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An karada müzakerelere başlandı 
Balkan Antantı sağlamdır 

Atatürk dost devletler 
mümessillerini 

kabul buY.urdu ·ıar 
'' Bizi birleştiren bağların lıer 
zamankinden dalıa sağlain olduğunu 

bütün dünyaya göstereceğiz ,, 

'turıan. :ırugoel&l' Bqvet11.lertıe Doktor Tenlt RilttCl ArU n Rumen Barlcı19 muıetan-
ru blr arada gösteren reaı•mımııın &ertlb etutt b1t fotomontaj. 

it ~tıknra 25 (Hususi) - Balkan antan
tt~ 0nseyjnin altıncı toplantısına iştirak. 
-.,1\e\ -
~? Uzere bu sabah saat 10,30 da hu • 
_.l'~renıe şehrimize gelen Yunan baş -

~~ili General Metaksas, Yugoslav baş • 
~ Stoyadinoviç ve Romanya hariciye 
'ıışı~eşarı Comnene merasimle karşılan-

"ltdır. 

t. İsta 
~·~ SYonda, Başvekil Ceüıl Bayar, Dış 
'~ ~akanı c!oktor 'J'evfik Rüştü Aras, 
~~ e.kaJet müsteşarı Kemal Gedeleç, An 
~a \'ali ve belediye reisi Nevzad Tan
~{ ~ bış İşleri Bakanlığı genel sekr·~ • 

Atatürk 
Nezdinde 

Ankara 25 (A.A.) - Re!sicumhur 
Atatürk, bugün öğleden sonra, Elen 
başvekili ve Balkan antantı konsey 
reisi B. Metaksası, Yugoslavya başve
kili B. Stoyadinoviçi ve Romanya h3-
riciye müsteşarı B. Comneni birbiri 
ardına kabul etmişlerdir. Ve nezdle
rinde ayrı ayn uzun müddet alakoy • 
muşlardır. 

1 

lngiliz buhranının 
arkasındaki kadın 

1 

......................................... -....................................... ~ 

Çin harbi, Avrupayı 
yeni bir iktısadi 

buhrana sürüklüyor! 
Çin gibi Avrupa kıt'ası kadar büyük bir piyasanm 
elden çıkması Amerjka ve lngilterede işsizleri çoğaltbc 
birçok fabrikalan kapath, maliye muhjtlerinde büyük 

zararlardan ve yakın iflaslardan bahsediliyor 

Dünya yeni bir ik· 
tısad buhranına doğ• 

ru gidiyor. Artık 
bunda şüpheye ma • 
lal kalmamıştır, bu 
buhranda amil olan ::... 
kuvvetlerden biri de 
Uı.akşaı\k hadiselen· 
dir. 

Japonya Çin üze • 
rine harekata başla -
dığı sırada Avrupa 
ve Amerikanın muh
telif memleketlerınde 
büyük bir telaş ha· • 
vası dolaştı. Çünkü 

her iki kıt'a için de 
Çin, büyük bir sana
yi piyasası teşkil edl 
yordu. Eski ve yeni, 
her iki dünyada da 
fabrikalar tardın • 
dan Çin mahreçlt!rJ~ 
için alınmış büyük si· 
parişler vardı. Çin 
Sahillerinde ilk 3 a • 
.pon toplan patladı .. 
ğı sırada bütün bu Aı•rupa1ı!ara aid ticari müesseselttle dolu oivp JCJKlfdar 
sanayi Aleminde dctarafından Avrupa ticaretine kapatılan Çin Umanlamldaa bbi 
bir telaştır uyandL Fabrikaların ellerin· ı kanı kalmıyordu. Bankalarda Çin besa • 
de bulunan ve bir yandan da alacakları hına açılmq olan akkreditifler, fabrikalar 
siparişler için artık çalışmakta devam im- (Devaım 13 üncü ıayfadlı) 

