bu projeye göre oteller altı ;~:~~~~ ~;Yy°!;l~r~ğdaah~1:'i;11 l.sm~~::e:ı~~~~ fırtma!ı veya açık oluşuna, İstanbula HaJ.çteki kaza yakkız bulunmalarını bildirrniŞ.~~2 sın.fa tefrik olunmuştur. Her sınıf c•ığa prparnk bacağının kırılmasına sebebi- gelen hayvan sayısına. ihrac mikdarma Dtin sabah Haliçte bir kaza olmuş, Bar- yin;n imhası için vesait göndeı;1 

mevkii, içindeki mobilyası, teşkilatı i- y('t vermiştir. Yaralı çocuk Beyoğlu hasta - göre yeniden yapılacak \'C ilan edile-
1 
zihy kumpanyasının İkbal vapuru tiört - · · · · · · · · ' · · · &J 

le birbirinden ayrılacaktır. Semtler e- nesine .ıtaldırılmış, şofôr yakalanmıştır. cektir. rnr-ıtör parçalamış ve bir sandalı batır - B A y T E K l r 
hemmiyetlcrine göre, sıraya konmuş, * Şofor Mehmed tarafından kullanılan Kasab dükkanları keçi sığır ve ko- mı~tır. Kazanın tafsilatı şudur: 
her sınıf otelde ne cins mobilye, ne şe- 1844 numaralı otomobil Pangaltıdan geçer- . t kl .. , b" b" . d Dün sabah köprü açıldıktan sonra Ha- A v c 1 

. . A • . . ken 55 y~larında Allze çarparak başından, yun ctı sa tı arına goı e ır ırın en . .. . . 
kılde teşkı!at bulunacagı tcsbıt edıl - kolundan ve ayağından ağır surette yarala- tefrik edilecektir. Bir iki güne kadar hede bulunan vapur ve motorler bırbı -
miştir. rrıştır. Yaralı ifade veremlyecek bir halde beküiye tarafından bir ilan yapılacak 1 r~m tskiben çıkmağa başlamışlardır. Pek yakında 

Otelciler Cemiyeti, varidat noksan- Ş!~I çocuk hastanesine kaldırılmış, suçlu şo- ve kasablar hangi cins eti satacaklarsa 1 Saat altı buçuğa doğru İkbal vapuru köp- Jstanbula ge/i'•tOI' 
lığı hasebile memurin ve müstahdemi- fc:Jr yakalanmıştır. beledi"eyi haberdar edeceklerdir. ritmin açık bulunan kısmına doğru Her- il 

nin maaşlarını, kira ücretlerini vere - * Vatman Ömer Lütfünün idaresindeki Kay"'un eti satanlarda sığır veya keçi lemiş, fa~a~ şiddet~ -~i~. surette esen' --•_ •_ •_ •_ •_ •_• __ H_a_zı_r_la_n_ı_ız! .,,,~ 
mediğinden ticaret hancılan ile bir - Şişli - Tünel tramvayı ile 178 numaralı Mnç- . t d""f dili ilk def d povraz yuzunden koprunun sağ tarafına ~ 

ka - Eminönü tramvayı arasında Harbiye - etme esa u e rse asın a :. M " • b ı v 1 MART SALI 
leşmişti. Islahat projesinin tatbiki i - dP bir r.ıüsademe olmuş, iki tramvay da ha- 15 -25 lira ceza alınacak, bu hal teker- dogru suru~enm~ge_ aş amıştır. a~~r , •il 
çin evve1emirde bu iki cemiyet birbi - snra n~mıştır. Kazaya makascı Cemalin rür ederse dükkanın seddine gidile- k:.ptanı ~~lı~ kop~ye çarp~ma~ ı~ın 1 M u·. N ,. R N u R E o o 1" 
rind'!n ayrılacaktır. y.:ınlı.ş makas açmasının sebeb olduğu ya - kt" . derhal sur ati kesmış, fakat şıddctlı ruz-

Ucuzluk aş a ı tan sonra er gun, 1 . .. Haricden seyyah celbetmek ve ya _ pılan tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. ce 
11 

• b 1 dk h .. I gar İl<bali Yemiş önlerine doğru atmış-

1 
K O N S E R 1 d• 

hancı memleketlerde propaganda ya - Yangın başlangıçları her t-ıraftaki kasablar kontrol edile- tır. kbal b~ s~rada ~l~ postasını yapmak- F oO 
Pabilmek için beynelmilel otelciler it- E:oyu"bde Ruhsar isminde bir kadın evinde k f' t k ı . a 1 kt ta olan Halıç ıdaresının vapuruna ra:-ııpa r an s l z TiyatrOI .:"- ıoS 

ce , ıa mu ayese erı y pı aca ır. t . ti B d B 1 kh · .. ı> · ı ti B 1 A"' i pnllPıt. 
tihadına dahil olmak zaruridir Halbu- yatak içerisine mangal koyup tandır yap - H k b d""kkA ·· r·k f" t ı· t . . e ~ı§ r. un an sonra a ı ane onu- Jl e er eyoıt u 68CHID ttd ' 

· er arn u anı gun u ıa ıs esını k d ·· -kl · b d ki RADYO rnH"' .. zasınd0 sıüıloı,-ki Türkivede otelciler ittihadı yapıl _ mış, fakat mangal devrllmiş, yangın çıkmış, b"' .. k b" 1 h .. d h t ft .. ne a ar suru enmış ve ura a mo - 6 .. ... 
,, ıu i f d - d"" 1 .. t- uvu ır ev a ıçın e er ara an go- " d il b" d ' . . B 1 I madan beynelmilel ittihada kaydedil _ a ye tara ın an son uru muş ur. .. · . kt tor ve san a ara ın ırmıştır. u sırala 

. A * ArabcamUnde oturan Ahmedin evin - rulebıll'Cek yere asaca ır. Şakıt kaptanın Ensevimli Hüseyin kap- BAL v O p E B fi.@ 'I 
mek ımkansızdır. Bu bakımdan da o - den soba kurumlarının tutuşması netice - Bcl-.:ıiye et satış yerleri açacak bir ı · ' ·· • 11 . 
t 1 ·1·· · ı b' kl km k f;"U • ' tarıın hsanıye, Bayram ve Eyub kap-e cı ıgı esası ır şe • c so a zaru - sinde y:ıngın çıkmış, lt!aiye tarafından sön- taraf'a" da kendi et satacaktır Satış . .. 1 . .1 . . . . 
reti vardır. düruhnüşttir. . •A .. .. · . · . . : . tancı aıd motor eı ezı mış, Salıh ısmmde 

teşkılatı vucude getırmek ıçın bır mık- birisinin sandalı batmıştır. Salih yüze-
da.- pcıraya lüzum vardır. Etin beledi- rek boğulmaktan kurtulmuştur. İkbal 
ye ta' afından satılabilmesi için ne ka- vapuru Balıkhane iskelesine rampa et
dar para lazım olacağı tedkik olunmak- tikten sonra durmuş ve bir romorkörle 
•.adır. 1938 büdcesinde para temin etli- k1ç tar:ı.fından çekilerek köprüden çıka • 
lirse ckrhal et satışına girişi1ecektir. nlmıştır. Deniz ticaret müdürlüğü ve za

Şehir işleri: 

Valide hanı Martın onundan 
sonra y1'.nlacak 

Toplantılar: 

Halkeviııdc konser ve konferans 
Eminönü Halkevlnden: 
Cumartesi a.k.şarru saat (21) de Evlmlzln 

Eminönünde yıkılacak Valide hanı ca~a.lo~lundnkl Merkez salonunda Aziz Çor-
için Be!ediye ile Vakıflar idaresi ara - lu taratındar. CGarb Musikisi) hakkında bir 

Kiiltür işleri: 
d • t b k t h 1 lm şt konferans verllecek ve bu konferansı kon-

sm :ı .am mu a a a ası o u ur. serva.tuar Şan muallimlerinden Bayan <Ren Beyoğlu Halkevinde istenografi kursu 
Ha7!rlanan mukavele Nafıa ve Dahi - o~ıcnbevl> nln bir konseri taklb edecektir. Beyoğlu Halkevinden: Evimizde yeniden 
livP Vekaletine gönderilmiştir. DaYetıyeler hergün Evimiz bürosundan a - l~tenografl kursları açılm14tır. Haftada 2 sa-

. hnabiUr. at olma~ üzere 3 ay devam edecektir. Tedrl-
lfonda oturanlar verilmiş olan on Kızılay Bcyazıd Şubesi kongresi S3ta 7 mart pazartesi günü .saat 6 da başla-

b ·· }" k · hl racal:tı'". Arzu edenlerin lı:aydolunmak üze-
eş gun Ü mü et zarfında hanı tah - Kızılay Beyazıd şubesinin kongresi cu- r~ Evimize müracaatları rica olunur. 

liye cdemiyeceklerini belediyeye ve mart.esi güni\ saat Yirmide şubenin Vezneci-
,. b !erdeki binasında toplanacaktır. Toplantıda 

par .ıye aş vurmak suretile anlatmış - ıubentn faaliyeti gözden geçirilecek, yeni in-
larsa na karardan dönmenin imkansız tıhab yapılacaktır. 

ola"nğı cevabını almışlardır. Valide Konferans 

Esnaf cemiyetleri toplantıları 
Dun, kunduracılar ve bahçl'nnlar cemiyet

leri heveU umumlyeleri toplanmı§lar, mQtad 
müzakerelerden sonra dağı)Inlf}ardır. 

haı.ı M.:ırtın onuncu gününden sonra ta

JT?amen boşaltılmış ve yıkılmağa baş -
hmm ş olac~ktır. 

Kad))ı:Ciy Halkevinden: Cuma günil saat Bugün öğleden evvel deniz küçük nakliye 
21 de evimiz salonunda Behcet Yazar tara- esnafı, öğleden sonra da fırıncılar cemiyeti 
tından (Şiirler) lslmll bir konferans verile- heyeti umumiyelerl Eminönü Halkevlnde 
rektır. Konferansa herkes geleblllr. \oplalıacaklardır. 

bıta kaza hakkında tahkikata başlamış
lardır. Nüfusça zayiat olmamıştır. İkbal 
vapurunun sahibi olan Barzilay kumpan
yac;ı kazadan mütevellid zarar ve ziyanı 
ödiyeC{'ğini söylemiştir. Zarar ve ziya -
nm r.ıikdarı tesbit edilmektedir. 

Kaşta dört kiti karlar alhnda kalCı 
Kaş (Hususi) - Yaylalarda şiddetli 

kar tipisi hüküm sürmektedir. Yollar ka
panmı,. münakalat durmuştur. Dört kişi 
karlar altında kalarak ölmüştür. 

Rizede telefon ve telgraf 
hatJan bozuldu 

Rize (Husust) - Havalar birdenbire 
oeğismiştir, iki gündür geceli gündiizhi 
kar yağmaktadır. Kann kalınlığı 54 san-

25 Şubut Cuma ak
şamı 21 de 26 Şubat ...,...,.._ 
CuınHrtesl gOııdnz 
Şehzudebaşı Turan 
1 iyatrosund 28 Şu-

bttt Paznrtesi akşamı -~ 
Beşiktaş Suat park 
1 Mart Sulı Pangaltı 
Kurtuluş tiyttlro-

Eua;' A Y J L fi Jl 
S"ıe 

BOyOk operet Orkf'stra ;;...-

f"ebzacleba1Jı 11FERAB• Sill ~ 
"'Her gece ve cumartesi,'filrı 

matinelerinde Buyült 
San'atkAn prof. 
ZATİ SUNGUR 

ve ,.ıtt_,,ıı 
('İN-ÇiN varyete trupu, a~ı •e iJıP 
akıllı kopekler kumpanyası 

varyetesi 
Sinemada 3 fillll 

Şarlo Eski Zam:ınla...S-., 
Vatansızlar Cebenııepıl 

Kor.ı:an Kız 

' 



......_ . 2S Ş11bat -= 

İnegöl belediyesi imar 
İşine ehemmiyet veriyor 

1negblü.n umu mi nıanzıırası 

da liavı.a (Hususi) - Knuı. toprakla m-
.. ~lngin madenler bulunmaktadır. ffr· 

lı.\\'> •. f d f . " tı " nıuteha~sıslaı tara ın an eımı ar,~-

t t:n~lur yapılmamış olan mıntaka .op
daklaıın~a petrol, kömür ve altın ma-
.. bleti \ nrdır. Susuz köyünde de. altın 
~ tl !li bulunmuştur. Belediye mad n 
~Utı.ın rnıntak&lardaki toprakları ted· 
btı Ve tahlil için maden tedk k ve ar<lş-

rrıa enstitüsüne göndermiştir. 

-. SON POSTA 

Trabzonda otobüs 
servisleri 

-~--- _,,_ -------
liasan :S 

hayat ey - Balıkların. 
' ına aid bir eser oku. • 

Onlar da tıpkı İspan
yollara benzıyorlarmış. 

-----
Hasan Bey - Onlar da 

birbirlerini yerlermi~ de.. 

Konsey saat 1 de topla nıyor 
Dört gün zarfında neler görüşülecek ?ı 
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ı= l-ı acHseler Kaışısınc..a 1 

<Ç O K ŞC KCR Örgü eşyada bahar 
cak! Oh, çok şükür klyamet kopmıya. Otobüs davası dün en hazırlıkları Z ünbülefendi dergahının avlusun-ı 

da bir ağaç vardı ve bu o.ğacm ı 
bjr aahnda bir zincir asılı idi. Eskiden o Demişler. Avrupada ikide bir karışıp h ı f 11 • d' 
~~;r~y~~:~n~;~:.:.::· in~~ı:~~~;. dP:'._ Harb_oıacak. araret i sa hasına gır I 
il'! "" .• b .. d dal ~ .1.mi . . . u Ded.klerı zamanlarda ben hep bu hi- b 
y;.ınun lrlD e egı ş, zıncırm cu .. . .. .. s· k . tte 
yere değecek gibi olmuş. Görenler te1aş- I ~ayey.~ ha~ır~ıy~~~· ve . açıkgoz türbe- ır ısım şahidler, bin liralık ihtarnamenin müre 
fanmışlar, herkes birbirine söylemiş Ve ODr eozlenmın onune gelıyor. olduğUDU Söylediler, 8VUkatlar MÜJ?akaşa yaphlaJ' 
az 1.amanda haber etrafa yayılmış: ,_ Gene imdada yetişir! . 

- Zünbülefendinin zinciri yere değ • Diyoru_m v~ hakikate~ büt~n had.ı~ • Ahmed Emin, Sabri Salinı, Avni Bayer, söylediklerini kabul etmJyerek, yalandan l' 

k .. d. B" k .. k d . lı>r harbın gun meselesı halıne geıdı - P..eca1 Nüzhet ve Sabur Sami arasında tev - b:ıret olduğunu söyle .... ı"tır. e ... a• 
ıne U2ere ır. ır aç gune a ar ıoya- """"'i tdat ... 

t k kı ğ"ni ortaya koyarlarken, ne oluyor, ~:aı,ıl hlden görülen hakaret davalanna dün de &mra şahid olarak Son Telgraf _..,111$11 
mc opaca . . . . d dilmiştir i Je'Vııı--"' B" b" .

1 
h l"ll 

1 
vl 

1 1 
1 ofrvor, neden oluyor bılmıyorurn; goze evam e · dürü Kwm, müteakiben de dişe ıiiJllıı 

u ırı e e a aşan ar, ag ıyan ar, ıas- .. ·.. . b. k • . 1 . b. Şahid Ziihtünün söyledikleri satan Ynseı: dinlenilmişlerdlr. Kazı.ın ;~ 
t 1 1 k k d d

.
1
. t 

1 1 1 
1 g'-1' unmıvcn ır udret hadıse crı m.lf:n- u ı 

a cı a11 ar, or u an ı ı utu an ar o • b" ·. . . . Duruşmaya amme şahldlerinden Zühtü _ nün söy)edlklerlnln doğru olduğun • •• ı ol' 
B d . . b " d h • ıre ortaaan yok edıverıyor ve hız şa~ı· ı d A nı B · k dl il h bı ca!J.'>' • rr.ıtF. u ara a zıncır .raz a a tonra"a nün dinlenmesile ba.,lanmıştır. İnşaat müte- e v ayerın en s e esa bil 

· ~ " rıyoruı: y ğ çıu ynkh•şmış, ht:m0n hemen değmek iize~e Oh 
1 

•• k.. d. h b 
1 1 

ahhidi cılduğunu söyllyen Zıihtü İlkkanunun d:.ı ur.u ve 935 yılından bor ddel· 
. . - . ço.r~ ~u ur, ıyoruz, ar o mı- ıı inci günü kuru yemişcl İhsan ve onun lunduğunu söylemiştir. Bayer, bunu reJ\;,zoı 
ın:ı). y1c:ı1' ! arkadaşı Mehmed ve Mustafa isminde tanı - mlşti-:. Şahldlerden muharrir Tevfik ı-""ır. 

Dur.u gören türbedar: 11 "d · · d ki d ı-ernlş eı"H• Eugiinlerde gene harb kokusu baı gö;;- m'.ldığı bir adam ile blı-likde Borsa kıraatha- e, .-.. nan ısının e. a am ge u• tcı:ıv 
- Şn işi ben hallederim! ı b n'!slnde oturduklarını, bu sırada içeri giren Nazmi Nuri, şahid Adnanın bir sıı.ll ğuJl" 

tcrr.ı.. C"ınkü ortava ir çok hadisc:er ... ıundU 
DP.n·i b. - k RPcai Nüzhetin kendisinden müteahhid Sab- lık hadisesinden tevkifhanede ..,u 

_ ş, ır gece agaca çı rnış, tinc;ri ('Jktı. F<ılnt bnn hiç meraklanmıyoruın. - d ı ri Celfi.l! sorduğunu, sonra masadan uzaklaş- söyledi. 
aw•cın ° alından sökmüc:, daha yü'<c:;._k Gcrcı oı'tada bir türbe vok ama, bü·.l.ik . Yukarıda solda - Koyu menekşe r~n- , tıkların!, kendisinin «burada yokıı cevabı Avukatlar a~~sında ııe,ıl1' 
bı~ da'ı~a asmış. Ve ertesi gün mahal • harbrlen arta kalan yir~i milyon mezar g ndc bl:ı7 - kazak. Kravat pastel mavısı. v~·rdlğmı. müteakiben kendisine gazeteler - Sonra Sahur Sami vekılı Sadi Rıza d:ı. ıı:~ 
1 ~ ı L~ 

1
ke:amet karşısında şaşırmışlar, Si'- va-. Elbet gene bir türbedar çıkacaktı::-. (Ters - yüz, fantezi ve ikili liıstik.) dı>kl otobüs neşriyatını okuyup okumadığını· med Emin vekili Nazmi Nuri ara.sın tobii5 

\:J!l.nuş ~r. 1 İsmet Hulusi sorduğunu söyliyerek. demiştir ki: bir mün:ı.kaşa gecmiştlr. Nazmi Nu~ııoıııı:e. 
- B!ına para kazanmak ister misin, de _ yolsuzlu~unu şahidler dinleterek. ·a!l et' 

di. Brn de, tabii isterim diye cevab verdim. mecte isbat edeb:lecek~erlne do.ir, I~Yed~ =-

Bundan sonra bana şöyle bir teklifde bu • za ulemasının da fikırlerlnc istına 53 
Jundn: ' müctafa:ısmı yapmış, Sadi Rıza Sabulr ısJI' 

G6zlerin güzelliği iki şeyle elde edilir: · i 1 d ıo; da b r ..ı. cBen otobüs ruhsatnamesi almak için be- mm n memur oma ı;:.ını, hakkın fl\JP ı_ unhn biliyor mu 1 

' i iniz? 
Gözlerin güzelliği 

1. Sağlık. lediyeye müracaat edip, reddedilmiş, sonra klkat da yapılmadığını izah ve Nazın! 
F.J b · .., 2 M k · Ahmı>d Emine müracaat etmiş ve bu işi yap- nL"l iddi:ısının aksini iddia etmiştir. ıııJil 
' ' eygrr, ma~·mun, kurtaga Dlinyanrn e:1 l:azandı~ICI işi ~özü: yaJ. m:ık için ona 1000 lira vermiş gözükecek ve fa 1 Dı:ruşma diğer şahidlerln celbi JçlO ıı •• 

t l.l 1Salı b 1 ki 1 sağlığı, k:ıt Ahmed Emin bana ruhsatiyeyi almamış edilm1ştlr. Bir ki:smı mahkemede okuıı1uıı..,,11 • 

_J 
1 ve a ı ar nası. paçavra ıı·c reıı· o.tu· u udae .... onları fazla yor· olduğn için bir istida ile müddeiumumiliğe l v ~~-at Nnrinin mazı-ufları da, m 

uyuriar? a ns, ı rnıştır mamak, yorulun. müraca!lt ederek dolandırıcılık davası aça - lll.lllğe havale olumnuş~-

1 

c:ılamşım. Eğer bunu yaparsam bana para 
Bil'.yo~ musunuz ki ayni ci~sten o::m Dünyanın _en ka- 'Ô ca dinlendirmekle vadediyordu. Ben bu teklifi kabul etmedim. 

hayvanl.,rın uykularında da bır benzer- zandırıcı tıLatet- ~·1 -~ _,-f.)>ı mümkündür. E- Oradıı bulunan İhsanı tavsiye ettim. İhsan Bir facianın 
muhakemesi 

~..... \ 1 d::ı. rr.ddetti. Tanıdığı bir bakkalın bu işi ya-
Jik vardır. M 'S"l~: ~,\\ \ 11/ !erden biri de r:a- J - >-~ lcktrik, toz, oku-

Ehl·ı t ı1 çavra ticaretidir. ııablleceğini söyledi. Pazartesi günü için 
hayvanlarla / ..._ m.:ı, clişi gozu yoran şeylerin ua- r:ındcvu verdik. Gitti. Bana bu işi yaparsam, 

et yiyen vahşi hay- ·~~//-:::;.. Mesela Paric;~e "\ 1.._V ı\.\ fY' ~ınd:ı gdir. Bilhassa az ışıklı yerlerde o- . bır mer'ullyet gelmiyeceğinl, polisin ve müd- • l 'it 
~ ... t\;'' ~ günde toplanan pa fı/ı ~ 1 mıı ku!'nak ... Yorulan gözün beyazında ince! deiuınıımiliğin haberdar edildiğini söylemiş - E ir asabı yete kapı an ı.t 

~ .ı r ~"- ırmızı amar ar goru~meye ~-ş ar. :~ Şahid pazartesi günü Recai Nüzhetin gel- Üvey kızını öl Üren b e vanlar bir şekilde 'i- ~ :::. ça\·ralar, 1,190 uoo ı ı \ \~ı \il' \'\\11,ı ili k d ı .. .. b ı G·· ı tt. d dbB'' 
uyurlar: YU\·ar- ~" ~ kiloyu bulmakta· ~ N - ~ kapı: .. kla~ı kızarır ve şışer. Goz beb_ egı medi~ini, salı günü gazetelerde mevzuubahs . ' ' rı''10t 

__ ::::::. dır. Yılda, bu "- ).J.'~I'.~--(~ ~ 1 kl - k b d B h 1 mahuemede h0 sao ve 1 
}anmak Ve b3Şİ;l• ~ ~ P'if ;'.: l_!!Inı ay e er. U a e gıreJl ~htarnamenin intişar ettiğini. bunun Üzerine A '- er 
rını arka ayakları· ' 434,350,000 kilo e- - , gözde artık güzellik aramamalıdır. Bu- [ ı:ısanl'.' . birlikde önce Son Telgraf .~azete - Kadı köyünde üvey kızı 18 yaşırıd~ 

de ... Bu iş yüzünden yalnız Par iste g~c;i- nun için sinema, uzun zaman okuyup yaz- j :sınd~ t~~~a, sonra Tana gide:ek.'. on.ce Ha-
1 
hanı öldüren Cevadın ' duruşmasına 

nı:ı uzerint. koymak suretile. 

Fıl ayukta uyur ve imkan bulursa ya-

kınmdakı bir ağaca dayanır. Beygir ve 

ka~ır '1a ekseriyetle ayakta uypyabilir-

,,., \ ı ı•/'/"/ / // / 
~ ~ . ~ 

ler. 
arka 

Kurbağ:ı1ar, 

kısımlarma 

de uyur. Tirnsah, 
kertenkele gibi SÜ· 

n~~ insanların sayısı (80) bin oldu~una m~k .. ı ı kt ·ık · · · 111 Lu.f.ıyu, sonra Ahmed Emlnı gorduklerlni za mahkemesinde dün başlanılmıştır. ..ııO _ .. ve, a yo cu u an sonra ı ısını7. . 1 i ı· ' dUr" 
giire paçavra ticaretinin karlı olup fJıma- d h ı · ı ·· ı · · · d. 1 d" • ı 1 soy em ~ ır. Son tahkikat kararnamesi okUll Jl ' er a yoru an goz erınızı ın en ırmc;ı: Bıırada Recai Nüzhet şu suali sormuştur- d ıarı 9 
• ~ k · t d" · . . · sonra, sorguya çekilen Ceva. şun 
oıgmı arcı sız asavvur e ınız. olm&lıdır. Bunun muhtelıf şckılleri var- - H:ılll Lüttüye gittikleri gün kend1lerlne Jntmıştır: ıııtı' * dır. Maydanoz, peygamber çiçeği, sarı kaç .nan verm~ş, lütfen sorunuz. j _ Dert sene evvel Reyhanın anası ~ eıe 
Danyadl e 1 ç 1 t 31 y" J} n mH ;e yonca gibi nebatları kaynar suya atanık 1 .. Ş'1.lı!r1. ken~ısine para. teklif edilmediğini ne tanıştım ve evlendik.. Hadise akşr:tıı1 o, 

'd d ., 1 1 k so:vlem1ı::tır. Dığer bir suale karşı da, 35 - 36 geldı·ın "rkadaşını Sudi ile oturuyordıı1'· 0ıt 
1 ·ı· 'e ,. e. e e ııen osyon ar ve sıca çay suyu · .. • .~ 11ı n r: 1 iL. ra. r . . ;- ö . . . yıllaı-ında muzayedeye fesad karıştırmaktan nunla b!rlikde otururuz. Sonra bı>n 21 ~ 

:l prk ıyıd_. tekılerını yapmak veya yap- 1 bir müddet zannaltında kaldığını anlatmış - , ğ b 1 d ,..,, 50 • 
Umumi y" t 1 b. k .. 1f h ' rakı aldırarak içme e aşa ırn. geÇ 

v • ır:r.ayı ır u et sayıyorsanız er evde tu. s~dl karı çıktı. aradan bir nüddet :ı • 
le dünyanın en hPınen hergün içilen çay suyuna temiz İhsanın anfattıklan tiKte~onra ben de çıktım. Evden tıışı~~ 
çok et yiyen mil- 1 bir pamuk parçasını batırıp gözlerinizm Bun~an sonra dinlenen şahid İhsan ufak caktık. Yeni• konturatı imzalamasını 6115ıt'' 
leti olarak Alman üstüne koyunuz. Arka üstü yatıp on da- farklt>.r!a ayni sözleri tekrarlamış, şunu lla- tek.lif ettinı. Yarın imzalarım dedi. su 
lan sanırız. Hal • kika bekleyiniz. Bu kompres gözün bü- ve etmiştir: da karım müdahale etti: ısın cıeıJl-
b +

•• 
1 

v 

1 
- Bize müddeiumumiliğe lstıdamızı ver - _ Sudiyi bırak, yorgundur, ya 

uki, bu bah's!e, ., .un yorgun ugunu a ır. dikler. sonra, Valinin yanına gideceğimizi, Ben de: ,ti' 
İngilizler birinci Unutmayınız ki bir camın parlak ''e avukat tutacağnn~ söylemişti. _ sen kendi kızına bak dedim. ~u e:&6 
safta gelirler. 'I'u- ı:ıdfof olması için sık sık yıkanması te· Mahkemede dun dinlenilen şahidlerden yanımın gelen Reyhan bana kU!r ııı 

Tiinen hayvanlar agıv zları açık ve karın- - ' ·· d iht oou _,ıı tulan bir istatis - mizlen.mesi lazımdır. Çay kompresi göz noter Galib Bingol e arname çekllll'ken I b<!şladı. Tahrik edici sözler söyledi. ~r 
l:m yere yapışmış bir halde uyurlar. Fok tik İngilizlerin se- . . d b t . l"k . b::ı.zır bulunmadığını, bu şekllde yazılmış bir l f.L:p bir kenara çektim. Hil.dlseye, ıteY 

1 

ıçın ayr.ı zaman a u emız 1 yerine ihtarnameyi kendisi bulunsa, c;ekilmiyeceği- hhrikicrl sebeb oldu. ıııııı111 
balıkla:-ı koyunlar gibi sürü halinde ve nede vasatı (35) ~eçe:,- .. . . n1, Recai Nüzhetin kendini şahsına aid iki Şahid olarak dinlenen maktul .. ~eY ır ıt' 

• . 1 '. • •• . kilngram et yediklerini göstermektedir. Soguk su goz kapaklarını bılhassa kır- t.'1.pu senedlni vermek için aradığını anlat - annesi Sabiha da, mahkemede buyu1' 11 
bı:-bır_erının uwrıne başh•ırını koyarak Et :-even diiier milletle İ ·ı· 1 rd 

1 . "' r, ngı ız e~ P.n pik dibkrini kızartır. Hele gözleriniz mıştır. essür ıeerisinde: 1 oıı' 
yatlrlor. Balina ile deniz kaplumb:.ıf:/ı::ıı 1 Mınra ~u sırayı alıyorlar: rorgun olunca daima ılık su ile yıkan- Andon n eler anlatıyor? _ Cevad çok fazla içerdi. KlZlm berııı.~e' 
kendilerini ·akıntıya bırakır ve suların İ A1nıan (25) kilo, Fransız (20) kilo, İs- m:ılısımz. Göz kapaklarına arasıra vağh Bundan sonra dinlenen Andon da çağır - dan ayırmak istiyordu, bu sebebten ~oJll~ 

I p.':tnyol (12) kilo (tabii dahili muharebe- ve iyi cins bir kremden pek az sü;·~l:- ması ü1erfne Hocapaşa h.amamı karşısında meye de müracaat edecı:ktt. Bundall oe~ıt 
c~rey:ınile sallana sallana uyurlar. Gece I de,1 ~vvel), Amerikalı (ll) kilo, İtalydn a~ukat Nurinin yanına gittiğini, bilahare a- Cevad ona muğberdi. Hadise akşaJJl~ı teY, 
ku

5
u ise tepe aşağı istirahat eder. (!l) kil.J. lı!'iniz. ,.!lkatın katibi Feyzi de olduğu halde Vefaya Sudiye yeni konturatı imzalaması ~ıı,1 

-

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Ki~isten cC. E.> imzasile rnektub 

yolJıyan erkek okuyucum: 

c- Ber.. 28 yaşındayım, bana alın
n~ası mevzuubahs olan kadının yaşı 
ü.e 40, ilave edeyim ki mühim b:r de 
s~rveti var, acaba mes'ud olabilir 
rni~riz?l< diyor. 

o 
Kadın ile erkek arasmda yaş far .. 

ki mcseksi ile dün meşgul o!muş
twn, tesadüf beni bugün de gene ay
u~ mesele üzerine avdet ettiriyor. 
Dun gerıç kadın, ya~lıca erkek mev
zuu~ <:hs olmuştu. Kilisli okuyucum 

"'mu;:ıdelenin aksi ile alakadar: 

- Çocuğum, sualine kadın he~a~ 
b ıı:ı ev€~, erkek hesabına hayır, di
~·~~·::e~im Yaşlı kadın genç erkeğin 
k(ı:J;ı:-ınd;:ı nihayets17. bir zevk bu· 
l::ı. fakat ~enç erkek için yaı:lı ka~ 
da, bir zehirdir. kadın paras1 ise a
t P.-'l1cn bir ~ömlektir. fazla olarak 
:rı·ınwslu, h ays;yetini bilir bir erk~ 
ğ:u <ığzmr. da yakışmaz. 

E:.ırı::adan E. S. S.» irnzasile yazan 
genç ise. 

- Ben 21 yaşındayım, sevdiö-im 
i~e 23 ya~ında. Annem, babam:;, ve 
b:.i ~i:n akrabam evien.memizin aley
l:incl,-. Bu yüzden hepsi ile bozuş~ 
tt.m. Ne yapmalı? diyor· 

• İm_adaıi mektub ı::ahibinin kız mı , 
t · kr:k mi oldu~ an'.aşılmıyor, yazı
s na baka.-ak erkek olduğunu tahmin 
eriiyorum ve ona göre cevab verece-
ğıı •. : 

- - Madem ki bütün aile" aynı fikir 
üzerinde ittifak etmislerdir, kendile
r ini bir nukta üzerinde birleştiren 
mühim bir mesele olmak lazım. Bu 
mcse~e ned:r, anlatmamışsm, sade
cr> aranızdaki küçük yaş farkı m1, 
bi!mlyorum, nasıl hüküm vereyim? 

• 
Rursada Bavan «A. Y. İ.» ye: 
- Erkek zavıf kadından, düşkün 

kcıdından, a~kını fazla izhar eden 
k<ıdıııdarı hazzetmez. Her şeyden ev
vel verdiğin hisı::i düzelt, makul yo~ 
la gir, üst tarafını sonra konusahm. 

TEYZE 

Makyaja gelince: Göz kapaklarını bo- giderek, Şeyh Aliyi alıp, otomobille Bayerin etti. Kızım, lmzalamıyacak deyince. ~11nııv 
yamak gerçi onları güzel gösterir amm:ı mu:ıyenehanesine döndüklerini ve orada rında hvga çıktı. Sonra gözlerimin 
kııru ve toz halindeki boya, kapakla:m ŞP.yh Aliye, avukat Nurinin: kızımı bıçaklıyarak, yere serdi. 1'i rf 
dC'risini bozar, ince çizgileri büsbütün - Sen dişlerini Avni Bayere yaptırıyor - Dünkü celsede Sabihanın 8 yaşırıdlldll f'' 

sun, ted1viye geldiğin bir gün burada Ah - ıu Demirle, 11 yaşındaki kızı üınrail 
derinleştirir ve meydana çıkanr. 

ıned Emini ve Bayerin ona 1000 lira verdi - htd olarak dinlenilmiştir. 
Kirpiklere sürülen kozmet.kler ekse- ğini görmüş olacaksın, tarzında bir tekllf 8 yaşındaki Demir, demiştir ki: ~:ıı· 

riy:ı yakıcıdır. Göze zarar verir. Tecrübe y:ı.ptııtını söylemiştir. - Bir gürültü oldu. İçeriye koştııfll· ~ocJ: 
için dilinizin ucuna dokundurunuz, ne Andon, sonra şunları 110.ve etmiştir: tım. ablam yerde yatıyor, kan akıY0~~ıı 119 

kadar tesirli olduğunu anlıyacaksınız. - Avukat Nurl. Avni Bayerden para ıste- 1 tum Aıınem de başında ağlıyordu. ıJ 
dl. Avnl Bay~r de yarın Recaiden alır, veri- bım vurmuşmu~. .., tııl 

Bım!arın en iyisi hindyağile yapılmış <>- rim dc:11. Avni Bayerin elinde müsvedde ha- Duruşma diğer şahldlerln celbi W" / 
!anlardır. Çfinkü: hindyağı gözü ya,ışart- U::ıdc bir de istida vardı. Bunu Feyzi temize edllnıtştlr. _.,.,, 
ma2. bitakis kirpikleri kuvvetlendirir, çekerken. içinde Avninin Ahmed Eminin ya- ---~-·-····· ... --.... ~ 
çoğaltır ve parlatır. zıhanesine geldiğini yazmış olduğunu anla - H im aye h eyeti toplantısı ııt-4' 

ıı:eı t' 
Kirpiklere mavi, yeşil, mor kozmetik dun. FalrJr çocukları himaye heyeti ıner ı-0ııe rt 

siirmek bir ::amandır· pek moda, tabii Avukat Nurinin itirazı re heyeti dün Partide toplanmış, gU~ttıııeJ' 
gündüz için değil, yalnız gece ıçın... Avukat Nuri bütün bunların tezvirat ol- rlen gc!en pirinç ve ı:asulyen1n JJl~ıt· ıJt1, 

d•ıfunu, mahkemeye tevdi ettiği kapalı zart- [ rr üti'saviyen dağıtılması kararıaşrnı~_,.ell'.· t 
Gündüzün kirpiği kendi renginde koz- ıarda bunu izah ederek, aleyhlerine dava aç- teblerctıo pirinç ve fasulyeler p~ilıow ~ 
metiklemek kadar güzel şey olamaz. tığını beyan etmiştir. Karşı taraf şahidlerin kır tslcbeye dağıtılacaktır. ~ 

Bacaksızın mas/; aralıkları : Çamaşır güni!_..I 
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SON POSTA 

lstanbul hapishanesi yıkılırken 

Zind .anların tarihi 
Osmanlı İmparatorluğunda en asri 
hapishane: Haseki kadı~ hapishanesi 

-2-

DJnkn kısmn h;·ıasa~ı 
eı Muharrir bu yazıları değerli bir bll • 
kırıımız,n yardımUe yazmakta.dır. Dunkü 

1 ırn tanzimnttnn evvelk1 2lnd:ınları an
l!atınakla ba !.!yor. MuhteHf devlet rica -
~ rıın hap etmek salahıyet.Ierln!n hu u -

Yazan : Naci Sadullah 

Sayfa 7 

f 
1 Dünyanın 

kanun ve 
en garib 

hükümleri 
Amerikada Mississipi vilayetinde S&f nt Louis şehri müddeiumumisi 

Lyman Cooc cGarib• kanunlar ve hukümler hakkında bir koleksiyon 
yRp:mştır. Topladığı şayanı dikkat vak'abr 2000 i bulmaktadır. Bunların en 
mühimlerini aşağıya dercediyoruz: 

1 - AmmlıaJa MaTylanJ. eyaletinde bir lıanun maJcuJ.J.ur. Bu 
ktınuna göre bir halta içinde bir delikanlı bj lıı.zı altı Jela siyaret 
eyler•e idivaç teklilinJe bulunmuı tayılır ••• 

2 - Mcnuıchuuet•Je genç lıızlann İp atlamaları ycualı edilmiıtiT. 
s,, yaaak kanuna mÜ•tenidJir. 