Görülmemiş bir facia 
!'Jç ~eri!• evli bir kadınla beraber rakı içi o eğlenirlerken 
ıçerı gıren kadının kocasını tabanca ile yaraladılar, 

sonra yaralının üzerine oturarak ölmesini beklediler 
İnebolu (Hususi) - Burada emsaline şın devamına da çalışmıştır. Cinayeti bir 

az tesadüf edilen, her duyan tarafınJan tesadüf meydana çıkarmış, dere kenuın-
da nefret. ve lanetle karşılanan bir ci - dan geçen bir köylü ağaçlara takilıp kal• 
na yet işlenmiş, düşkün bir kadının eve 1 mış bir ccsed görmüş, jandarmaya ha~r 
aldığı ahlaksız adamlar kadının kocasını vermiş ve bu suretle de facia ortaya ç:k. 
öldürmüşlerdir. mıştır. 

Cinayet 15 gün gizli kalmış, kadın ko- Öldürülen adam Beyler köyünden Se • Urnan Menemencioğlu ile Ankr.ı:a 1 
(Devamı ll inci sayfada) Y k d 

.. d"" ıır.; _ . Lo casmı soranlara: lim oğlu Zc:>keriyadır. Bir akşam Zekeri• 
u arı a gor u5 .. nuz resım ndr&da z ld · · · · 

k D .1 Ex ress az te . . b" - ongu ağa gıttı, orada çalışacak, yanın eve gelmıyeceğml tahmin eden 1'. --.... ---·--·-"" 
uün akşamki ziyafette 
llıiihim nutuklar söylendi 

Mllzatere&erln ce,.-e1an euecoCl hariciye köşldl 
( Yaz111 ı 1 inci sapada) 

çı an 11 Y
1 

·hP d g ~ sının ır. par- diye cevab vermek suretile bu gızli kalı- (DP.Vamı 12 inci sayfada) 
çasıdır. Ser ev a a aynı parçadaki ser- ... •••••~ ~··················· ............................................ . (Devamı 12 inci sayfada) 

Fransada harici 
siya~etini 

değjştİriyor mu? 
Paris 25 (Husu• 

st) - Sallhlyet • 
tar mehafilln ka. 
naatlne göre Fraıı. 
sanın harici aly~ 
seti bir dönum 
noktası 6nilndt 
bulunmaktadır. 

Bu siyaset, şhn· 
diye kadar şu ~iç • 
esas üzerine isti • 
nad ediyordu: Mil· 
!etler CemiyeU 
paktına sadak:ıt, • 
kolektif emniyet Delboı 

sistemi ve bölünmez sulh prensibi. 
(Devamı 14 incü ıcı11fada, \, 

Tekkeden Fırkaya! 
• 

Padişaha nefes ederek ihsan koparan Şeyhefendi, 
bir mücevherat çantasının tesiri altında Padişahı 