3 - Monroecle bir kanun kabul edilmiftir. Kanuna göre JanNden 
ger.çleı· arasında mutlaka aydınlık görünmelidir ••• Yani gençler:n a
raaında biraz me•ale bulunmalıdır. 

4 - Millvvaukeede otomobiller iki saatten 1azla •okakta kala • 
mazlar .•. 

5 - Bereede gece sokağa !;tkatılan 
lrrha bir lencr bulunmal•clır .. 

/,ayvanların arkalarında mut-
·Yetını anlattıktan sonra re<;mi mahl -

~ette 12 hapi~hane ve zindan sayıyor. 
1111 r B'>s ne b ı hapishane~ı. Tom -

~ıt hapı hane , Ter ane z'ndanı, Ha eki 

1 
t'iclanı, Ipll h:ınc h:ıpish::me~ı. Koğuk -

1aı • R'apınltı hapı hlnesı. Konak zlndnn
;rı.. Yedlku e, H.sar burcu zlndanl:ın, 

6 -- Nebraskada Vaterloo schri hPlediyeıi bir emir neveylemi:ı • 
tir. Bu emre göre: Berberlerin sabnhları saat yediden akfam yed'ye 
kadar soğan yemeleri fiddetlc menedilmiştir. 

Okat ve Pnyns kale ldir. 
Ml4harrlr Bo tancıbaşı haplshaneslnl 1 

anlattıktan sonrn Tomruk haplshaneslnl 
~akıetmeğe ba ı yor. Bu hapishane eski 1 
ıı°1ls Mudurlyetlnln bulunduP-u yerde idi. 

7 - 1810 senesinde Moskova mah~cmelerinclen biri bir eserin mu
harririni garib bir cezaya ~arpmr~lt'". Muharrir yazmıf olduğu ki
tabı tamamile yemeğe mahkum eclilmi!tir. Kitabın yenmesi tam üç 
gün sürmü~tür •.• 

la b.r cok mahzenleri mcvcud bulun
ltıı> kt:ıdır. Alemdar vak'asında burada 
~~ki olan infilak neticesinde l::ir kısmı yı-

8 - 8oston civarında bulunan köylerden birinden sür'atle geç.m 
hir otomobilci yakalanmıf ve cr.za olarak otomobilini on k "lometrc 
mesalf' dahilinde arkadan ilmeğe mahkum edilmiştir ..• 

.Jmış; bilahare yeniden yapılmıştır. Bu 
Yenı binanın dö~emelcrl arasında 40 - 50 
:antırn kalınlığında meşe kütükleri bu -
Un urdu. 

9 - Litvanyada bozuk et satmakta olan bir kaıab bozuk etlerle 
birlikt~ kürük bir odaya kapatılmı~ ve orada bayılıncıya kadar bıra-

Eskıden kadınlar hapislıanes' olan J<mdılcı Haseki hastanesi :-r • 
kılm!!lır. 

, insan dl'ğil. k~hle öldürmnk maksad'le g0mılerlc birl kte cayır cayır yanmış 
, k 10 - AlmanyaJa Bavyerantn bir '"ehrinde müıterinin yüzünü ka -

aldı. Ben şerre değil, hayra ület o.rr.a · k:irc:k mahkumları da dehşet verici bır ... 
Od 

1 
~ nıuradınrla id m. Sürurumla, bitim kıra- yektm tutmaktadır. nala!! berberden derhal ceza alınmaktadır. 

(Yazı devam etmekted"r.) 

'-", .. a arın boylarınca uzanan bu sahit \.. ı ~~~ere ~rçok demir halkaıar ~vDea- rağm~koce~nıfildilrcnb~~üft~nın~- Bu it'barladrr ki, kilreğe vurubnla~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bı~ı v~ mahk~lann ayak btlek~rine nahınıneyebençekc~m?Adaletbumu? ~n mH~iş fikıb~Uere uğrıyacak~n mu-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nlila cHazınei evrak• ta mevcud ol n bu h- h;tkk~k sayılan birer bedbaht 41ölü:n lngı·ııız banknotlarinın kal\ g .. ıdları l.ı l
e.. ~rnış olan kalın zincirlerin birer 

\ r tk!anın n!tında Kaptan Paşanın el yazı- mahkümu> addo!unurlardı. 

na 1 da bu halkalara rapted:lirdi. 
h aha büvük cürüm işlemiş olanlar, dn- sıle aynen şu şayanı dikkat .buyruk O dev:rde, gemilerin kürekleri, sade 

,.a Ufak odalarda yapayalnız bırakılır~ar mevcudciur: cbic!ematı şakka> mahkumlarına değ.l, b • r d g"" ı• men de ı• m a" 1 e d ı' I f r ~e Pranga makamında, gene ayni ş::kil~ 1 c- Tız tahkik oluna ... v~ı~ıtın sözü 1'3· j h:ırl~. e'"1rkrin., .de çektirilir~i. 1 e r 9 

la
e, ağır birer kütük parçasına bağlanır- hih ise ıtlak oluna. Degıl ıse hapsm:le Kurel: mahkumlarının çogu, ana, ha-
rr]ı devam C'c! le!> b:ı, cvlad, kardeş, zevce, amır, çocuk ve h k"'.., d d 
h ·ıı b Doların yırtılmıyan ve buruşmayan meş ur agı ı a 

..,;ir tnnhkümun bu şekilde cezabııdı- Du hadise, ve bu vc>sika, göze ı .t n- ihtiy:tr katillerinden müteşekkildi. 
to rnası~a. .tomruğa vurulrr.ak• ve 0 , kışta komik görünüyor, fal~at ko~a bir Tuıgurl REis.~env sonra, tarihin me:ı~ıur yalnız "mil\i park,, ta bulunan eşsiz ağaçlardan çıkarılır 
11•1~ruklar yüzünden de, Osmanlı tarih!- Kaptan paşanın, hakkın sesıne ku1:ık ''C bir fermam. kurege vurulacak mahkum· ! 

rı b vicdan ac.tığmı gös~eren bu vesikadan da 
1 
ıarı"l Ti.ırı.. olmala .. ını mecburileşfüdı. h u en mPshur mahbesine cTomruk e-

?~it-hanl'si .. denilirdL anlasılır ki, Türki.in adalete olan . e "li Bn h:wise, h r deniz harbini kaybedi· 
., ~llras: muvakkat bır hap:shane olma- insiyaki susayışı ve der'n taabbüdü k ... - şimizin net"cc>s'dir. 
"161 · . nunları adalet temeli üzer·ne kurulma- DPvı :n knpt:ın paşnsı, bu rnalTlübivclin 
.ı ıçın. mücrimler, cezalarını bitin:ıe- t> "{:n mış olan o geri devrin imkansızlıkları sc~ hini, gemi kürek}ı>rini çekenler ara-

orad:ın çıkamazlardı. 
içinde bile, fırsat buldukça niılüıcdebiJ- c;ıl'lcrı harb esirlerin n bulunmasmdıı gö-

Tersane z ndanı miştir! \ ru' =- du. 
o:0ll"..r;,ık hap;shanesinden sonra s!zinl"', * K<ıpt.:m paşanın iddiası~a göre, o mu-

~u thanh imuaratorluğunun tarihini do1-' iplikhane zin!f'"' 1 h.arf'lı.ede ... kürekl~ri kullana~ ecnebi e-
1 

laıtan tniidhiş zindan1 arın en kanmn't:- . . sırlcrı, Turklere ıhanet etmışler ve bu 
ti· ından, en şayanı dikkatlerinden blri- Şimdi de cTersane:. z.ındanın:n bır Şll• m:.:ks:ıdl:ı iyi çalı~mamışlardı. 

•te "· . T • . . besı s:ıyılan cİplikhane• mahkumlarının Kaptan pasa, gemiyı· ecnebı"ler e',ı·ne 
~· .,~nt • ersane .. zınaanına glrıyorı.tz. 1 • 

ib il zından, evvela adi bir mahzeno·~n tarihini karıştıralıı:n: . r 1 dü~.lrüp te kurtulmak istiyen ecnebi e-
4~~etti. Cezayirli Ahmed Pa~a. o r.ıah· cİplikhane:. hapıshanesı, tersaneye !a· sirlcriniıı sufkasdlerini anlattıktan son-
tet·ı ~azbut ve müdhiş b!r zindan halme zım olan ipleri, halatlar~ yapan tezgah- rn, .şöyle diyordu: An.erıkalılann kağıdının hmu.riyeti itP meşhur dolarlanndan bırl 
l'n_~rdı. şı·mdı', tersa.nenı·n . buluna·u~u l&r•n bulunduğu ma.haldı. . •Üysakim, Tiirk mahkfunlar, harbe <fa· İn ~"l;ı f; ·hı bo t d len ağaç İngiJterede Hampshire kontluğuna ta- nin adı Testtir. Test deresinin suyu • 

lt\
. alde metruk bı·r bı"na olan bu zı"nda- Eu tezga a_.r'.. JUrga em . . • hnca ı:sl:m kesilirler. Onlar, anaya, ba- h. b" d · d b 1 mıyan 

k kl t 1 bi hir köyceğiz vardır. Bu köyceX-izin ailterenin ıç ır eresın e u un 
'Vv ll tın mamul buyu çar ar vası ası e .ş- bay3, c;-olugwra, çocuğa, kardeşe a· mt"rn çı- 6 c· ~~ e eri, yalnız tersaneliler sokulu:.-- • " i~rvu •.werstokedir. Bu köy bir kaç eski bir hususiyeti haiz imiş. Bu su ile yuğu-

h:ı-, ~ani orası, Tersane ocağının hu!>tısi lerdi. . l t f d d'" a··rü 1 karbr amma, kendi milletlerine kıymaz- evden; bir köy kilisesinden; ve dere iize- rJlan kağıd hamuru hiç bir fabrika ta • 
.._ ısnanesı· me~abesı"ndevdi, Fakat son- Tıpkı beygır er ara m an on u • lar. Çünkü Türkler, milletlerini, anaia- . . . - . . •.ı'<I - • len bcstan dolablarına benziyen bocur- :ia cl b b 1 d d . rmdc bır değı!'menden muteşekkıldır. rafınd~n taklid edilmezmiş ... 
\o ~'1, deniz cürümleri işliyen, mesela gatl:ıra da İplikhane hapishanesine at?l· drın ..Jn .d,ı·dal a ardın adn a,kkardeşlerın- Köyde bundan başka bir şey farkedile-

l'sanlık d . .11 d t . d · • l'J! u•~, ev a arın an a ço sever!" .. > 

1 

. k.. d 1. A 7 k [ llırı e en sıvı er e ersane ::.m :ı- mu; mahkumlar koşulurdu. K U! • ~-· rnez ... Fc-kat bır yolcu bu oy e gece ı- ıvevyor ta yarım mi yon 
~&.ta sokuldu ve nihavet katil cezasınd:m B<>Y"ir v~zifesi gören bu insanlar ehi· 1~P dn. b"' 1 h bd . y~c'"k olursa peşine iki adamın takıldığı- k d 

kurt l k '}l 1 h" · · } ·· ~ " 1 c >Un nn OY C, ar e yararlık ior3z d h İ · d"kk d n ko""pe meVCU muş ~ ı.ı muş atı ere, ze ır ıst•m&. d....,...,..
1 
şakka> mahkumlarıydı. hk~· d 1 • nı er a' farkeder... şın ı ate e6 er '- enler d • .-..," • · eC!e11 ma • um, aza o unacaktır'> deaik· - 1.. 1 1 .... ;;,_ 

,.11 • e. tersane zındanının mah!rnm- İ '"khane hapishanesine düşen ıhide- b .h. f · tarafı bu adamların koy u o mama arı • Son gfüılerde Nevyorkta yapılan Av-
cıra(' k t ld B d p.ı ten sonra, u tarı ı ermanını aynen şu d L k k'" " .. ..h. b" h '11k.._. ~ına arış ırı ı. ura a şayanı mat kka mahkumları sade boJ'urgat- . 1 1 1 ır. aversto e oyunun mu ım ır u- ıv.k ~yımında büyük Amerikan ~ehri-

""t b" ı şa • • 1 kt>hmc_er e tamam ıyor: 1 r--
lil'· ır nokta hep"mizi düşündürebi- larr koşulmazlar küreğe de vurulur- T. k. cekece"" k"' k b. susive~i daha vardır. Kadınlar tarlalarda nin köpek çokluğu rekorunu kazandığı 

· Cö~u··y k' h" . t' 1 d 1 " • ., uı un bı ure ıze Y"'ter w d~ . · oruz ı, ze ır ıs ıma e en er 
1
,, ..J z· h t r~kıara yab k · ça1ınrıarken erkeklerin hepsi değirmen- anl~c;ılmıştır. Nevyorkta 500 bin köpek 

• • Cınay t f 'll . k d • b' . ar1.:ı. ın ar O U a ancı oyma yasız!, . · • . . 1 "' .. t'lıt-.. • e aı erı a ar agır ırer cu- K··r,,~e vurulmak• tabiri 4 kürei'ic * oe çalışmaktadırlar. Tarihı bır kıymetı mevcuddur. Nl•vyorkun ve dunyanın en 
"'' ışı . . . • il -n • ::. 

lli eı::r ·emış sayılıyor. O devır, zehır, ya- mah1<uın olmak• manasına gelir. Kürek (lk k,. dın h'l p"sh . lfane c~"~emekle beraber bu değirmenin büyük apartımanı bulunan cEber Staylt 
l'ı~~r.ar, v~ya afy?n ~ekmeyi intihar sa- cez.ısına mahkum olanlara, b"zde Fraıı- ' e;, l aneSJ hfr banka kadar muhafaza altında bulun- Bulding• de 5115 köpek vardır ve bu 
dE:>re İntıharı bır cınayet farzedec~k 

1 

sızlarda olduğu gibi forsa da denilirdi. Şimd~ de, sıra, Osmanlı devrindeki ha- dııru:duğuna pek akıl ermez gibi gelir... haywmların sokağa çıkıp gezmeleri :çin 
'ite .cede ileri düşünüyor ve kendis~ni, Kii .. <.'ğP mahkum olanlar, yani iorsR- ı p:shnl"clerin, en ilcr'cesine, tabir r.aizsc, Bankadan bahseyledik. Değirmen:n bu muazzam apartımanın hususi kapılan 
lıa~10ennıek maksadile zehirliyenleri, d-, l?.r 0 zamanki gemilerin yalı kütüğüne, 'erı medt'nisine VE! asrisine geldi. banl\a ile münasebetine akıl erdirilemez vardır. 
ta~~~ i~lemiş kanlı katillerden far!<5ız 1. t' k tomruğa vurulur gibi • zincırıe- Bu seriyi okumak zahmetine ka!la- l ise de bu değirmen banka şubesi mesa-
~ı·1~or. Bu adilane şiddetin, o devrin . ~- 1 nımlar, Hgseki hapishanesini anlatacağı· 1 bcs:nderHr. Laverstokeliler bu değim1en-
~~ trıbaı:e ~:faletsizlikleri arasında nasıl wr ı. kü' .. w.. d . d k" .1 mı toh:r.ıin etm;şlerdir. de İr.gi!iz bank~otlannın kağıdını imal 

11 •• 1 w cYalı tugu•; o evır e ı gemı crm . 1 ki h t . 1 d ~ 1uugu şaşılacak ş"ydir· . 1 .. . d Şimd.kı Iasc as anesme, o semtte ey ernekte .rler. 
~t-':ytf veren zehirleri~ ku;lananların en dible:kindle, by~nıd'omkut:ga arı uzerın c bııluııan Bayrampaşa türbesini, camii, Aınerikada bir cmilli park> vardır. Bu 

"'l'llıı , bulur.an a ın ır ıre ır. . . k b. . r ·ı · d' 
tı rır. asılmalarını istiyen Profesör scbılı, me ·te ı, ve ımare 1 ı ave e ın: parkta di.ınyanın hiç bir yerinde eşi bu-
a~ar 0 Bu di-:-ek, omurga üzerinde, gemi.ııin t IJ k" · d b b' l b" '1' smar:ın kulakları çınlasın! ste ~ nst> ı :un anı> u ına arın ır luıırr.nz ağaçlar vardır. Bu ağaçlardan do-

lcerı ersane zindanının tarihini karıstmr· b&~l'ıdan kıçına kadar uzanır. nrrıya gelmesile vücud bulan bir kasaba- }arların kağıdları çıkarılmaktadır. Do • 
~~§ayanı dikkat bir had.ise ile ~daha Tıpkı filmlerde gördüğümüz Volga cıktı. !arların kağıdını bilmiyen yoktur. Hiç 
~ •1liş.ıyoruz: m2hkumları g'b! bu direklere zincirleı!e Bu zindanın üç mühim hususiyeti var- buru~mr.z, hiç yırtılmaz ... Amerikalılar 

~ llrlını b bagwlanan mahk~ların vazifeleri, .:;emi- dı·. bıı ınilli park lar ·ı "ft"h d • "t'-
1 

~ n irisi, bir Yahudiden satın :ıl· • · • 1 1 e ı ı ar e erJer. 
6 su..... nı·n h.,ı·eketini temfn eden koca kü:ek- H b. d.. t ·h· · A ' • '"lk · l i ltıiiş "·urla kocasını zehirleyip öldür- '" ı - :u:tan.? ınası, unya arı ının n aneıer u. esı o an ngilterede de bu 

~ . ve ·1 l<·r. ı" '".""fer esnasında durup dinlenmeden .. ı. • 1 k s· t ·1 • d ğ. ı· "tna rı en karar, bu kadını da, bu ka· ·"'"' E'n l-üyul'\. mımarı o an oca ınanın ese- arı 11 e ırmen • ngiliz lirasının:. do • 
l1e ay~~ir. satan Museviyi de, ayni ceza Ç<'kmcktir. ridir. ğum yerini teşkil eylemektedir. 
rE:'\>

1 
•1 Zindana sürüklemiş. Fakat Mu- K:.irek mahkumlannm, affa uğr\\'arak 2 - Mimşr Sinan tarafından kurul:m İngi!!z banknotlarının kağıdları La -

r •St~~ndandan Kaptan Paşaya yazdı.~ı kmtalrnaları o derece ender vukubulur- ve s;~ai hastsne şekl"nde kullanılan lm vcr->tokccie imal ediliyorsa da •İptidai 
_ :S ada: du ki, o devirde, halk arasında: bi'1:ı, Türkiyerle .tımarhane:. ve ckndın mı:dd~kr> d ğer memleketlerden getirıf-

d-. .. d en nıasumum! demiş. Çünkü ,.e. c- Kc>feni yırttım!> tabiri yerine: hapishnnesi> Qlarak yaptırılan ilk bina- mektcdir. 
·• e J ld ı .. l · 1 lın att·riy d c- Forsadan kurtu um.:. cum e5ı t.e 1 dır. Lavers:oke'e gidip bu kağıddan bir 
l'rııs b' a e satmak için kadı an a- 1 

l"nuc:bin ır tuhsatiyem var. Bu ruhsatiye kul1anılırdı! 3 - Buraya sokulan mahkiımla!', yir- parça almak kolay sanılırsa da mes<>ie 
l"ne"ad ce ~tmaya mezun bulunduğ·Jm Küreğe vurulanların .. mu~~deratı, ım:~c. ıı.sr:n m medeni ~astanelerin<le oı- lın•ç de kolay d~~ild_ir. Çünkü bu d~ğir • 
~krı.:rası.nda, sürur da mevcuddur. icir.de bulundukları gemı ıle bırlıkte :'le- dugu gıbı çalıştırılırlaraı. men, gPce ve gundüz, çok sıkı bir neza-
~ edile 1:ı·zın dihine inmekti. Harblerde tutuşan - Arkcı.n var - ret allındadır .... Bu köyden geçen deı-~ • 

:ı ıneıbure süruru benden • 

Avustrıryada et.denme 

hakkında bir istatistik 
Avusturya nüfus idaresi geçenlerde 

1937 senesi zarfında evlenenlerin vasati 
ynşlanna dair tuhaf bir istatistik ncşret
rrıiş!.ir. Bu istatıstiğe göre bu sene :r.ar
fınde. evlenenlerden erkeklerin vasati 
ya~ı 29, kadınların 26 dır. 

Gene bu sene içinde evlenenlerin en 
vaş1ısı 92. en g<.'nci 16 yaşındadır. Evle
nenler nrasında en büyük yaş farkı 1se 
54 ciür. Erkek 73, kadın 19 dur. 

B bek - İstinye caddesi 
Deb:>k ile İstinye arasında açılacak on 

yedi buçuk metre genişliğ ndcki yo.un 
pı • .. jcsi Nafıa Vtkaleti tarafından tasdik 
E'dılml~, belediyeye iade olunmnşt•ır. 

Ya;~:n:la yola gidecek arsa, tarla ve cv~er 
yapı ve yollar kanunu mucibince nalka 
ilan edilecektir. 



SON POSTA .8 Sayfa 

•===~~~~~~~~~~~~~~~~~~==========~~~~~~~.:==ı...-----....... --~=~-·~nW 
ı ··:Son ~osta,, nın D O K T O R U B E K L E R K f° N ıa.F_o_to_ğ_ra_f _ıa_hl-ill ... er .. i ~~~~~ uı~ 

~ Yazan: Sebatklr elması llzlm gelen Para sarfında endişeli davranan 
aik Beraaea bir tip bir tip 

• Kadıköydeıı. Ve· ... 1 Kasımpıı§adan 
Merdivenlerden ayak sesleri d ... ldu. ı · 

JJir uzun boylu zayıf, diğeri tıknaz olan 
iki delikanlı kapıyı açtılar ; ve doktorun 
lx-kJcme salonunda boş kalmış yerı:ere 

yerle~tilcr! Zayıf aelikanlı kendini ka
nepe} e atınctt bir yarışın sonuna gel • 
ıniş gibi sık sık soTumağa başladL Sonra 
ctraf·na şöyle bir baktı. Tanıdık bir c:eh-

cihi de §Unu soru- ~ Kemal de karak· 
yor: terinin tahlilini. il>-

- Muvaffak ola- ti yor: 
cak mıyım? ~ r.- Kafasını L 

Muvafinkiyete tülerle yormak is-

re ar~d:.,, bulamayınca arkadaşına döne
rek; 

- Görüyor musun? dedi. İki basamak 
mer •veni bile çıkamıyorum. 

- Nec!en? 
Ark~ aşının bu sualini kızgın bir bn
!':fo karşıladı. 
- B lıniyor musun sudan .. 
- Btlttık senin bu suyundan .. 
Z?.vıI delikanlı içinden: cBu budalaya 

laf söylenmez kı!.:. diyerek başını salladı. 
O vakit karşısında oturan siyah man.

to~u bdın delikanlıya baktı. Çocuk iena 
değ!ldi; hani yakışıklı da denirdi ama 
g 1z lelim pek zayıf .. 

Aradan iki dakika geçti. Arkadaşına: 

- ("' k bak, doktor geldi mi! dedi. 
· -Gelmedi.. 
- Nereden bildin? 
- Bu;ıu bilmiyccck ne var? Gcls0 ydi 

hastahırı çağmrdL. 

- Akıllıymıssın! 

~ f ı divenlerden grne ayak sesleri uu-
w du. Delde.mc- salonuna iki genç k:ıdı'!l 
ırdı. B:ri tayyör, diğerı de siyah hır 

ınan.o giymiştL Yüzleri boyalıydı. Du
d nm büzerek b rer kanapeye iliştı-
1 .. ve istihf a!la etrnfı süzmcğc başladı· 
l r. O rman zayıf d ikanlı rkadaşı."l:.n 
1.t 1 n c ıldı: 

- Bı nJar m:ıaforcu takunmdan değiL 
- NerE'den b ldın? 
- Dunu b lmiyecek ne var .. başıkln-

ı c bel . H m b zun bedavacı oldu-
ıru u sezmişler gibi nasıl meydan o-

,...,,:Jr_ .. .,,r? 

O v kıt yeni g len genç kadınlaraan 
& Jl",Jltol u k b r e ya-
Il!!l kine: 

- Amın ne sıkıcı yer! drye söylendi_ 
oı:: d i erin ba sı bu özü üzerler.ne 

a mmı g ôı b"r d .. ulup öksiirdüler. 
M d vende gene ayak seslen_ 
K~pı açıldı; bu sefer gelenler üç ı.-· · 

iiil . Tıknaz otuz. beşlik bır adam.. Sap
nizlı b0 r delikanlı ve sapsan su

b ,. koca karı. 

g 1 n zayıf ve yakı klı d Iı

azı g nmce: 
- O Osman! dıye atıldı. Ne arıyorsun 

b ? 
o un yanına ilişerek: 

- De. tora m · ş ri getircEm. 
- K ? ~ yetişmiyor musunuz? 

yap rsın arkadaş, doktor ıyi n-
· m ız olduğumuzu bilir. 
etrafı süzdu ve hır şeye kızmış 

Bereket versın ki bu sırada doktor {1-Üler çehrcsile göründü '1e !lakıfıklı zayıf 
delikan.!ıyı ça!]ırdı. 

sun? dedi. Bu paralı olduğu halde v1zite - Yok canım.. sadece altı hademenin 
ücreti vermez.. maaşını üstüne aldı. Ha, bak. ben Ame-

- Vay utanmaz!. riknea iken sanatoryomda yatmıştım bir 
- Dur be! Yavaş söyle! Elin budala- aralık. Orı1da bı.r milyonerin kızı vardı. 

esas olan vasıflar· temez, işin oıuru-

dan biri de tutu· na tabi olma[,rı ~er· 
lan işde sebat et· cih eder. Arkad:-.ş-
mek ve sık sık !arının eğlence 

meslek değiştir- tekliflerine uysal- dl• 
memektir. lık gösterir. Parayı müşkülatla kazaııeıı· 

* Almgan bir genç 
Ankara okuyu

culanm.ızdan Said 
de karakterinin 
tahl "lini istiyor: 

Herkesten geri 
kalmamak ve bazı 
ahvalde kendisini 
gösterircesine gi
yinmek ister. Şa-

kaya gelemez, ç.ı

buk alınır ve kar
~smcfakinl bozar. Eline, ayağına çabuk 
da\·ranır. 

ğı !çi:ı sarf etmek istcroesınc rağmen 
dışcli davranır. 

* Tutuk tab:atli tir genç ~ . 
arbaktf 0 

:• 

y u c u 1 a rı rrı 'ıo
dtı n Nihad da ıziıd 
tografının ıahl 
istiyor: ~ 

Biraz daha ~ıı
best olması \Te a· 
tuk hallerile JJl lİ' 
cadele etmesi 'ft' 
zımdır. Hicab~ 
rinde old~ d 

sile kavga: ederiz sonr.a... ı Bar:.a tutulmuştu. 
Zzy:f delikanlının arkadaşı söze ka- Yakrş>Jtlı delikanlı bir kahkaha attı, * 

rıştı: tıknazı dayanamadı: Mes'uliyetten çekinen bir tip 
.\Mkbul sa~labilir. Yoksa bunun iUY

3 

haline getirilmesi bazı zafian do!ııra' 
bilir. 

- Çol tan görüşmedik Osman ağabeyt - İIU~f Osm~n. ge~. sene anlatbğ.ın Maltepedcn. Cc- , 
- Nru:ıl çoktan görüşmedik. Dü.o eve vnklt mılyonc:ı~ kızı ıçın arkadaşıma ?at imzasiıc soru-

gcld.k ya .. hem sen gittikten sonra ka.ı.·· lutm.ındı• demıştm .. 
d~ş!min a ,zından kan geldi. - Öyle mı? Şu halde sonradan hana luyo~uvaffak olu-

- N den? &şık olmuştu. Neyse. Bize kurbağa nyaf:ı 
cak mıyım? 

- Srr:in çene>bazlığından çocuvu ö~- ziy .. feti cekcrdi.. Başkalarının di-
kelrndiriT>. konu turuyorsun.. senın e:ibi - Allah afiyet versin .. ~ rektülcrinQ tabi 
d'>....,..:!Z 0 u domuz değil ki o.. Osmanm çenesi açılmıştı. Bereket ver-

- · k. b d d k olmak şartile ve -- Ra tetmişsin! Gıdeyim de... <!:Jl, ı u sıra :ı o tor güler çehrcs~l .. 
·· ·· d kı klı mes'uliyet korku-- Ar ft aman sakın gelIIlQ bize.. e ru!l ü ve ya şı zayıf delikanııyı 
• d sile işlerini mu-

Oo;man berikine döndü: caoır ı .. 
:ı--------------- vaffakiyetle net:

celendirebilir. - Ne iş yapıvorsun? 

- Mulıarrirl k! 
-- Vah! Vah!. Kazanmıyorsun tab L 

YARINKİ NUSHAf.UZDA: 

Ast:d3 bir aile mcdeli * Asabi bir tip 

* Çetin işlerden çekinmesi IAZ1111 
gelen bir tip 

Silifke okuyııcu.
larımızdan OsrruıJ· 
mn da sualiı ~u: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Mef'uliyetten çe-
kinmek iyi bir 
şeydir. Yalnız bu, 
çetin işlerle müca
dele etmekten de 
çekinmekle karıı:;-ook, ben Amenkada iken h sta b 0 r mu-

1ı:ırrır 't:ınırdım. Yatakta yazardı aIT'a 
btnl rce d lar k.azawrdı.. Amf'ı ika d -
dm c!e • ımn g leli, senın suyu n yap
tıI..r? 

Yazan: Salô.haddin En"s Ankaradan fh. tr·ılmamahdır. 

- Ç ·tiler .. 
- Yerine yağ koymadılar mı.? 
- N ede o bolluk.. ya·ın kilo'tl a1t-

rnı~ k ru . 

ı u~ St lh Hukuk Hakimliğinden: 

Mu~u olup halen Muşun Moğakom ka
riyPsinden Mehmed oğlu Talha tarafın
ı.!an Mu.şun Moğakom kariyesindcn HÜ· 
dı:o yrda. oğlu Şebab aleyhine ikame eyle

di • i ala~k davasının muhakemesinde 
mi.•ad~aleyh Şcbabın mahalli ikumeti 

san da şunu. soru
yor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Becerikli olanla· 
, nn muvaffakıyet-

lerine güvenmele
ri lazımdır. Ancak 
(enerji), sık sık a
sabi olmak ve şid· 

Son Posta 
F otograf tahlia kuponu 

• İsim • • • • • • • • 

Adres • • • • • • • 
~~....-·~-------~~--------

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardlfl 

1 5 adedtnın sonderllmesi ıarttır. 

- U t umdu .. doğru.. ama Am ?.:i},a
da o' .. :ıyd n sem yağsız bırak.mazla::lı .. 

- G e m b 0 zi Amerıkaya g· .ti c
et. ksi.!:ı • 

m çhul bulunduITT!nd~n ilfıncn t.ebli~at 

icr sın;ı ve mu kem nin de 27 /4 938 t göstermek manasına alınmamalıdır. 
=-=---~;;:::===. 

Ç.'.lrşamba gununc tal kine karar v ril-1 ı-r:S:~Z:;::tl\ll1if!E!I 
r i tır. B rmurıbı karar yevmi muhnke- L. 

ı.; u .;im O"y'1latarnk e>trafınn bakı;) or. Ko
n ; acak adam anrmakta.. f, k t hıç kim
e o~a ruyu iltifat östernııyor .. 

Osma konu ına.ğa ba ladı: 

JTl de: Ş babın hazır bulunması ve aksi 

h.ılde muhakeme inin gıyaben rüyet eii
kce ' iliın olunur. 

- B . or musun, hani b z"m bır truu- Kf\\'TP: Em1n5nu Malmiıdurluğünc nıd 
dık mü ur vardıya, ne yaptı b lir m· n? 300 numarnlı ma:ış cüzdanımla bera t ve nu
K d:-odı dokuz hadc>me mevcud bulun- t te k remi zayt ettim, yenllerinl çı art:ı-

d L Jd .. h d lc."l d n illeri in hükmu olmadığını llfuı 
t u :ıa e uç a m~ .ç~ ı. ınyor. . e;ier!m. 0022) 
- A : hademen n ışını u tune mı ru- nııkırkôy Hu revlyc soknk 42 r"~~"':n:'l!"'!'ll!J~BPl~i!'I 

m? ? numarada 1 atına Fahri u.;.~...ı.ı-....-.1liılıliı.Mıiı.-...-

r.ye çarp yordu 
- Artık bu u~uz bucaksız mavi su

ların sonu gelse.· gözle ımı onu kovu ve 
esrarıı ı- lerin n derın iklerine b rak
sam .• 'ka bımin helecanı dursa .. elin en-

lurken d.iğcr taraftan, tanımadığı halde yo1 ~ lışmak \C yaşamak zevkill1 41" 
ac..-.ıb tesaduflerin sevkilc sevdıği bu a- \la~ )avaş kaybedi)ordu. 

o 
sem .. rnhatlansam· lı 

Muazzez Tahsin Berka"lıi 

darr ın kim olduğunu bılmek, onun hn- B!..L i.ln. hiç beklemedı bir ceı 
)at m cğr nmek için verdıhi karar her oıı:.;n 1 iıtüch ne)e geldı ıni gorll , 
gün Lı:-:?z d~ıha kökleşerek onda bır sa- çc,k fın~ ve "iddet:i bir yumruk yertı.; bil' 
bit f.k:r ha! ni alıyordu. bi r.iıdenbıre şaşırdı; fakat btiyiil' 

Bı.: gün Fikri efeJldıye sordu: cebir ve gayretle ıradesıni ve so 
i ·•<mbulun yüzünü görmek, itiyad- - I~:.llırlıyur musunuz? Kutübhane- kan ,i·;.ru bulmağa muvaffak otdıJ 

- Ona.?u gece yazacağım. ıisti)ı:num ha.la ve bunu istedikce Mu- Jaıı ...... , iş ne ve piyanosuna kavuşmak nm ilk rıcı d.ğı aylarda bize İsviçre için - Bonjur hanuncle.ndi. 
- Ne cıyc.cek ın? za.ffe.:e chayır!» dediğime p·şman ol- Seh~coY' ilk günleri büyük bir sevinçle mühim bir sipariş vermiş olan bir bey - Bl)nj1..1.r efendim. ıı · 
- Onu ~vemediğınli ve artık ben- mıyacağım. saı qf11ştı. Biı aya yakın bir zamandan- v::ır1ı. . . Onun gfülerınin ışığı ne ku\f\ Jeti' 

den \-azgcçm~s"ni Ki~liy~~im. 1 - Genç.sin •.. Sevmek hakkın .. 0 hal- b\:..ri uzaklaştığı piyanosundan ayrı mak - Devamıl müşterilerimizden olan Selma bu sıcaklıkla yanmak-ta~ }<O~ ' 

S \rnedı .ne ernın mı:sın Selma? de o za.-a l çocuğu daha çok bekletme; ist"m.yor, büsbütün yeni bir heyecan uzun boylu, esmer be) den mi bahsedi- yormuş pibi gözlermi önune eqdı. ~ 
Bi } 1 u·~una <mu redde mek doğ- ona he nen yaz. ve attş!e çalıyor, bir ay geri kafan ça- yer ünuz? bi bi. yuk bir heyecana çarpı~rııtr 

u o z mı? - P ki ha acığım .. hemen şimdı.. . lışınac:ını birkaç günde elde etmek için - Evet· Onun ismini bil"yor musu- KerJi kendisine: cEyvah, ş"mdı ı 
- Ilır h.., al u;n.ına onu feda etmi:- Ge!ıç kız kalkmak içın bir ha ckei cırpı.nıyordu. nu .. ? zonn g"dcrk n onu selamı d ·ım1 ce •1 

) On sevm d" .. i~! ve •cvcmiye- ed ne.! Sabiha hanım ko:undan çekti ve O yo <ke.ıı kütübhane muntazaman - Hayır efendim. h:ıtırla•acak 'e kim birr ne dıye 1111 

an ı -0rum ha a. Ot.ekısi ne olur- ik" yönağından öperek kulağına fıc;ıl- ic;k-:-ncklc devam ctmi~ti ve Selma her - 'J'ıabzondan döneli onu görme- diye du!':Ündü. Fakat o, bunu taftl b~ 
o f}, ben gene Muzafferle evlene- dad1: "'Ün ü~leden sonra, orada, dost bir yüz dim. unutnıuc:; görünerek Selınaya kıl' 

n ·) c ıın. - Hct şey düzelecektir kızım ... Sakın gibi sevdi· i kitabları arasında ui!raş- - rir aydan fazladır geldiği yok .. dan b h etti: ~ 
- Niçin kızını? üzülme ve yarını emniyetle bekle... mal:'rn büvük bir zevk duyuyordu. Belki İ:;tanbulda değildır. Niçin soru- - füı!'la son verd···niz k tabl:tt1 
- Onda i e ı·im olgunluğu ve ka- F.ıkeıt biitiin bu varlıklar iç·nde bü- v<.ı~sunuz? b<-·erıd"m h nımefendi;aynı ko'C ~ 

Tel ter kuvvetini bulamıyorum. Onu Gere yolculuk.. cene ayrılık .. gene yük hır yokluk genç kızın içini her i.in - .. Hiç .. Böyle zengin mü!':terilcrin nf- riyaf.mdan b·ıkaç tane da}ın ıı. 
k a beıden daha zayıf ve aciz bİr açı!c den'z \e ) .ılmzlık... bi,·n d3ha deri!l bir üzüntü ile doldu- küti. bhancden alfıkalannı kesmeleri istiyornm. _ • . ~1 

te görmekle ona acryorum .. İşte Se~ , palto una sarılarak güvertede ruy"r·Ju. Döne i bir haftayı geçti·· hal- ho!ı olmaz da... Genç kız tamam e su ;;unetın tf-1Y 
o ka r.~ Fakat evlenece .. m erke ~in durrr.u · u:z:ıkl.ı an, geri geri g derek de «O» nu görmemişti. Muzaffere Trab- - '!"'1bii Selma hanım; fakat o mutla- muştu. Artık \ e ıçınden ~~u rrı ftlııd' 
be ~den kuvvetli ve kudretli olmasını• kavbol:ın ~irin Trabzona bahyor .. ora- zandan yazdığı mektubdan sonra, bir ka ·~krar gelir; vakıt vakıt böyle kay- bir va7iyetten kurtard ğı ıçın 
istivJnun b n ... Öyle olmazsa onu seve- daki mavi gözlü, uzun boylu h lasını müddet Üniversiteli arkadaşlarından bcIJ-:ıfıu çok oluyor. İşleri sebebile ba- te,ekkiir etti. ·t:ıb 111 
miye ... e ıme emmım. di.işüı.iiyor. Fakat içinde daha büyük da m.aklasrnafiı münasib gördüğü için zwı lsto.nbuldan uzaklaşıyor sanırım. - O koleksiyondan b rkaç kJ 'ci f1\. 