devirmek isteyen siyasi fırkanın başlarından olmuttu 
~~~~~e~~~~-

Y eni edebi tefrikamız 

' 
' Size bu garib ve harikulade maceranın 

içyüzünU de anlatacaktır. 
Yazan: Nez.:lıc &fuhiddin 

(Birkaç güne kadar neşre başhyoruz] 
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r ~~rgün -~~e_s_i_~_l_i_M~a_k~a_l_e_:~~~-~~~~~~rurhemkuvve~ h~m z~~ ~ I' Sözün Kısası 
Komünizm - Faşizm 
Mücadelesi ve Balkanlar 

Yazan: Muhittin Birgen 

ff=\\ ünyada bir komünizm • fa. 

l60 şizm mücadelesidir gidiyor. 

Bu, bir taraftan bir ideoloji kavgasıdır; 
öbür taraftan da ayni ideoloji kavgasının 
altında • adına isterseniz nüfuz müca<fo
lesi de dıyebilirsiniz • bir emperyali,,m 
hesabı buıunur. Bu mücadele bütün dün
yada sari bir hastalık havası vücude ge
tirmiştir. Bu hastalığın içine ~n salim 
bi:nyed,.kı demokrasi memleketleri bile 
düşüyorlar. Meselfı, İngilterede Cham
berlaın ile Eden arasındaki münakaşa, 

ihtilaf ve düello, biraz ince elendiğı za
man, ayni müstevli hastalığın İngiltcrc
deki tezahürlerinden biri olarak görüle
bilir. 

Her iki taraf ta kend"nden olmıyanı, 

öteki cebheye mensub gôrmeğe mütema
yil bir inhisarcı ruh ile mütehassistir. 
Komünist olmadığınız zaman, komünist 
size hemen cfaşist!> damgasını vurur. 
Faşist olmadığınız zaman da faşist kar
şısındakine ckomünist!> hükmünü veri
yor. İşte dünya bu dava içindedir; bu 
hastalık, her yerde tezahürletini gös!e
riyor. Fransamn halis demokratlan bile, 
Scvyetlerie Fransa arasındaki siyasi bağ
lılıklar neticesinde bu havanın içine düş
müşlerdir. Bilhassa Komintern, komü
ntzm davasını yürütmek için, eski çalış
ma usulledni değiştirip her memlek~tte 
rnevcud demokratik kuvvetlerle elbirlik
leri yapma taktiğini kabul ettiği zaman
dan~ri, ıki cebhe arasında bu mücadele 
ruhu artmış ve hatta, azmıştır. Hastalık 
o kadar artmıştır ki şimdi Balkan mem
leketlerinde bile tezahürleri görülüyor. 

Gurur, sahibinin çevresinde daireler çevirerek müte
madiyen şaklıyan bir kamçıya benzer, gelip geçene de· 
ğer, hazan hiddet baıan da istihfaf uyandırır, tehlikeli
dir, fakat gururrlan tamamen mahrumiyet de izzeti nefs
ten ve hamle yapmak, ilerlemek kuvvetinden rnahrwni
yeti gösterir, o dö. tehlike1idir. 

Gurur, bazıl&rı için bir zfıf membaıdır, sağı solu incide 
incide onları hayatta yapayalnız bırakır, bazılan için de 
bir kuvvet membaıdır.onlan boyun eğmek mecburiye
tinde kalmamak için çalışmaya sevkeder. Gurur, iki ta
rcfı kcc:1<irı bir silahtır, kullanmasını bilmiyen için teh
like, bilen içın faydad~r. 

Halbukı bu dava, bu mücadele ve bu 
karşılıklı kızışan cebbe ruhu, dünyayı 

mutlaka harbe ve harabiye sürükler. Bu
nu bilmiyaı ve anlamıyan aklı başında 
adam k&lmamış olsa gerektir. Dünya an
cak bu iki cebheye karşı da reaksiyon 
yapan temiz bir demokrasi ruhu ile kur
tulab;Hr ve bu temiz demokrasi ruhu, 