- Muzaffcıi rt!ddetti~in içın bi r gün bir tela~ var şimdi... Vapur her nefeste hayatı büsbütün yalnız ve sakin geçi- d ha var efendim ;onları size ver ~ti' 
p ~m n olmıyacak mısın Selma? İstanbula yaklaşıyor, her saniye, onu ·..rordu. Bu yalmzlık onun düşüncelerini Aracı an iki hafta daha geçtiği halde Bu vesile He onun bakı larıfl; • f 

- İ tikbaii b:lmiyorum. Belki bir görece 'i am biı az daha yakınlaştınyor, ve !<nrarlarını olgunlaştırıyor, fikirle- Fı..hd ofüünmemişti. Selma artık onun rinde bıraktığı tcs'rden k~rtul c1ril 
ı?Ün wılnız sevilmek beni doyurabi'e- vr? Selmanın kalbi, bunu düşünürken, r ine açık ve vazıh b ir cereyan ver iyor- h iç ~<'l:niyeceğini içine si ndirmeğe ça- mcrrınnn olarak hem~ !erınd,:. .,1 

"Y\a bugün için ben de sevmek koıkn 1t. ve kesik vuruşlarla titriye tit- du. Bir taraftan onu görmemekle ü zü- hşarak erici bir ümidsizliğe gömülü- yıp ilerideki masaya gıttı. Ar 
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e en idam olunur!,, 
sanayi ca uslert arasındaki mücadele 

Draveski sözüne devam edemedi. Zira tayyare sür'atle yükselmeğe başlamıştı. 
Böyle amudi yükseliş insanın nefesini kısdığı için Draveski sözünü kesmeğe mecbur 

olmuştu. Tayyare tabii seyrini bulunca: "Olanda, yavaş!,, diye bağırdı 
1 braveskj hem bunu söylüyor, bir ta-, 
kaftan da masanın üzerine gene Çelik 
s abıoıarla perçinlenmiş olan küçük, 
andık gibi bir şey açıyordu. 

ha - Bakmız! dedi.. bizim yeni bir ci
Zlnıız daha var. 
AıerakJa Draveskinin açtığı küçük 

~dık içinden çıkan parıltılı garib ci
Za hakıyordwn. 
bra,·eski tellerle cihaza merbut olan 

~eni fişleri cihazın ötesine berisine 
ıağa baş1amıştı. 

le~ Bu, gördüğünüz gibi, basit bir te
d Vizy~n denilen alet henüz pek. ~ah
iı. Ud_ hır sahadaki dalgalan alabılıyor .. 
l?ı en uz 5 00-1000 metreden daha uzak 
~0~feden gönderilen d~lgaları al.?m~-

r. [O tarih1erde televızyon henuz ı-
~d edilmiş bulunuyordu. Daha ~~
~ada Yeni tecrübeleri yapılmakta ıdı. 
llı~ine 100 metreden fazla mesafede 
'l.i Ues5ir olamıyordu.] Fakat bizim tele-
t lyonda küçük bazı tadilat yapılmış-
\1~· Şimdi göreceğiniz şekilde biz tele-
\1 ızyonu telsiz cihazına bağlıyoruz. E-
t~: Telsiz cihazına ... Siz tabii elektro ;i 1. ~ühendisi olmak itibarile da~a 
be bılırsjniz. Fakat biz de bazı tecru-
l?ı le: yaptık. Televizyon cihazı telsiz 
akınesile birleştirilince en uzak me

~feıe~den elektron dalgalarını .alabi
;~r. Elektrik dalgalarını dahi .. fakat 

1 lleri n •<.mıyor. Ancak bir takını e
leklri!ı: 1jyalan aksettiriyor ki bu ziya
o~rın_ neviJerinden biz hangi şekle aid 
\lldugunu keşfedebiliyoruz! .. Yani tele
t ~~o~ cihazı bu suı etle bir nevi ~ekil 
§e ~sızı) cihazına inkılab ediyor ve en a• 
\l~gı . .' Ooo kilometre mesafeden her ne
iıı buyük kuvvette elektrik ve elektron 
tişarlarını zaptedebiliyor. 

ç - 1000 kilometre mesafeden mı? .. 
e~·k garib!. Bu nasıl oluyor, pek merak 

11ecek bir şey doğrusu!. 
t' - Evet .. garibdir .. fakat gayet basit ... 
Sı~hc.kikn televizyon, televiz~o?l~ktan 
h 1Yorsa da ı 000 kilometre gıbı bır sa- ı 
le~ dahilinde gerek elektrik ve gerek e- , 
~~on fanliyetlerini işaret edebiliyor. 

İstanbul Borsası kapanış 

Hatları 24 - 2- 1938 
l'a • aveski sözüne devam edemedi. Zi
~ tayyare sür'atle yükselmeğe başla- ı tt:r1

•. Böyle amudi yükseliş insanın 
~~1~i kıstığı için Draveski sözünii Londra 

l'~"'nege mecbur olmuştu. Tayyare tek-
1 

Ne•· Yor• 
la~ "Ufki seyrine başlayınca Draveski O- ~!~o 

daya: 1 Brüksel -o· Atına 't\.... •anda! Yavaş!.. 
ı~-~rini verdi. Sonra makineyi ftynr- Cl'ne.re 
~ag b 6otya 
lt a aşladı. A i"l "ıcrdaın 

<liltı:eraıcıa ayağa kalkmı§, Dra veskinin •· ~ s 
dttıı atıe ayarladığı makineye bakıyor- \ ı vanı 

l. Ma<~r.d 
~k· ~~~ ı. _ .., ·l ı.I. erin belirme ine mahsus pla-'\&., \ lit1(1Ya 

dotı ın Uzerinde birdenbire bir takım Budnpet'• 
Çi~g~k 1şık1ı çizgiler pevda olmağa, bu Bultre~ 
"e'-ı~ler siir'atle büyüyen çemberler Beıgrad 
-v "' ınd Yokohama 
t:len e birbiri peşine plakanın üstün- M03ko.;:ı 
galibgeçi? kaybolmıya başla~ılar. Bu s h ım 

lJ akıslt-ri hayretle seyredıyordum. 1 tı)e{a"eski, elile ayar düğmesini çevir-

tok o 

ÇEKLER 

Açılış 
630, 

0,7Ql:i25 

24,495 
1fı . 1 36ö 
4,o910 

66, 1460 
S.42 ·5 

63,4920 
1,4233 

22.6475 
4,2C..63 

12 $1jlQ 

l,!'t682 
4 20o3 
3 876 

ıuo 19 
S-4,2887 
2,7268 ' 

2.i ,6616 
3 0.:ılO 

ESHAM 
-

Kttpamş 
630. 

0 .796 
24,495 
1 ,136ö 

4.6910 
86,7460 
3,42 6 
63, ·.ı20 

1,4233 
22,6 .75 

4,2 ... 63 
12 SölO 
1 6ır.ı 

< 2063 
3 !.87o 

106 19 
54,2&37 

2.7".&68 
2j 6 75 

e devam ederek: ' 
la~ l3un1nr, ne biliyor musunuz? dedi. 
~U\>\> tada işliycn muaz1.am elektrik , 
İiada efi!. Biliyorsunuz ki bugün A vru
tlrad en büyük elektrik enerjisi Lon
~i~ a Çalışıyor. 500.000, yani yarım 

AçılıJ Kapaııı~ 

le eı 0~ kliovat kuvveti! .. Bu akisler iş
~ine~ ~rık devi denilen bu müdhiş ma-

l!· el'in parazitleridir.. ' 
., ıraz son k. . l"k .. . 
''E! ltaı ra ma ·ınenın p a ası u zerı-

Anadolu em. '9 GO 
peşın 

A Şıı:ı . ~ 60 vıırJeı. 

Boaıontl Nektar 

ru.ıan çlmeıı'o 

Merke3 bankaaı 

ış Bnnka.sı 

1·eıeton 
lltlhat ve Detir. 
şarıt oe~ıroıeıu 
'J erk.:ı.s 

-

- -
- -
- -
13 lfı 13 15 

100 lO'J 
1lı 25 -
7 ıiO -

12 7o -
1 lJ -
7 -

~lrq . 1 rı tırtıllar şeklinde buzlu bir ta
te~il~ıY=:tl~r vurmağa ve gayet ağır bir 
~aıtn1 e~ Ytırüye yürüye sönüp tekrar 

iSTİKRAZLAR 

ij<ı):ga başllfdılar. 
~oı-q~~tle Drayeskinin yüzüne bakı-

' l!ı.: . 
~ırq ışaı etleri herhalde tanımak la-
<leğ1j, Yo~ bir şey anlamak mümkün 

l) ·d· 
!tl} 

ıı ....... ~u;h . 
bıı,11 esız ... Neden hasıl oldukları-

t a, .Ştı edıkçe bir şey anlaşılmaz!. Me
~lı· c)en Pla~a üzerinde tırtıl şeklinde 
Ustınu,}nr1p ziyalar nedir, biliyor 
....... . .. 

liayırı 

-

AçılıJ 

Ttirk bOrcu ı pP.şln 19 

• • l \ ' :1..1 ti 125 

• • u HHk, 19 15 

TAHVİLAT 

Açu11 
Anadolu I pe. -

• 1 vadeU -
• 11 pe. -
• u ... -

Anadolu mU. ı>e,ın -
PARALAR 

Alış 
J TDrk aıtını -

-lı ~~ ~tı kuvv.-.tı· d k . . · ·~, d 1 '" ı ra yo mer ezının ça-
tl gnJarı "111---• 

ı Banknot Os. B. 1 

Kapanıt 

19 11) 

19 20 
19 20 

Kapaoı' 

--
--
-

Stttı} 

-
-

Diyarbakırda sıtma mücadele 
faaliyeti 

Diyarbakır (Hususi) - Bir sene ev -
vel teşekkül eden sıtma mücadele teş
kilatı, bu kısa zaman zarfında hayli bü
yük işler başarmıştır. Şimdiye kadar, 
şehir d::ıhil ve haricinde 896 metre ye-! 

1 niden kanal açılmış, 700 metre kanal 1 

temizlenmiş, su birikintilerini akıtmak 
ve kurutmak için yeniden 27.050 metre 
mec.a açılmış, bir çok birikintiler Dic-

1 le nehrine akıtılmıştır. Aynca, 1300 
metre kan~! temizlettirilmiş, 1600 met 
re murabbaı bataklık kurutulmuş, sıt
meıhlôr:ı 1 70 kilo kinin, çocuklara 30 
bin adC't ökinin dağıtılmıştır. 250 am -
pul kinin de hastalara tatbik edilmiştir. 

Di~ arbalur adliyesinde faaliyet 1 

Dn·nrbakır (Hususi) - Son bir yıl 
icin ie Diyarbakır Ağırceza mahkeme -

1 sine 384 evrak gelmiş, bunlardan 209 u 
1 intaç edilmiş 175 adet evrak da 938 yı

ın:ı devrolunmuştur. Asliye ceza mah
kenu:sine de; 5 1 O evrak gelmiş, bunlar
dan 344 ü karara bağlanmıştır. Hukuk 
mahke~esi bir yıl içinde 844 davayı 
tıükmc raptetmiş, 196 davayı 1938 yı
lp1:t lmakmıştır. Sulh hukuk mahkeme
s ine; ise geçen yıl 951 dava gelmiştir. 

j 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Ceyhanda Kııı'ay ve Çocuk 
Esirgeme faal'yeti 

Ce) lıan (Hususi) - Kasabamızda bir 
müddet evvel kurulan Çocuk Esirgeme 
K•ırnmuna yazılan aza adedi günden gü. 
n!? çoğalmaktadır. Şimdiye kadar, mik -
dn:-ı yüzü bulmuştur. 

T>rha bir kaç aylık olan bu kurum, bir 
çok kimsesiz ve yoksul yavruları giy • 
dirmekte ve doyurmaktadır. Kurumun 
heveti umumiye toplantısı yapılmış, eski 
ııbr<t heyeti, ittifakla ipka edilmiştir. 

Kurum, fakir çocukların çorab ihti -
yacını karşılamak ve halka da ucuz ço • 
ran satmak gayesile iki çorap makinesi 
getirtmiştir. Ceyhan Kızılay şubesi kon
gresi de bu ayın on beşinde yapılacak -
tır. 

İpsala ilan Kurumuna kurban teberrüatı 
İpsala <Hususi) - Bu yıl Hava Kurumuna 

224 canlı kurban, 382 de kurban dcrlsl hcdl· 
ye efülmlştır. 

Sayfa 9 

imtihanla Muhakemat amir ve memuru alınacakhr 

İnhisarlar umum müdürlüğünden: 
A - Taşra teşkilatımızda açık ve açılac1k olan muhakemat şubeleri funir ve 

mcmurluklan için imtihanla memur alın:ıcağından aşağıdaki evsaf ve şeraiti 
haiz olanların evrakı müsbiteleriyle ve üç adcd fotografüıriyle birlikte 5/3/938 
tarihine kadar idaremiz memurin şub~sine müracaat ~tmeleri. 

1 - Laakal orta tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Yirmi bir yaşından aşağı olmamak. 
3 - Askerliğini cFili veya kısa hizm ctlb yapmış olmak veya müeccel ha

Junmak. 
4 - Siyasi haklara sahib ve hüsnü ah lak eshabından olmak, haysiyeti muhil 

bir cürüm ve alelitlak ağır hapis \'eya o derecede cezayi müstelzim blc 
fiille mahkiım bulunmamak. 

5 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve bedeni ve akli arızalara müptela 
olmamak. 

6 - Hukuk mezunu olup hfıkimli'k yapmış olanlar. 
7 - Adliye meslek rnekteblerinden m czun olmakla icra memurluğu, müsten

tiklik veya zabıt katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanla.r. 
8 - Adliye Meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maddede göste

rilen tahsili yapmış bulunmakla adJiycnin muhtelif hizmetlerinde müd· 
deiumumilik kalemlerinde zabıt katipliğinde ve icra işlerinde tatbikat 
görenler. 

B - Hukuk Fakültesinden mezun olup ta bilfiil hakimlik yapmış olanlar im• 
tih:ına tabi tutulmayarak bu gibilerin müracaatları ayrıca tedkik edilecektir. 

c - İmtihan 7 /3/938 Pazartesi güna saat J 3 de Sirkecide İnhisarlar Memu
r :n kursu binasında yapılacaktır. 

D - İmtihanda kazananlar ehliyet ve rnuvaffakiyet derecelerine göre sırasl• 
le peyderpey muhakemat amir ve memurluklarına tayin edilerek keyfiyet ad· 
re~lerine tebliğ olunacaktır. 

İmtihan mevzuu 
İmtihan mevzuu şunlardır. 

l - Kara ve Deniz Ticaret kanunlarının nakliyat, avarya ve hasarat ve ticaret 
tnahhüdleri. 

2 - Borçlar Kanununun umumi hilkml<.'ri cİcar teminat ve hizmet akitleri,. 
3 - Ceza Kanununun esasları: Dev?et mall:ırı aleyhinde irtikab olunan suçlnr.. 
4 - Ceza muhakemeleri usulü, memurin muhakernat ve tahsili emval ve ic· 

rtt ve iflas kanunları. cl033» 

Nafıa Vekaletinden: 
Müteahhidi tarafından Derince travers fabrikasında munte edilip muk~vele 

ve şartnamesindeki fenni evsafı tutmadığından reddedilen . ı ndet Lnkomobıl ve 
teferrüatı 22 000 lira muhammen bedelle yeniden açık ekSJltmeye k runuştur. 

Eksiltme r: Nisan 1938 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Malz~ 
me eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve tefer:rüatı parasız olarak Ankarada Vekalet malzeme 
dairesinden ve Berlinde Türk Ticaret odasından alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. 

isteklilerin Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ile 5/4/1938 
Salı günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda hazır 
bulunmaları lazımdır. (397) (851) 

T. H. K. Oiizce Şubesi Başkanlığından: 
Kurron Bayramında kurumumuz namına toplanan sığır, koyun ve keçi deri

le:i ı:stn ışçiler tarafından salamura ha l:ne getirilerek sığır derileri kilo hesa• 
biyle koyun ve keçi derileri tuzlu ve h-urutulmuş olarak tane hesabiyle 15/2/938 
tarihi'lden itibaren 20 gün müddetle S~'l k arttırma suretiyle satılacaktır. 