milletlu arasında ciddi hak ve adalet öI
çüı::üne göre, yeni bir münasebet nizamı 
kuramazsa evvela çarpışma ve sonra da 
belki e.1 korkunç akıbetler, dahili boğuş
malardan içtinab imkanı olmıyacaktır. 

* Bu mücadeleye bir de Balkanlar ~aıa
fmdan bakalım: 

Balkanlar, A vrupanın en ham mcm
Jeketleridir. Bu memleketlerde ne kor 
münizm ve ne de faşizm için yer olma
mak lazımdır. Sanayi bakımından inki
§af etmemiş memleketlerde, o memleke

( 
Prenses Juliana'nı• 
Kızı için tütsü 

Holanda Prensesi Jiıliana lohusa ya • 
tağından kalkmıştır. Kocası ile birlikte 
çocuğunu sevmektedir. 
Şu arada bunu da katalım ki, şark 

memleketlerinden birinden, çocuk me • 
raklısı bir zat, kraliçeye bir mahfaza 
!çinde, nazara karşı tütsü göndermiş: 

cBun~t ateşin içine atıp yakınız, çocu
ğunuzu üzerinden üç kere atlatınız, kem 
nazarlara iyidir. diye yazmıştır. 

tin içtimai ve ıktısadi bünyesinin tabii tan ve bu ruhun uyandırdığı mücad~le 
bir netıcesi olarak doğabilecek bir ko- hastalığından pek mükemmel muhafaza 
münizın hareketine mana! olmamak kab edebılirler. Ancak, bunun için bir şart 

eder. Komünizm olmıyan yerde de faşiz- lazımdır: Her iki fikre karşı da ayni kuv
me sebcb yoktur; çünkü ikinci hareket, ve.tle reaksıyon yapabilecek bir Balkan
b;rinci hareketin reaksiyonundan başka lılık ruhu. Bu ruhu, bugünkü Antant nr
bir şey değildir. Her iki hareket te Bal- kadaşlan olan dört devlet pek mükem
kan memleketleri iQin, hariçten dahile mel surette uyandırabilirler ve onlar hu 
&ızmış olan bir harekettir ve tabii değiJ, ruhu uyandırdıkları zaman, beşinci dev· 
bünyenin kendi ~artlarından doğan b!r let olan Bulgaristan da bunların 3rka
zaruret değil, belki de milli veya jçtimai )arından yürümeğe ve nihayet onlarla 
bir bünye içine sokulmuş cyabancb bir bir1ikte, ayni Balkanların ayni sulh ve 
madde, bir virus, bir intan unsurudur. istiklal davasını müdafaa etmeğe mecbur 

Meseleyi bu şekilde mütalea ettiğimiz olur. 
zaman görürüz ki çok mühim bir mevzu Balkanlar komünist değildir? Çünkü 
üzerind"'yiz. Balkan devletleri, elbirliği komünızm için bu henuz ham memle
yaparak, bu iki temayüle karşı gelmek ketlerde unsur ve sebeb yoktur. Böyle 
ve bu iki temayülün enternasyonal ııa- olunca faşızm için de aramızda sebeb a· 
yatta uyandırdığı mücadeleye karışma- ramaya mahal kalmaz. Balkanlar, daima 
mak siyasetini, Balkan Antantının esası büyük nüfuzlar arasında varlığını müda
olarak tesbit edemezler mi? Bu bahiste, faa mecburiyetinde bulunan milletlerin 
meı.ela Türkiye, çok ciddi ve çok tıtiz me.mleketleridir. Şu halde bunlar bu 
bir siyaset tutmuştur. Geçen gün Şükrü mücadeleyi müşterek bir şekilde yapar
Kayanın nutkunda söylediği ve daha ev- !arsa elbet muvaffak olurlar ve kendi!e· 
vel Atatürkün senelik nutkunda işaret rini enternasyonal ccebhe> haricinde el
edilmiş olduğu gibi, Türkiye bu iki ecre- bet tutabilirler. 
yanın haricin<ie kalmaya azmetmiştir ve Bizce bugün her Balkanlı muharrir, 
bu azmim dikkatle takib ve hayata ta~ mütefekkir ve politikacının müdafaaya 
bik ediyor. Diğer Balkan memleketleri mecbur olduğu fikir, bu fikirdir. 

A~ASDNDA 
*--------------------------* 

Kabadayı 
Bir köylü bir gün şehre im.miş, ka1ı

veye oturmuş. Oradakilerle ahbab ol
r.ıuş, bir aralık: 

- Bizim köyde kabadayı olarak iki ı 

insan vardır, demiş, biri benim tey• 
zemin oğlu, ötekini artık si1Z bilin! 

Oradakilerden biri sormuş: 
- Sakın öteki de sen olmıyasın. 
Kö11lii. koltuklannı kabartm\§: 
- Kabadayıyı gözünden nasıl da 

anlıyorsun! 

Demiş. 

·---------------------------· 
Gözlüklerde büyük 
Bir inkılab oluyor 

Bundan böyıe burnun üzerinden göz -
lük ta.kmıya ihtiyaç kalmadı. Yeni !cad 
edilen camlar, tii gözün içine intibak et:
tirilmekte, kenarları göz kapaklarının al
tına kıvrılarak kaybolmaktadır. tşte re
sımleri. 

Yeni keşfedilen muazzam 
bir yıldız 

Şikago Üniversitesi fprofesörlerinden 
Dr. Ottl) Struve, hususi bir surette yapıl
mıi elektrikle işliyen bir dürbünle şım
diye katlar keşfedilen yıldızların en bü
yüğünü görerek meydana çıkarmıştır. 

Bu yılaızm mevcudiyeti, riyasi hesab
larla malum olmakla beraber, bilfiil gö
rülememişti. Fakat bu yeni yapılan tcs
bit edici cgöz> sayesinde, heyet alimleri 
bundar. böyle herhangi bir yıldızı bula
bi!eceklerdir. 

Bu aletle yıldız, birbirine yapışık iki 
muczzam güneş gibi görünmektedir. Yıl
dız, günPŞ manzumesini tamamile ihata 
edebi!ecek bir büyüklükte, kutru da, gü
neş ile arzın arasındaki mesafenin yirmi 
mislidir. 

Kadınlar arasında 
Yeni sür'at rekoru 

Garbi Avustralyalı Mis Norman bir 

atletizm müsabakasında 100 yardayı (91 

metre) 11 saniyede katederek yeni bir 

rekor tesis etmiştir. Bizim delikanlı at
letler;n kulakları çınlasın!. 

Bir kadın 37 yzldanberi 
görmedigi oglu 

ile konuşunca çıldırdı 

Bir İngiliz kadını 37 senedenberi gör
mediği, tek bir mektubunu alamadığı, da-

ha hain da cenubi Afrikada Transvaalda 
bir köyde bulunan oğlu ile, ilk defa ola
rek geçenlerde telefonla konuşmuştur. 

İhtiyar kadın, oğlunun sesini duyunca, 
bir müddet konuşamamış, sonra birbiri 

arkasına sualler sormuş, telefonu kapar 
kapamaz da kahkahalar koyuvermeğe 

başlamıştır. Yanına yaklaşanlar, zaval • 
lının oğul hasretinden çıldırdığım deh -
iCtle forketmişlerdir. 

Tuz11n vücud ıçın lüzumu 
çok büyüktür 

GetingPm üniversitesi profesörlerin • 
den Almwı doktoru Kleçel verdiği ·bir 

konferansta sağlam insanlar ve hatta şe
ker hastalığı olanlar için bile tuzun za • 
ruri olduğunu bildirmiştir. Bazı hasta • 
lık yüzünden tuz menedilmediği takdirde 

tağaddi için behemehal alınması lazım
dır. Yemeklere tuz konması salya ve 
pankreasın husule getirdiği tahammürü 
arttırmaktadır. Nihayet tuz bulunmadan 