İlıa·e 7/3/938 tarihine tesadüf eden Pawıtc~i öğleden sonra yapılacaktır. 
Talihlerin % 7;5 teminat akçeleriyle Düzce Hava Kurumuna müracaatları bil· 

dirilir. cl029» 

t3ANKA KOMERÇiY ALA 
iTALYANA 

sermayesi Liret '100,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
rlstnn, Yugoslavya, Romanya, Bul
gcırtstım, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Muttehldesl, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

ArJııntın, Peru, Ekvatör ve 
Koluınblyada 

Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palfıs (Telef: 44841 /213/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İırtnnbulda: AlCllemclyan hanında 
Telef 22900 /3/ 11/12/15; Beyo~un

da : istıklfı.l caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

lllllllllllllll Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmındn : 

" 11 lıl'ı''ıı : i~m ~a'n :.8°Jta 
1111 'I y ARATMAK 
111111111 ' Dram 3 porde 

Komedi kısmında bu Akşam 
S88l 20,30 da 

SÖZÜN KISASI 
Komedi 4 perde 

ERTUCiRUL SADi TEK 
TlYATR03U 

Pazartesi 
(Kadıköy - SOreyya) 

Stılı : ( Bakırköy) 

Çarşamba: (0.skOdtır) 
sinemaları da: 

SEFiLLER 
8 perde 

Yazan : Viktor HDgo. 

OTOMOBiL TiCARETi 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

SON POSTA gazetesinin 2715 nu~ 

rah ve 22.2.938 tarihli nüshasında in tışu1' 

eden ilanda 9.3.938 tarihınde toplanaca 
Şi .. ketimizin fevkalade He •'eti Umumt. 

yes;ne iştirak edecek hissedarların <.'n az 
lO hı~seye malik olmaları icab ettiği ya~ 
lışlJkla zikredilmiş ise de, en nz - BİR • 

hisseve malik hissedarların iclirak edeı-~ • '$• 

b;Jeccği cihetleJ keyfiyet tashihen ılan 

1 olunur. 

HEY'ETİ İDAHE 

Yevmi, Slyasl, Havadis ve Halk cnzetes1 

Yerebatnn, Çatalçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazeıem:zde çıkan yazı ve 
rchlrn!erin bütür. haklan 
mahfuı ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA ~ LARJ 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. hı-. t-.r. 
----ı--.. 

TÜRKİYE 1"'00 'iuu WO ıao 
YUNANİSTAN :l340 122i) 710 270 
ECNEBİ .!7:1J l ·WO bOO 300 

Abone bedeli pfşiraa Adres 
değiştirrr.ek 2!> .ımruştur. 

Gelen evrak f!'"ri r1erilmez. 
lli.nlardar me•'ul'yet alınmaz. 
~evap içın mf'klublar:ı Hı kuruşluk 

Pul ılavesl Jazımaır. 

•••••••••••••e••.o••••••• 

1 
P08ta ka!u~-u : 741 1s ~snbul 1 
Telgraf : Son Posta ı 
Telefon : 20203 S 

............ 0.. ... 



10 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nı:ı tarihi tefrikası: 32 SPOR 
ÜÇ BOZ 

Yazan: Ziya Şakir 

rr ekirdağlı 
Londraya 

Hüseyin 
gidiyor 

Artık b~z at, Dilşad Bigiumin kır atına yaklaşmışh. Şimdiye kadar l.içbir aılıyı Deglan, şampiyonumuzun menecerine "Elinde Tekir-
önüne g çirmemiş olan mağrcr Türk prensi bi ra:, çılgın bir Lisse ka;. ıldı, sert d ğlı gibi lir pehlivan bulunan menecerin • 

bir nazarla Hatay Bahadıra bakh ve e:indeki kırbacı h:zla kaldırdı Londrada mağlubiyetten korkmasına şaşarım!" dedi 

Hntkm alkışları, çılgınca feryadlan, f de yerlere kadar eğildl Ve sonra tek-J - EveL· evet... Allah için söyleriz. (Naci S.ıdu lahl.l telefo :la yaptığı bir mülakat] 
sert:lı)1 sarsıyordu. O zamana kadar rar dimdik durarak cevab verdi: Ya.rışı bu delikanlı kazandı. Tek!rdağlı Hüseyinin değerli ve tec -
.ıt&ma üstünde bir de.mir heykel gibi - Özbek noyanlarındanım. Dediler. ı rüheıi meneceri Asım Rıdvanla iki gece 
dimdik duran Dilşadağa, artık sık sık -:- Burayo ne zaman geldin?. Kamer Han, son hükmünü verdi: evvel t~lefonla görüştüklerim{ de ay~·ıca 
başlnı nrkr.sına çeviriyor; dudaklarında - Takriben bir saat kadar evvel. - Bu delikanlı yarışı kazandı. Sara- ya? .. c:Rğımı dünkü mülakatımda vadet -
tatlı bir tebessümle kendisine gülüm- - N~ işin var? j'ıma götürün. Mükafatını alsın. 

d 
V m!ştim. 

seyen Hatay Bah~dıra bakıyor u . e, _ Kısmet arıyorum. Dedi. Dos~urr. Asım Rıdvandan evvela, Te • 
~z. atn~ h:r nn bır ad~m daha y~klaş- ·- Yarışa, bunun için mi girdin?.. Hatay ~ahadır~ gözlerlni etrafa do- kirdakl! Hüseyine sikletinden dört, b<:ş 
tıguu gördukce, çehresındeki endışe ve .. _ Doö-rumrıu söyliyeyim Han haz- laşttrdı. Dı!~ad agayı ara~ttrdı. Halbu- kih kaybettiren sebebleri öğrenm~k m· 
heyecan artıyordu. 1 retleri .~.Ayağımın tozu il~ şu yarışa 1 ki mcığrur Türk prensesi, vaziyeti bir teml~Um. Bu sualime gülerek §U cevabt 
Yarı~ y('rinin son noktasına yaklaşı- 1 gire:·ke:ı, niçin girdiğimi ben de bilmi- tür!ü İıuzmedememiş, babasının orada- verdi· 

yorllirdı. Çad:rdakiler dışarı fırlamış- yoı·r.ium kL yedek at1arından birine binerek, sa- _ Tt!klrdağhya beş kilo kaybettiren 
lar .. bu emsa!.:ı iz yarışın son ;e en .. he- - G(lrib ~ey .. bu yarışta kazanılacak raya l•açmıştı. tam b"ş sebeb vardı : Çok sıkı idrnan 
!ecan11 safhasını daha yakın an gor - mükafattan habe . k "d"? Q ,. apmdsı... Gürec:lcrden fazla heyecan 

k · · b kl to ı rın yo mu ı ı. .. J ~ 
me 

1 
~ı!l, ayra ann yanına P an- - Hnyır .. yalnız yarış atlarına im- Sarayda, o gece bir ziyafet veri'di. cluymlisı ... Buradaki yemekleri sevmedi· 

mış .8 ı. _ . . . . rımıni~ .. ben de onların arasında koş- Evlenmesi: cidden mühim bir m~se'e ği için kafi derecede gıda alamaması·· 
Dılşa~aga,. cmesınde .şıddetlı bır .5?· m<lk zevkin~ kaçırmak istememiştim. teşkil eden Dilşad ağaya artık rnünasib P~rı~ havasına tamamen alışamamış l>~

Iuma hıs.scttı. Başını. bır daha çevırıp İ~tt!, tam o anda, bir Kaşgarlı, bu yarı- bh koca bulunduğu için, her.kes sevinç lunması ... Ve nihayet mernlekt!t hasrelL-
baktığı zaman, acı. hır ~ığ~ık kopar~ - şm ııt. ::ıaksadla yapıldığını söyledi. 1 iç•r.dt idi. Bahusus Dilşad ağayı tak"b 1 Haklı bir endişeyle: .. 
r~k at~ın başma şıddetl~ bır kırbaç m: - · Y~ırışı, sen kazandın delikanlı. eden on kıı da, kendilerine yetişen sü- - Fen~, di!orum ... Çunkü bu be~ se-
dirdı. - ak~.t 0 an.da k.ulagı~~ Hatay Ba - H:ıyır, Han hazretleri... Bigüm ile, varilerin kucaklarına atılmışlar; onlar bc.b, Tekırdaglı~~n. sırtını yere gelire • 
hadırm mm:te1'zı sesı geldı. bcrelıeı~ kaldık da lltndilerine birer zevc inlihab et- bi'cc~lf kad&.r muhun! 

- n ·güm! .• Atın başına kırbada vu- v. 1 B. h k l. miş'erJi F'akat Asım Rıdvan müsterih, ve nık- Asım Rıdtıan 
l. - - \.OOO. • en, a sız ıgı sevmem·. · · laf • 

ru maz. caer srr. ·n at t .. - .. 1 . B . f t .. .. k h 1 birı ko'luşuyor: pehlivanları gördükten sonra tarar 
Dilşad başını çevirmeden cevab ver- :... .ı ın, onun a mı gogus emı~ u zıya e e, 0 gunun a raman arı ı K •· d. E la ben de ııra.:ıığım. Oradaki gu··reşlerin Panst-? -

di• ' ol~aydı, belki böyle kabul edilebilirdi. da ç:.ığ::-ılmışlardı. Hükümdar KamE!r' - at ıyyen.t.: ıyFork ... t -:V: ki • 
. A-ı d rk 1 s . övle ztınnetm ş un. a a goruyorum 1 kilPrden çok daha mühim olacağı ınıJJıı 
_Beni acçemiyeceksin. u :yorum, e ı anı. en, gerçekten 1liaP•n karşısında kurulan hır sofraya · b bl T k.i-d ğl d Cazla ha.'rka,·. çu··nku·· bugu··n dünyanın en 1,r .• 

• t- k"b "k b. K 1 1 d K Ha f bu sc e er, e • a ının sa e ~ .... b 
Ha tnv Bahadır c:akrak ve neş'eli bir 1 :ır \'C nazı ır noyansın. ızımm, oturmuş ar ı. amer n so rasına, 1 "'l ·t· K t• evivcltı pehlı"v.,nları orada. Fakat dediğiın gı '· • '" 1 ~eu~f' \in h f . . d d" H B ı yaı.- armı erı ıyor. uvve ı. man . " 

sesle konuşmasma devam etti: ; . , -:. - g~rurunu n:ud ha.aza etmek ıs- yalnli: kendı damaM na~ze .ı • ata! a-1 ka~ıır y~rinde kaldığı için, yağlarının ek· b~ni dii~ündüren yegane pehlivan. İs 
S"7.i" büyük ve söhretli adınıza .ı)oı .,u11 u, sana aı ır mesele. Fa- hadır o!urrnuştu. em.eket~n adetı vec- ., . ~ ka 1 aı·ttırı tanbulda gördüğünüz Hindli Faddal~ 

bütu. n hı u:·rm·· eıı· mı· go"'stenn':. ek ıs· te..;...,. ' kat, l"..akkı muhafaza etmek de bizim hfü: s~ssizce yemek yiyor; hükümdarın sı.mt>C . .. onk~nfa 1zanm~l şans ~drı"nkı...,. yan.i etı. 
' ~....... vazi( ·m· Ö 1 d - ·ı . b 1 ğ f •••• d .. k. h { d " yor. un u z a yag an erı ı ,... karde~i Duva ... Onun şöhreti, kuV'I 

- Ne demek istiyorsun?.. 1.: ız. Ye egı m!, ey er .. a a- or.un e su utunu mu a aza ~ ere~ sikl,.tl azaldık~a Tek.rdağlı, sırtından yük Pristc bile dillere destan olmuş. 
- Siz nasıl isterseniz, öyle olsun .•• lar ~ noyanlaı.. mollalar:··· . yalnız sorulan suallere cevab ven.:~~d~. in=nİ§ gibi hafifliyor. Bu hafifleyiş de o- Yal'lız, benim ümidlerimi kuvvetle11 ' 

İstcr.se:ıiz, attan düşeyim. . Kame:- Harı bu son sozlen~. yanı~d~ K~mcr ~an, .pek memnun gorunu- nsı, şaşırtıcı bir çeviklik veriyor. Sen ~i"ll· diren cihetlerden birisi de, evvelki giifl 
- Hayır .. h ileyi sevmem. \:e arkasında. ~ulu~anlara soylemışt!. yorcu. Önundekı elma şarabı dolu altın di 'l'e~irdağlıyı görsen, şaşarsın. İdman gcirüştüğüm Deglllnın sözleri. 5ug(ııt'. 
- Öyle ise, boz atın dizginlerini çe- Bunlar hepsı hır agızdan cevab verdi- tası sılc sık alıyor; ve her defasında da minderi üzerinde, dev gibi cüssesile ç~ • he:nPn bütün dünyada pehlivan eksl>\!rı 

keyim. Je.:-. bol bol içiyordu. - Arkası var ·- kir~t· gibi oradan oraya sıçrıyor, adeta ı;ayıla:ı sabık dünya şampiyonu oegl!?Jl• 
-Hayır .. hayır ... Böyle bir lütuf- kahı:1a sığamıyor!.. DtıvP.nın bir kaç güreşini seyretmiş. 

klrlığı kabule tenezzül etmem. r ., ı •c::>ı 1 Bence, saydığım zayıflatıcı sebeblerin BHna: 
- B, şu halde? Bir Doktorun ~ A 10) Y Q en mühimmi: İdman ... Çünkü havaya, ·-Rıdvan ... dedL Ben, elinde Te:Cir • 
Arlık boz at, Dilşad Bigümün kırı Gu··nıu··x Cama muhite, hatta hasrete yavaş yavaş ol - dağlı gibi bir pehlivan bulunan bir ;ıı -

atına y:m3şmı :'? tı. İki atlının üzengileri 1 B ·· k "· dukça alıştı... sanın Duvadan ürkmesine şaşarım!. fr • 
birbirine çarpnı:ya başlamıştı. 1 Notlarından (*j ugun u program Beni asıl ürküten de, onu bu hislerin te~ssn, SPninle 5000 frank bahse girerırtl 

Şim.:!iye kadar hiç bir atlıyı önüne j · İS TAN BUL cri~me~iydi... Çünkü bu şekilde erimek, ki 'l'ckil'dağlı Duvayı yenecektir. ~ 
geç.ir~emiş 0 1un ~ağ~ur Türk pren - ı Mekteblerde anormal 25 - Şahat. 1931 - Cwna bır insan için için~en çürün_ıek d:me~ti. Tel<>fonu kapatmadan önce, gnıe..-e 
sesı; b,r an çı1~m hır hısse kapıldı .. sert 1 Çocuk /arın le.çrih i ötıe neşriyatı: Birıat!naleyh, bu yuzden eksılen hır kilo, sordum: 
bir na1arla Hatay Bahadıra baktı .• e-ı I • 12.30: Pldkla Türk musitı.sl. 12.50: Hava- idn"an minderinde kaybedilen siklet gi· - Bu bahse giriştin mi? 
lindekl kırbacı havaya kald~r~ı.. Sınıflarda gayri tabii vazlyetlerlle, bıtO.- dls. 13.05: PIAkla Türk. mualtı.sL 13.'30: Muh- bi faj'~a.lı değil~. ı:hlikeliydi. . A!':ım Rıdvan gülüyor: 
Hat~y Bahadır, yalvarır gıbı bır sesle s.:beb hayAazlık, asabilik, tembellik ve tellf plak neşriyatı. 'Bugun çok şukur, bu tehlıke orta-iım - O sırada cesaretim çıkışmadı -·~ 

devamsızlık gibi araz gösteren çocukları A~m ne,şriyatı: - UJ\ 
mırıldandı: muhakkak bir defa mektf-b doktorlanna 18.30: Plakla dans mu.sltı.sl. 19: Konferans: kal.kmı~ bulunuyor. Çünkü Tekirdağ!ıda, dün gece Tekirdağlının idmanınt gor 

-- Bigüm!.. Sakın vurmayınız. Kır- ve mekteb doktorlarmın gösterecekleri All KA.mi Akyüz (Çocuk Terbiyesll. 19.3:>: 1 ilk e.ünlerdeki o melankoli eserlerinden 
1 
ce bPş bin defa pişman oldum! 

bac yemiye ahsık değilim. Jfüı:um üzerine akliye mütehassıslarına Beyı.,~lu Halkevl gösterlt. ko!u tarafından bir uf;lcık bir iz bile kalmadı. , Naci Sa.c:f.ulıaJI 
Dilşad ağa, çıldırmış gibi bir sesle ba muayene ettirmek lazımdır. Bin bir türlü te:n&U. 19.55: Borsa haberleri. 20.: Vedia Rı.I f dmsna gelince, Tekirdağlının bundan 

.. l. lçtlm:ıi ve lrst tesirler ile mahmul olan bu za ve nrkada~ları tarafından Türk musiklsi ! l"rdiiW fa dayı tasvir edemem. Joe LOUİS • 
gırc 1• tarzd'\kl çocukların zekl, kabiliyet dere- , ,·e hallı: şıırkılarL 20.30: Hava raporu. 20.33: g '· ::. • Y . 

- Beni geçeceksin. celer!nl ölçmek ve ona göre llzım gelen Ömer Rıza taratındıı.n arabca söylev. 20.45: 1 Te~rdaglı, Fransız şampıyonu Deg • Gene ga/ib 
- Böyle bfr fikrim o1sa, sizi şimdi a- tedb1"1erl almak lfızınıdır. Avrupada bu Muzaffer Güler ve arkadaşları tarafından laıı.lR berabere kalmış olan Bulgar pelı • Nevyork 24 (A.A·) _ Joe I,otl~ 

tmıı:ın üzerinden çeker alırım. ~ibl çocuklar için dağ ve açık havi\ mek- Türle musikisi ve halk şarkıları, <saat ayanı. l Hvanım on bir dakikada yenmesini, ezi· h · ld • • ikl t ib şatıı aız o ugu agır s e cı an -'~ 
_ Hele yau .. 'kendimi parçalarım. teble:1 vardır. TedrlsaL büsbütün başka 21.15: Mustafa ve arkadaştan ta~atından ci kudretine olduğu kadar, burada e • 1 • N th , k muı» 

$ h
. 'd lh 1 1 • tnrzda icra edllir. Nazariyattan ziyade a- T\lrk mu.slklsl ve halk şarltılarL 21.50. Orkes- d" 1 .. . t kniğe de borçludur. piy"'n ugunu a amana arşı S 

- u a e, su 0 a ım meli ve kolay şek.lllerde bütün dersler ve- ıra. :.> .:.45: AjaM haberleri. !3: Pllkla solo- ı!l ı~ı e föriyt:t~e müdafaa etmiş ve hasro.tıll t~ 
- Nasıl?.. rllebl!lr. Bu muayenelerin icrası hem bu tar, opera ve operet parçalan. 23.20: Son ha- Bilhassa, yere yatırdığı hasmının ı.ı:1.ı· deb yere attıktan sonra üçüncü ra\fll 
- Nasıl ister~en;z, öyle... g:b~ çocuklar için, hem de sınıfta oturan herler ve ertesi günün programL nı minderde tutmakta, yani İstanbulday- ta J\akavt etmiştir. 
Dilşad, cevab vermedi. Daha hala d~f;er normal talebe için faydalıdır. Zira AN KAR A kc'l hiç beceremediği bu işte ideta ihtısas --------

hıwnda sa1b nan kırbacını -Hatay Ba- böyle bir tek çocuğun mevcudiyeU bü- sahibi oldu. Galatasaray ki JhUnUn tesekkOr• 
b dd ti:n ~-,,ırın huzur ve intizamını bozmağa 25 - Şubat • 1931 - Cuma Sfln idmanını, bu akşam, geçen giin · ~"' 

hadırın ih t a rına rağmen- ütün şi e- kô.rldlr. ö~ıe neşriyatı: Gabtasaray Spor Klübü Genel 5e 
tile kır atın br;c:ına indirdi. Bu gibi çocuklara umumiyetle vaki oldu- 12 .~0: Muhteut plflk ne,riyatL 12.50: Plft.k: Dcrb.nın güçhalle yendiği meşhur Sa - ret~rliğindcn: 

C b. d b" hl d ~tı gibi hiddet, şiddet ve tehdld ne mua- Türk :nwlklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi- vo!di il~ yaptı. Ve yeni öğrendiği oyun • M • k -_,,rite-
anı yanaıı at. ır en ıre şa an ı. & Kli.ibümüz ve illı ta ım guı .. r-

1
• 

mele etmemelidir. Onların bu lşde hiçbir li ve harici haberler. larla, cınun sırtını bir kaç kere yere gc - ~ • 
Gö1lc takib erli lemiyecek bir şiddetle Ak ı t rinden Çoban Mehmede bir yuva teıv 

knsu~ıarı yoktur, pek bedbahttırlar. !lıım n~r ya ı: tirdı. İdmandan ter içinde çıkan Savoı- ,,.. 
kendini ileri attı. 18.30· Pl:lk neşriyatı. 18.35: lngillzce ders: ni rnnk:adile yapılan müsamerede yar. 