bir netice veremiyen inouline de yardım 
etmektedir. de ayni yoldan giderler ve aralarınrfakj Muhittin Birrgen c::============================================================================== 

B~lkanlılık bağlarını kuvvetkndirirleı se 
bahsettiğiıniz neticeyi elde etmek neden 
kabil olmasın? 

* Bizce er veya geç, Balkan devlet!cri 
bu ihtiyacı mutlaka hissedeceklerdir. 
Dört - ve hatta beş - Balkan devleti bir
birlerine dayandıkları takdirde mükem
mel bi-r dünya kuvveti vücude getirebi
lirler. Askerlik bakımından, strateji ha
kırnından, coğrafya bakımından, ıktısad 

bakımından birbirlerini ikmal ede ecle 
mükemmel bir dünya kuvveti vikude 
getiren bu dört • veyahud beş • devlet, 

İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 
Bir arkadaşımız aniattı: 
cBundan tam 8 yıl evvel, yani 1930 senesinın mart ayın

da Aydının Çeştepe köyünde takriben 90 dönümlük iki 
tarla veraset yol.ile uhdeme geçmişti, veraset vergisinin 
tahakkuk muamelesi de o zaman yapılmıştı. 

Veraset, ıntikal vergisi kanununda csureti kat'iyede ta • 
hakkuku tarihinden itibare.'l fi sene içinde tahsil edilmiyen 
vergilerin müruru zamana uğrıyacağı ve bir daha taleb 
edilmıyeceğh kayıdlıdır. 

Buna rağmen 5 değil, 8 sene evvel tahakkuk etmiş <'lan 
bu vergi benden bugün isteniJdi. İstenilen mikdar 532 lira
dır. Halbuki işin kanuni kısmını bir kenara bırakalım, bu 
tarlanın 8 yıl içinde bana getirdiği paranın yekfuıu nedir 
bilir misiniz? Tamam 150 lira. 

Binaenaleyh kanun:ı rağmen bu verginin benden iste • 
nilmesinde ısrar edildiği takdirde tarlanın sadece veraset 
vergisini ödiyebilmesi için U:kriben 30 sene de maliye he
sabına çalışması icab edecektir.» 
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1 

Şüpheli ölüm 

E. T ... tıı 
··ı ilan yerde birisi füc'eten ° · 

firnca müş.. falan sokakta, a 
ğıJl' bayan gece sapasağlam yattığı yata ş.. 

da, ertesi sabah kaskatı ölü bulunflll.1 • 
bu neviden olan hadiseleri nakled~n ~· 
zeteler, sonuna muhakkak şöyle bıt C' 

rn iavc ederler: c .. ve bu ölüm şübhelı g. 
rüldüğiindm, cesedi morga .gönder 
miştir.» 

Bir an ıçin kendimi hergünkü hll cı 
kalıb duşüncelerden uzaklaştırara~. ıe
hakikatin, daha doğrusu acı hakık t 

rin daha fazla alaka çeken bambaşk.ı O' 

lemine ıntikal ettiriyorum. ŞübbCl1• • 

lüm ne demek? Bunun belki zabıta e;t 

çesinde, adli merasimde, tıb nazarı , 
tında bir manası olabilir. Ölüın, öl 1 ıı. 
dür. Şübhelisi de bir, normali de .. g 
geriye Relmiyecck olduktan sonra .. 
Şimdi gene ukalalık eden, itira 

tavzıhler yağdıran homo scientific 
rın hücumlarına uğrıyacağım.. côlıi 
nev'ini ve sebebini araştırmak, senlıı 
bi bir muharririn akıl erdireıniye 
fennin muktezasıdır!. Kanaatlerini , 
zelt!» diyecekler. Peşin cevab vere~ ~ 
Maksadım, fennin, tıbbın, şunun bl.1 c. 
vazifelerine tariz, müdahale değil 
Bunlar benden çok uzak.. 

1 
Demek istediğim şu: Ben, arasında. 

şadığım insanlann ölümler1'hden J ~ 
de, hazan yaşadıklarından şübhe eder 
Hayat, ekseriyetin hayatı bir haya ~ 
ibareWr. Yaşıyoruz sanırlar .. halbuk 
zan batıldır. Zira sürünmek yaşam 
ğildir. Mahrumiyet içerisinde, d • 
hased ve mütemadi aciz arasında çır r• 
nan zavallının ömrü, hasta, alil bit '~G 
lığı, en az ıztırab duyduğu gün :ınes q 
telfildti eden garibin sağlığını, yarı , 
kalktığı sofrasının başında gene de fJ ta 
nsına hamdeden biçarenin hayatı .. 
şübheli oJ:.n bunlardır. . b1 

Yoksa, gözlerini yumup, hayat kit ,,t, 
nın ıztırab, elem, sefalet, zaruret, ııl~ıı' 
ve daha bunun gibi birçok kötü faSl ıl' 
nna kat'i hatime çeken bir adamın dU i!" 
yaya geldiği andanberi ,karşılaştığı ~~ 
giine hakikat olan ölümünü şübheli !iv~ 
mek, onu hatırasına en büyük bür!l1e 
sizlik olur. 

------~ -------
Arkadaşımız Peyami Safanın 

evlenme töreni , 
Kıymetli romancı ve muharrir nr1''dl 

daşıınız Peyami Safa ile şehriıniziil ııı 
bir ailesıne mensub Bayan Nebıı~ıı • 
dü~ünleri dün gece Tokatlıyan otelı .J 

}onlarında mutantan; fakat o nisbet 
mimi bir hava içinde tes'id edilrnişt r. ı 
Düğünde memleketimizin kültür :.ı fi 

minın, Üniversite ve Güzel San•atııı~ 
kademisi profesörleri, matbuat et be' 
gıbi bir çok güzide simaları aileleri1~ t' 
raber bulunmuşlar ve yeni evlilerle ıd 
lik!e sabaha kadar gayet neş'eli bir 'c,gil 
g9çirmışlerdir. Son Posta Peyaını · 51' 
arkadaşımıza ve eşi Bayan Nebal1ııt 
faya ebedi saadet diler. 

Halk ticaret biletleri AvrııP' 
hatbnda da muteber 

Devlet Demlryollarının Anadoll.1 : tJ t~ 
için thd:ı.s ettiği tenzilO.Uı halk tıeare oJdtı ııf 
lerir.tn Trakyn hnttında da muteber lJlıj 
ğu işletme idaresine blldlrllmlştır. Y-11

6 11' 
1 

b'let1er Çekmeceye kadar olan banliS ıı: ti 
tında muteber değlldlr. Bu suretle ııııl tJ !il 
caret blletıeri hfuntlleri Türk1yenln 
demtryollan_n~~ seyahat edceekleV 
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SON POSTA 

Avusturya Başvekili in ııutku 
uyandırdı Romada h_eyecan 

Viganada yapılan nümayişlerde bir kısım 
nümayişçiler buna: 

mukabele ettiler 

halk 
"Yaşasın Hitler,, diye bağırdı, 

"Yaşasın Şuşnig,, ses/erile 

Eu Sabahk i J 
Gazete lerde -ı 

- Gördugümiiz Fikirler -
Kurun - Asım Us bugünkü başmakalede, 

İng.lterc hariciye nazırı Eden'in. istıro.sı se
beblerlnl nnlatıyor. Ve en muhlm sebeb ola
rak lin Çemberlayn'in harici işlerde kendl
Si:le rntiracaat etmeden başka vasltalarla 
hareketı: geçmiş olmasını zikrediyor. ---T:ın - Ahmed Emin Yalman cıAnkarada 

Snyfa 3 
=============-- ====r 

O Avusturya Başvekili111n 
son nutku münasebetile 

Yazım: Se'im Rawm Fmeç 

vusturya başvekili M. Şuşning'in 

M. Hitıerle yaptığı son müUl -

kattan sonra Avusturya milletine yapma· -Cumhuriyet - Nadir Nadi; cİdeoloJt kav- sı beklenen h;tsbesi evvelki akşam irad 