<•> Ru notları kesip saklayınıı, yahlld · k 9 T" k iki ı h lk k di hana· do Binlerce hnlkın ağzından: Azlınr. Ipe · 1 : ur mus s ve 3 şar ı- · mı<-. olriukları kıymetli yardımdan _ 
bir albüme yapıştırıp kolek<ılyon yapınıı. ınrı m:ılük Recai ve arkadaşları>. 19.30: Sa- c- On saat güreşsem, bu kadar yorul· rtistle -
Sıkıntı umanınızda bu notlar bir doktor a: fi.yarı ve arabca neşriyat. 19.45: Türk mu- mazdım! dedi. Ve Tekirdağlıyı göstedp layı Şehir ve Turan tiyatrosu a . rt 
r'bf imdadınıza yetişebilir. 1' slklst VI' halk "arkaları (Nezihe ve arkada~la- r!le sair sayın zevata klübürnüz ıd• 

- Eyvah .. 
- Gitti .. 
- Mrthvolcu ..• 
Diye feryad"ar boşandı... Herkes; 

Dilş:ıd Bigüm'iin, atın üzerinden fırlı
yarak paıça parça o!acağım sanmıştı. 

" gülnek ilave etti: 
nl . 20.15: Konferans: Parazltolog Nevzat. _ ffr de bununla ciddi gu·reşecek peh- ~-:~:eti alene~.ş:~.~~L.e~~ r - -, 20.30: Saksofon solo: Nihad E.sengln. 21: A-

NÖ belci Jnns haberleri. 21.15: Karışık plt\k neşriyatı. li.v:m.m h~lini 
1 
düşünüyorum ~ tüyle • ., 

2155: Ynnnkl program ve İstiklal marşı. rım ü:-perıyor. 

/Tczaneler Teki•dağlının Avrupadan yenilme • 
Halbuki: boz at, ileri fırlamış .. bay

raklara tam on adım mesafede, o ku
durmuş atın r ö"lsüne dayanmıştı. 

Bu g-eı'e nö"betcl olan ecuneler şunlar
dır: 1 ) eni neşriyat _ı derı döneceği hakkındaki kanaatinin her 

------------ gi.in biraz daha arttığını bir defa daha 

Hatay Brhadır, bütün bakanları hay
rette bırakım bir çeviklikle kır atın 
dizglnlC'rinc sa rı'arak kendi atından at
ladı. o:ışad ağanın önünde yerlere ka
d:ır eğilerek: 

- Uerab~re kr:ıl dık, B igüm. Emrinize 
tibiim·. diyt. ba~ırdı. 

O &oda, her t a raftan çılgın bir alkış 
tufam bvş~ndı. 1 

Al bayraoın al.tında duran Kamer 

lstanhul elhetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (Sırrı 

As:m). Beyazıdda : {Belkıs). Samatya
da: CR.ıdvan). Emlnönünde: <Amlnasya>. 
Eyübrle: r Arıt Beslrl. Fenerde: CV1ta1l>. 
Şehremininde: <Nazım>. Şehzadebaşın

da: <Hamdi). Karagümrükte: (Suad). 
Kıiçükpazıırda: <Necatı Ahmed). Bakll"
ki1yfinde: <Merkez). 
Beyo~hı c!he&indekDcr: 
İ:itıklfıl caddesinde: (Galatasaray). Tü
nclbaşında: CMatkoviç). Galatada : Cİkl
yoll. Fındıklıda: (Mustafa Nall>. Cum-

Han. ağır aö-ı r ilerledi. Heyecanını huriyet caddesinde: <Kurkciyan>. Kal-
güçlükıe zap'etrrıeüe çal•şan hükümdar, yoncl•da: ıZaflropulos) . Flruzağada: <Er

tuğrul). Ş!.şllde : (Asım) . Beşiktaştn: (Su-
mütecessis na nrlar1a Hatay Bahadırın leymnn Receb). 
çehresı:ıi bi r an tedkikten geçirdi: Bo~azlçl, Kadıköy n Adalardakller: 

ı Sel"gisi Göklerde - Füruzan Necdet Kes
telll bu isim altında küçük bir roman yaz
mıştır. Şehid Erlbeye ithaf edllmlG olan bu 
ese:cte tayyarecllerln vazife ve meslek sev
gisin\ muh:ı.rrir yakından bildiği için çok 
giizel ve snde bir lisanla anlatıyor. Bu ayni 
zamandl\ tayyare ve vazife sevgisine mağlup 
ol:m temiz bir llŞkın yarıda k&lan orijinal 

. h•kfıyesldlr. 

1 İstanbul Belediyesinden: Senelik mu-
1 hn:nmen kirası 350 lira olan Florya:ia 

1 
H:wuzlu bahçe ve gazino 939 ve 940 se
l rnleıi şubat sonuna kadar kirnya veril-
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülr>bilir. İstekli olanlar 26 lira 25 kıı-

- Kızımı. mu hakkak bir ölümden ÜskU1:ırda: (Ömer Kenan). Sarıyerde: :-ut lulc i!k teminat mektub veya mai<bu-

SöylE. bnkavım. kimc;in?. fnt\. Büyükada.da: (Halk). Heybellde: Dairci Encümende bulunmalıdırlar. 
kurtar::!ın. Te~erkiir ederim, delikanlı ... j cosm:ın> Kadıköyiinde: (Sıhhat - Rı- zu ile 25/2/938 Cuma günü saat 14 de 

Ha.tay Bahadır, Kamer Hanın önün- ...._<_H_a_ık_> ___________ l (B.) (803) 

tckrarhyan Asım Rıdvan: l 
- Hem, diyor, ben, yemek meseles!nl 

de yarın hallediyorum: Buradaki tale -
belerhnizden birinin annesi de yanın -
daymış. Ve insana parmaklannı da ye -
d!rcbilecek kadar nefis yemek pişirir -
m'ş. Tekirdağlının istediklerini de o p! -
şlrPce'lt ... Fakat ne yazık ki, bu hantr.1ı 

buray:ı gelir gelmez bulamadım. Çüu~U 
burada çok kalmıyacağız. 

- Demek gidiyorsunuz? 
- Evet ... Beklediğimiz müsaade geldi. 

Öbiir gün (bugün) Londraya hareket c
ci ·yorıız. 

·- Orada ilk güreş ne zaman? 
-- Cnu takarrür eder etmez, Son Pos

taya telgrafla bildireceğim. Fakat he • 
nüı malum değil. Ben, oraya gittikten, 
ve is!mlerini bildiğim, fakat tammad.ığım 

Doyçe Levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
Oltıtlcllı l~lalı l 'ıı.a ................ .... 
....... A.-4L,"'9.. .... ' 
Hamuurg, Brem, Anveu, ıst.aııbll 

ve Karadeniz arasında azimet f9 
avdet muntazam oost:ı.tar 

Akka vapuru 25 Şubata doğru 
Larlssa vapuru 3 Marta doğru. 

Smyrna vapuru 6 Mart.& doğnl. 

Burgaz, \'arna, Köstcnce tçln 
Umanımızd:ın harckeL edeak 

vnpurlar 
A kka vapuru 1 Marta doğru. 

Yakında Hamburg, Brem. Anvers .e 
Roterdam Umanları için 
nare:<i t edecek va mırlar 

Morea vapuru 25 Şubata do~ru. 
Larlssa vapuru 5 Marta do~ru. 

Fa:r:la tafsilat ltr.t Gala&l\'d:ı o.~~ 
kimyan hanınıh DOYÇR .~ı:\'A~ 1 LİNYE npur ııl'•!mtalıtına muracaı... ~ 
~ TIWOA : M'll8 • 6'1• 4111' 



SaJfa tt 

Konseyde müzakerelere 

ıptı a arın a ge ıyor tP.sanüdü tebarüz ettirdikten sonra, ez- nn Av!'tlpanın bu kısmı için büyük b1w 
cümle diyor ki: ehen•miyet iktisab etmekte olduğWUI 

(1~ fı - •Balkan devletlerini alakadar e - ve konferansların bütün Avrupa dev. 
• -... ~ hükümdar halkın sevgisine istinaden Mısırd~ki k adım atıldı, Yunan den meseleler arasında Türkiyenin ak- letlPrl tarafından alaka ile takib edil • 

liıaat bidiselerin inkişafını sükunet:e takib etmektedir ı gazetecilerinden tetmiş olduğu Sadabad paktile itaı - rnekte bulunduğunu ehemmiyetle ka;r-
t.&..... ı yan - Yugoslav anlaşması da vardır. detme'{tedir 
... ~ 20 (Hususi muhabirimiz yazı-ıçarpan vakıi ıudur ki halk, Maje~te-bi· pasapor.t soru~~adı Fakat müzakere edilecek meseleleri - Bu alaka cereyan etmekte olan si. 
~ kuhammed Mahmud Pa§a ile rinci Faruku sevmektedir. Genç hu.lriim- . _Dost Yunanistan Başvekilı ve Ha - ç:nde en mühim mevzuu beynelmilel yasi hadiseler sebebile bugün daha zl-

llaııir Paşalar tarafındaıı yapı- dar dil bu sevgiye istinaden, siyasi hAdi- ncıye_ N~ G. Metaksas, Türkiyeyi vaziyet teşkil etmektedir. yadc a!"trnıştır. 
llıla ~ gayretlere rağmen parllm.m- sderin inkişafını sükunetle takib _ediyor sen zı~sretı ~ırasında ~~diği beyanat- Henüz tasfiye edilmemiş olan Ak - Ru ~eşirıci içtima devresinde Balkan 
'- ~ete müzaherete kili bir kuv- ve Muhammed Paşa Mahmud hukUıne- ta ezcumle şoyle demiştı: denizdeki münasebetler meselesi, bü - memleketleri arasındaki münasebetle • 
~ getirilemediğinden dolayı tini makamında tutuyor. -:-- Öyle üınid ~yorum ki yakın bir yük t-ir ehenuniyet arzetmektedir. Ke - rin normal ve dostane olduğu memnu • 
'lll ..__!-un dağıtılması ile neüce.ie- Mısır Melikinin hatta 'lürkiyeye mü- istikbalde. hllen iki memleket arasın- zs, fsp-llnya vaziyeti de müzakere mev- niyet!e müşahede edilebilecektir. Bul~ 
'1ta -.rwaı buhran şiddetini artırarak: de- tP.veccihen 1eyahate karar vermif .gö- da ka~ış _bul~ manevi hududlar, zuu olacaktıı. Nasyonalist İspanya ile ri~trn tarafından kabul edilmiş olm 
'-"1J10r. rünmesi de ondaki bu huzur ve emnıye- formalite _itıbariJe de kalkacak ve iki münasebet tesisi meselesinin gör~ül - hattı hareketin ekseriya Balkan An• 

!tfıİ ~tonun dağıtılması üzerine 1 tin d(llilidir. Kahirenin bugünlerde bat- mP.mleketın hndu~l~ müşte~k bir mesi de gayri muhtemel değildir. hmtı dC'Vletlerinin hattı hareketine ya
i.L". .~lraaı hükümdara müracaatlarda lı<'a mevzularından biri .d~ bu -:yahat- hudud olacak, her iki m~~etin va - HAlen dört büyük devletin haricinde km olduğuna da ehemmiyetle işaret e
·~ Yeni intihabatı idare etmek Ur. Yakında Türkiye Harıcıye V~ki~ Bay tarıdaşhln serbestce he~-tur)~ ltayıdlar- bulundt•klan Milletler Cemiyeti mese - dilebilir 
~~af bir hükumetin kurulmasmı Dr. Aras Kahireye gelecek ve hukumds- d~n lz:ı~~ olarak .yekdiğerinin toprak - lPSi de görüşülecektir. Politika gazetesi, Balkanların iktı. 
~ ilaJeste birinci Faruk bu müra- n %iyaret edecektir. Yeni Mısırla Türki· lanr.ı. gırıp çıkabil~klerdir. Bwll&rdan başka, Orta Avrupada ce- sadi ve kültürel bir mesai birliği için 
~ etmiş olduğu gibi o günden- y~ araı,ında ötedenberi mevcud dostlnk· İşte, bu _yol.da ılk mes'ud adım, bu rcyan eden BOn hadiseler gözden geçi- bütün Balkan Antantı devletlerinkl 
Dllt.eınadı surette, gerek gazete ma- la,., ve kardeşlik münasebetlerini bir kat seyaha~ ves:tlesile atılmış bulunmakta - rilecdrtir. müştl?rck gayretlerine terki mevki et. 
"-..\"e 1ttek yüzlerce ve binle:ce daha artıracak olan bu ziyaret esnasın~ dır. G· Metaksas~a ~U:likde gelen dost Belgrad 2.f (A.A.) - Balkan Antan- me:t snretilc Avrupa'nın hidise ve ih • 
'IPZllmı tapyan artzalarla tekrar - burnda kuvvetle rivayet edildiğine go- y~ g&zetecilennın pasaportlan tı mecJisinin içtimaı hakkında mütale- tilif1ann ortadan kalkmış olduğu bir 
~ t olan ayni mahiyette müracaat- re - Dr. Tevfik Rüştü Aras, birinci Fa· Türk ko~~uğutıca vize edilmemiş, atar yürüten Politika gazetesi, Balkan mınt&k~sı haline gelmiş bulunduğunu 

~ifa ınütemayil görünmüyor. Bu- ruku Atatürk namına, Türkiyeyi ziyatt- ve kendilerı sadece pasaportlannda Antantı hariciye nazırlarının vakıt, va- d~ ehemmiyetle kaydediyor. S beraber Nahas Pqa grupu, yani te davet edecektir. Mısır hükümdarı da m~vc:ud Yunanistandan çıkabilecekleri -----
bu müracaatlardan ve bitaraf bir hükü:ındRr olarak harice ilk yapacağı bu kaydile serbestce Türk hududlanna gir K t 1 d t ı s t isteme ısrarlarından yorulmuş ziyareti, Türkiyeye hasretmekle mem· mi~lcrdir. Yunanistandan çıkarken bu ons ey s ~ a e o p a n 1 yor 

'llAınetleri de göstermiyor. Müra- nun olacağını hissettirmektedir. Bu, ~ı- p:ısaportları te~ik edilmij, fakat Türk 
.ıı... \re ınakaleler devam edip gidiyor. sırla Türkiye arasında meveud tarıht h~td~dlarına dahil olduklan 28mAD ken 
"IQ bat hükümdarlık makamı ile Vefd münasebetlerin derinliğini gösteren bir dıl"~e pasaportlan sonılmamıştır. (Bqtanıfı S inci aa.yfada) ::.:nbe:e::r=;:e:_~~~ertndepbıelern uoy= 

fstanbula hareket edecek, istasyonda ayni ., .. 
-earasındaki münasebetlerin gı"ttik- al!m_ ~.t o.lacaktır. . . . Balkan dırmat tateyen bazı dedltodulan tetzıb ede-

h .ı diki t merasimle teayı· edileceklerdir. ... lm •dır .... ft•A-d .... Bal'---r renk olmasını intaç ediyor ve Bır•ncı Farukun seya aw, §lm t• .. co .. o ası -"'" ur .... &&&& mem • 
da halis Mısır vatanperverleri kir1ert" göre &ıümü7.deki mayıs ayında, Misafırlerimiz &mitten geçerkea letet ve mllletıeri aramıda huaul temaslar_ 

D • ll f Do ütu bnfcranalar ve f1k1r blrlltlerinden sonra. . bulunuyorlar. Her §eye rağ- ~lkl de haziran lptidalannda vultua ge- emırgO arı znüt 24 (Hususi) - ·stt ve. m • en tabll p.rtıar içinde teessüs eden ve en ta-
\'efd, Mısırın en kt..vvetli siyasi fır- !er.ektir. Mısır Meliki buradan, İstanbul ~ :S. • fik devletlerin başvekillerı zmıtten se- bll lbt.ıyaçlara eevab ftren Antan'9 mlll8' • 
~ta berdevamdır ve siyasi va- tarikile doğruca Ankaraya gitmeği ve ı arıı esı ~rken büyük bir samimiyet ve muha;.,. Je.-lmlalı:. malı olmwqtur ve 1ntlfat ve sal&. 

bu gidip gösteriyor ki yakında a'•dette, hususi surette, ~irkaç IÜ:n. Yu- betle karplanmış ve selimlaıımıfla.-dır. betlnden hiç b1r fe:V ekalltmlJent. muhtelli 
siyasi mücadele bugünkünden nanistanda kalacaktır. Şımclki fi.kirler . An~ 24 (Hususi) - Ba~an de- İstasyond4 vali Himid, General Mür • b()tQmeUer batıl rejimler tecrtlbmlnden &et 

llddetıi safh 1 '. k . bu m('l"kezdedfr. Belki de ileride bu prog- mıryol.an konferansı delegelen gel - sel ve Amiral Fahri bulunmU§lardır. mlft,1r. 
badıaeıer çık:c:~~gırece ve yenı am deği§ebilir. Majestenin bu seyahati d~ler. Nafı1t Vekİstaili tarafından :.ab! e- Gt"Ce olmasına rapen dost bqvekil- bl:::e~:ne::~:;~~tı:_~b= v;. ~ 

• yapması için Mwrda siyasi vaziyetin dılen de.legeler . nb~da tes ıt . - leri görmek ve karşılamak: için istasyon- lerl~rile haberleşerek, tendi emnlyetlnl tat• ' * ~id bit inkişaf almuı şart olduğunu len. de.mıryolla~ tarıfesı hakkında Vekı- da büyük bir kalabalık toplanmıştı. Muh- dlr hususundaki gayret ve teşebbüslerini 
ll)'as! mücadeleler arasında göze Sövlemeğe hacet yoktur. le ızahat verdıler. terem misafirlerimiz halkın sarnimt ıe • .r:ı.emnuniyetıe karşllamak Antantın devam 

1 · Deiegeler bu akşam şereflerine Or- zahüratından son derece mütehassis ol • ve istikrar h:ıssasına vücud vemı sebebler-
1 · f t dendir. Spirto fiatJannda mühim :·:.==:..:.!'."'son- :0~:: ~~ışlar arasında yolu - lfem•--!:'.:-...... -

l lı Aıdmrada t.asyon eaddeal ......... nllı. it~ ffarmıız. Bitin Balbn dnletle • 

.1 - 1 d zmlt - Kandıra 90 ll Anka 2.. (H ..t) Balk t rlnln bunu IÖylerlıten Antanta tebddtlm 6 -

t - t .6' Jı d ra .. USU:ü -J ____ an an an • den ut temas ve baretetlere Jftlrak eımıw e n Z 1 a Y a P J J Karuan apan ı tı konsttyinm toplantısı münasebetııe • obın ve dosıea milnuebatta bahmup tenca-
tzmiı 24 (Hususi) - Kar fırtınası şid- tasycn caddesi dört Balkan devleti bay - sl'll de blr gün arammla görmek fimldlwt 

lfolı detlP hüküm sürmektedir. İzmitte karın raklarHe donanınıştır. muhafaza ettı.ttmız Bulgartstam da bade • 
, __ onga ucuzladı, ispirto/ar için ayrı ayrı yübekliji on santimi bulmU§tur. İzmit - -~vudluk Bqkomolesu ~u'°:~~:ç ar:::~~ ~~~~ı:-~ 
"1fl1Jff edllmeJıle olan flal/ar birleştirildi K:ındıra yolu kapanmıştır. Münakallt at· Ankara 24 (Hususi) - Arnavudluğun hiı, ula Baltranlllar lehtne, bozulmaz. Bw 
~ larla temin edilmektedir. İs!anbul başkonsolosu Asaf Balkan kon- devl~tıertn tarlhleri tecayüz ve llWA plln • 

..__!~ (A.A.) - İspirto flatlarında 1 Yapılscalt .boyalı• ispirto Htreal 68 yeri- seyi müzakerelerini takib için §ehrimize lanna llet olmanın faclalarUe doludur: Tah• 

.-.uat J&pılmqtır. ne 45 Jmııq olacaktır. Alatarlı 1 • • ıttcl poUtlltalard&n hiç blr11c;tnde drüklen-
~ J1)lık programında, 1nhlaar - ı - KoloDJ& w diler totulu Rlar J&JHl- A Jı 6' gemuştir. melt lht1mal1ni nez'etmek dahi, balQnkü şart 
~eden lrumunda, sıhhate Ye te - ınllta kullanıldılı l1bl bQtln mbbat Ye te- n araulJ Falih Rlfkı Atayın makalesi lar lçtnde, Balkan Antantını tıımetıendir • 
h fit eden lsplrtoların fiaUannda mf~k lf}ertnde de tullanılmaal mümkttn o • (Bqta1'Clf\ linci 14yfada) Ankara H (A.A.) _ •UlUlı psetellnln mpte klfl b1r aebebdlr. 

l>lhnası mukarrer oldulu beyan e- lan kol'>DY• llpırton, flmdi1e kadar yahus dan Salih, İstanbul merkez komutam J&rmtl saym. Pallh Rl1tı AtaJ'ın aplJdıkl Ankara haftSI lçbMle 
~ tolonyacılara verlldlll bakle timdi her yer- İhson Jlgaz Emniyet Müdürü Salih Kı- bqbedkeatnl netredlJor Devletıer1m1zln tecrübe ve baalretıi hl • 

ı..~.t1Uer1 a/8183 şaJJ}ı 18 - 2 - 193& de 'Ye hPr lateyene lltedill mltdarda atıla- l İsbnb ·1 Komutan Vekili General Senede iki defa lçtbna eden 'Bilkan AD- tbıet adamlan Anltaranın •mlmlyet ha~ 
-.qrlle bu oef1d J.splrtoiaruı tiatmda caktu. ıç, u . . ıantı t 11 ~ndc en 171 görlfme muhiti bulacatıaıı. 
~ JaP'tnl•sm• kabul etmlftlr. Kolonya &splı1oıAman af llptrtoJ8 nasa- Cell'lil Cahid, w diğer bır çok zevat ve bul 0~~ altıncı toplantumda bam cbr. ıtsa Jl)muı lt1ncl .,ında. ban.da Bal • 
.._~t prtlan Jçinde mühim lh- ran tartı, 19lDde bir mDdar klD1ıı ve berp- halk tarafından karşılanmışlardır. dq ~=nı Dokr:;r ~~::1==-d~u ~ t.ıDJar bG1pdnlD Allı te mmlJet;l n&DUD8 "-.nqa bulunan isp1rt.o ftatlannda mot bulnnmuındandır. Atatürk, teşyie gel~ zevatın elle _ n:ıntstan Bapeklll .,e dit bakam Oen..ı Jf'pılacalt olan yeni bir telahlrln clbanfü • 

NA tenau&tıa hütQmet programında 2 - Müatahsarat IAbontuarlanna sanaJt rini sı~k suretile iltifatta bulun _ lan Metatsas, Romanıa Dıt Batanlıtı mtıs- mol bir deleri olacatım toplantıJı hemea 
... ~erden blr1al daha yerine geU - erbabına tabir edilerek litreli 130 turuştan, 1 dır Ata.:'-ır refakaU . de t tepn orta elçi M. Camnen bu aabahdanberl t.'lkib eden attslerden anlayacaltz. Btzlm ıoı. 
.... ~dır. eczanelere tenclürdlJod tmall lçln iyotla tal- muş ar · •'"-. enn s - lJ1 geçecek olan 1938 aıeııesln1n, bqltalan ı ~ 

ve İnhisarlar VeltUllil ftatlarda Jlr eellerek .UO kuruftan Terilen mubanv mctt İnönü ve ~r ~vat. oldu~u hal - :!:'!~~~· :=:.ı:~ ı.a:e ~ ~ d~ bir ttuzur devtl 11aar1amuuu temen. 
tenQtı İnblaarlar ummn Mil - ispirto !!atı IO kurUI olacıltbr, dP husust trenlerıne bınınışlerdir. Tren aJansJannı temsil eden dslde f8}ısiyetler re- n1 edeum. 

~'-.but ~. S - Kam•nıt.o, 1U acaltlarmda, liiltıı lAm saat t 7 de haffket etmiş ve Atatürk fakat etmektedir Hepsini sanı ve lftl'l ne -----------

§!~rebı' Uı>lrtolann her Pfidi l- ıaaıanm .. }'lkmattad _ --~1!;0=1:irurto- c:m<lan tezahüratla uğurlanmışhr. aeı&mııyaınn. · Ordumuzun lesllhat 
- t edilmek~ olan tiatlar ıı:.ın rıa... a vv w...,- - Atatürk'tin, mlsaflrlerimlzt kabulü Sayın M. Metatsas'm re1allk edecetl bu TT f 1ı~ f 

~·~ . mlftlr. eisimiz b - defakl toplanbnın, Romanya hiikfunet bub - re ec ı:ıa programı 
~~ tları, kolonya isplrtosunun 140 saf Gümrilk ve İnhllarlar Veldllitl ispirto ft - Cumhur R . , u~n Ankaraya ranmdan dolayı, birkaç gün gecttmetten ve (Bqtarafı ı inci •ayfada) 
-~ UG, nıuıaner ispirtonun 130 ve atıannds yapılan bu temlllttan haltın ta - şeref vereceklerdır. Ataturk, Balkan Antant devletleri arasındaki sar - Vekiller Heyeti 22/2/938 tarihinde ge-
~ IQ ~asına mukabil yeni natıar hep- mamUe tstıfade ectebllmeal için lcab eden konı;eyine iştirak eden Balkan Antantı aılmaz dayanlflDAJl teyid etm-e ı 'L. başk Xa ı 1:\- • ,....,,,._ 
~1 "'IU"U§tur. telfbtrlerln aıınmuuu ittıaad ve Sıhhat " . . . ""5 ne .. urmay anı " reşa r .:vzı yaa.-

·~ " ) lsı>lrtoeu yarım litrelik ştşe ı - İçtima! muavenet' Vetlletlerlnden aynca rl- de~Jet~~b~ ~ancıye ::~ - :::aıld~~ 10::~ l'aka~=ı~~tı, b:: mağm huzuru ile _topl~rak, sallhiyetta 
trlne 50 lturufa satılacaktır. ca etmlftlr. lar,nı 

1
ra • uyuraca r ır. clban bmOJtanmn IUlb w emnt,et 67.ertne ma'lt&mlann bu dırektif ve esaslar dahi• 
mıitten geçerken tltredlli nazik blr u.m•na tesadüf ettlli ve lindeki hazırlık ve tekliflerini tedk k et. 

Pon adalarında tayyare 
rkusu gittikçe artıyor 

~ - I -....~ • 24 .. (Hususi) _ Çin tayya - l lerini ~ırakıyorlar .ve sonra cenahlar~ 
l~ ~1-_ırurı tekrar Japonya istika-! ve Renden mukabil taarruzlarda bulaı 
~·~ U~ta olduğu haberi, nuyorlar. 
\~ -.ı"Ulda ve bilhassa Nagazaki Bı1 tabiy~ ilk muvaffakiyetini Pupu • 

büYilJt heyecan uyandırmış- kov • Tientsin demiryolunun cenubun • 
~ ~ • da gi;sterrniıtir. Bu mmtakada ilerlemek
,.,._~ alınan son habetlere göre te olr.n Ja}>9n ordusu, Çin kuvvetlerinin 

lb.._ 'l'~ hucum vuku bulmamıştır. ' garh ve şarktan yaptıtıan bücumlarM a. 
~~çıkan Asabi gazetesi, For- z~r·~e S~~v istikametindeki ileri yu • f.:..""- 1tuJ Yapılan dunkü hücum es- ruyüşl nnı durdurmağa mecbur olmut
~!l Jb .... 1•nıian Çin tayyarelerinin tardır. 
~ ~UIAtından olduğunu yaz _ MMkova 24 - İçinde 72 kifi bulunan 

• .Kauznetzstıroy• admdaki Sovyet va • 

İzmit 24 (Hususi) - Atatürk'ü ha- Balkan Antanta, Amıpuım pek ebemmlJet- mtıııtfr. Dün de Başbakan CeW Bayarıa 
mil Jıusust katar saat 19,30 da İZJJlit ga- ll b1r böl&ellncle lulb Ye emniyet lnıncuı reisliği altında Maliye ve MilU Müdafi& 
rma girdi, istasyonda Büyük önder, =~çln, her tarafta allta1la tatlb olu- Vekillerimizden mürekkeb husus! enCO.. 
v~u ve asker! erk~ ta~afından karşı - · hdnei Mr ll...t;re& men toplanarak beş senelik yeni bir mi& 
landı. Tren kısa bır muddet tevakkuf ına Şubat toplanbsmın 1tlnc1 bir hQIU- müdafaa programı teabit edilmlftir. 
ettl1den sonra yoluna devam etmiştir. llJetl, Balbn Antantı dnletleı1nln 111 't'eJa (A.A ) ..... ···y·;~·i ... IVf i"i·i·~t"··iVr~·~ii;i···bi~·;~·~..... . 

~ tl.aıu.tn. ~eni tiWJeai purunun Japonlar tarafmdan tevkifi mü-
~ 24 (A.A..) _ Çin kuvvetleri nasPbetile, Tas ajana, bir tahrik mev • r 

lıV tabiye kullarunaia bq - zuu bahaolduprnı ve SovJet hük1\meU • 

~- ıUu ~u ıedbirm ·~ ~ 



12 Sayfa 

ls·Pızar usulünde bizzat Ecz:ıcı 
H ASAN'ı n Londrada elde ettiği 

sır ve püf noktalarile terlip edilen 

EYVA dZU 
Yalnız Ecz:ıcı Hasan'a has olan 3 yerine 

~ gibi müthiş ve ezici rekabetle 
Avrupa meyva tozlarını şaşırtmıştır. 

Bas:ın Meyva Özü çok saf meyvalann usarelerinden 

istihsal "'e istihzar ~ilmiş olup mideyi ve barsaklan ıslah 
eder, temizler. Ek.'ilik, şişkinlik, ağn ve inkıbazı defe • 
eler. İştihayı tezyid, hazmı kolaylaştınr. 

Her yemekten 'hir saat sonra yanm ili bir çorba kaşı· 
ğuu yarım bardak 111 içine kanftırarak ve köpürterek, 
içenler, mide raluıtuzhklan çekmezler. Her sabah aç kar· 
nma bir. çorba ka§aiı nılileyyia ve ikisi miimlaildir. Ço • 
cııklar yanm tertib almalldır. 

SOM P01'Y• 

A 
AZOZ dZO 

Hasan Meyva Ôzii'nün evsafında 
olmakla beraber çok lezzetli şaıo: 
panya ve sodalı gazoz gibi •YJJ! 
safiyet ve halisiyeti ve ayni kat'iyeti 

şifaiyeyi haizdir. 
Hasan Ga7.0z Ö7.ü şek~rli ve meyvah olup ko~ 

ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Avrupada kazino::. 
iekl ve .-mpanya ve gazoz yerine istimal edilmek . 
Biiyük 11ileler kahv~ ve çny ve gazoz yerine misafırıeıil' 
Hasan Ga7.0z Özü ikraın ediyorlar. 

Limon, 
Şeftali, 

Portakal, Mandalina, Vişott 
ve çilek Frenk üzümü, Muz 

nevileri çıkmıştır. 

Şişeleri 25 • 40 • 60 
kuruştur 

--=------------------------------------------------------------------------/. 
İki tehlike işareti: 

· Nezle ve baş ağrısı 

i tecrübe ediniz. 

Soğuk algınlığırıın 

bu ilk alAmetlerınl 

Gripin 

ile bertım.f etmeı
senız bir çok ıığır 

hastalıklara tutul· 
mak tehlikesi baş .. 
gôs~ermiş de

mektir. 

Gri pin 

Botnn ağrı, sızı ve 
sancıl m derhal 
dindirir. Gripe, ro
m tizmaya, diş, 

sinir, attale, bel 
ağrılari:e kırıklığa 

karşı tıllbawsa mQ· 
essird.r. 

icabında günde 3 ka,e ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklic1lerinden 1akınınız. 

Baranların ldet zamanlarında en bUJUk rardıme1eı 

F E M i L v• B A G 1 dar. 

PETROL NiZAM 

Kalla•••aa 11.erpıta 
Omrl lr••alır ı · 

.• .J ..,........~ ...... 

yalnız 

nmmm3 ile fıı çalanan beyaz, parlak ve 
temiz ditler müsteana 

Sabah ve akıam her yemekt6D 
rn• a di,Ierinizi fı cçala yımz. 

~--------------------OOYÇE CRIENT 6ANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlln 

Tiirlıiyedelu ıubeleriı 

Galata • lstanbu.J • İznıir 
O~posu: 1st. Tütün Gi;mrüğü 

* Her türlü ban!ıa iıi * 

ilan Tarifemiz 
--·-

Birinci •ahil a 400 lruruı 
ikinci ..-ıh:le 25G • 
Vçüncü r.ahi'• 200 • 
Dördüncü tahile 100 • 
iç aalıi!eler 60 • 
Son 1ahile 40 • 

Muayyen 'lir müddE ~ zadınd• fazla• 
ea mikdatda ilAn y;ıptıraenklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade r:te
ttlderdir. Tam, yanm ve çeyrek sa:•fa 
ilanlar i~in a)n bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari lllr.lanna ald 
iflet ic;in iti adrt>Se mBracaat edil
melidir: 

tllncdık Koaekttr ŞlrbQ. 
Jlahramanude Han 

Ankara cadded 

Son Posta Matbaan 

Neıriyat MQdQrQ: SeUt1t R4~p Enwc 

Metwn• s. a..,. s••C 

AntivtriJlll 
tedaıl 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmıklannı:ı arasındaki kapntall'• 
dolama, mem' iltiha'>ı ve çatlaklar, yanı'.dar, bra.ı 

yaralan, erıenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erkan va en emin bir suratta temin eder· 
' • Şa~lspençiyari ~aboratuarı -~~ 

1 oevlet Uemiryolları ve Limaniarı işletm 3Sİ U.num ıdarası 1til1~ 
""\'" Muhammen bedeli 2.198,75 lira olan 18 lcalern elektrik malzemesi açık .,._Jt 

me usuliyle 15/3/938 Salı günü saat J 5, 30 da Sirkecide 9 uncu işletme biJllP"' .,
Satm:ılma Komisyonunca mübayaa edil(.'C('ktir. Bu işe girmek istiyenleriO ...de 
l"nni vesikalariyle ve % 7,5 teminat akçe !Priyle Komisyona müracaattan Jiılll""'" 
Şartnamesi parasız olarak Komisyonca VP..rilınektedir. c999t 

Muhammen bedeli 17920 lira olan ~O aded kayın ağaç 10/3/938 ~ 
gJnü saat 15,15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında aatıJI 

~~ ~ 
Bu işe girmek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat teminat ile kanun~ ;1' 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni giill 
14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vcrmcfor~ lazımdır. ~ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay ~ 
TPfeJlüm ve Sevk Şefliğinden, İzmir ve Eskişehir idare mağazalarındall 
maktadır. c95211 

MEYVA. TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden isti~ 

ed:lmiş tabii bir meyva tuzudur. 

. . :\.,\\.'\'\\\'\''''''' Emsalnz bır fen barikuı "'-... ~' '~'\\ '\~~~\ ~'1'm 
........._ ~ "~ \"' , ofduğundan tamamen taklid edil•-........''.....''-"\"'" , 
---~ """''' .. bilmeıi mümkün deiildir. Ha~am·~~ ~ .. .l'..ı - --

11zlıiı, mide yanmalanna, ektilikle--=-- . 
rini •e muannid inkıbazlan ,iderir. ~ ·:. 
Aiız kolwıunu izale eder. Umumi ~ -. -~: 
hayatın intizamıazlıklannı en emin 

surette ıılah ve intan& ha7&t ve 

canlılık balıfeder. 

1NGILIZ KANZUK ECZANESJ 

BEYOCLU - ISTANBUL 

1 lstanbul Belediyesi llinları '.'.) 
- ~1" 

Umumi menfaatler namına istimlakine kıtrar verilen ve 32/7 hissesi __ ....,,~ 
25/32 hissesi Barutçubaşı veresesine aid ohn Kalitaryada mekteb ~ ~..;.; 
diri kıymet komisyonu tarafından beher m~tre murabbaına bet kurul 
takcl1r ecfılmit oldulwıdan istim.llk ura.'1Ulmainin 1ektzioel 