B!l.lkan bayramı. serlevhalı başmakalede 

dost Balkan devletleri mumesslllerlnln An
k!l.rayn gellşlerlni ve oradakl durumu anla
tıyor. 

galan mı, mllll menfaat mı. serlevhası altın- edildi, bu hıtabenin bütün dünya aja!ls. 
d!l yazdığı başmakalede sa~ ve sol cereyan- ları tnrıfından da oldukça mufassal bir 
lnrdo.n bahsettikten sonra diyor ki: hülasas! neşred ldi. Fon Şuşning'in s<iz-

Viyar. 25 (H ·) A 1 k"l b t ım · 1 ı B h cSağ fikirlere sol cereyanlar, sol iddialara • . . •. . . 1. k .a ususı - vrupa mer trı ·ı V<' ser es o asına azım e ça ış- u ma feller, Avusturyanın başve}till sa~ te fili k Bl bl 1 d Hd. .erınoe aıkkatı c~lbeden en chemmıyet ı 

kş~·~ıer;nden alınan haberlere go .. re, du··n mal_: ·arzusunu izhar etmişlerdir.• t f d · ·· '"' may er anşıyor. r r ne zı · j kt A · · ·ı· ·· a 1 ara ın an ılerl surülen noktai na1.arm tez arasında blr sentez yaratma gayreti vnr. no a, vusturyanın ıstıkla ıne mut<? • 
am Başvekil Şuşnig'in irad etmiş Çekoslovakya mec1isinde istikbalde de Avusturyanın müstakil ka· 1 Knrştlıklı cephe alan kuvvetler, sadece mllll dair olaTl kısımdır ki nutkun başlıca esa· 

~lduğu ııutku çok müsaid bir şekilde Pra~ 25 (Hususi) - Meb'usan mec - lacağından şüphe etmiyen İtalyanın nok-ı menfnat gayretlle çarpışıyorlar.. sını teskıf etmektedir. Hakikati söyle • 
cıtşılamnıştır. lisinin bugünkü toplantısında Şuşnig'in ta.i nazarına uygun olduğunu beyan Pt _ - · .. ··········:·····················;~··· .. ::··----- mek )azım gelirse, nutkun bu kısmı da 

t Viyana halkı da Başvekile büyük ismi ge~miş ve bir çok meb'uslar Avus- rnektedirl,,r. ç 1 n d e ~· uy u k dahil olmak üıere Fon Şuşning'in bütün 
c ... ohürat y::.pmış ve geç vakte kadar turya Bc>.şvckilini hararetle alkışla - Dola~n bir· şayiaya göre,. Avu:.turya Ü s~7:1ni, ~im~i~c kadar söylenmiş ol~n ve 
rhrın başlıca mahallelerinde nümayiş- mı~larrlır. meselesı, yakında İtalya ile Ingiltcre :ı - bılınen şey.en tekrar etmekten ıbaret 
er tertib etmiştir· YaJnız Südet Alman meb'usları bu ra.c;ında cereyan edecek olan görüşme~er ), ,. r mu ha re b e kaimı.~br. Filv~~i Hitler tarafından lı!r 

d Grup halinde toplanan nümayişciler- tezahürata iştirak etmemişlerdir. esnasında mevzuu bahsolacaktır. il kaç gun evvel soylenen nutuk, Avustuıya 
be~ bır kısmı: cYaşasın Hitler• diye l\facnristan ve Polonyada Almanyada hayal inkisarı istiklalinin mahfuziyeti hakkında tara • 
agınnı~l:ır, diğer gruplar da: a:Yaşa - Budnpeşte 25 (A.A.) - Şuşnig'in Berlin 25 (A.A.) _ Schuchnigin nut _ Londra 25 (Hususi) - Şansi eyaletin- feyni:-ı ou hususta hasıl ettikleri müta -
'n Şuşnig ... diye mukabele etmişlerdir. f:a~ılmaz bir surette Avusturya istik - kunun Nazi muhitlerinde uyandudığı de, ~;irmi kilometrelik bir cephe üzeri:ı-ı b:ıkatı bü~ün \'uzuhile kaydetmiştir. Fa-

Resmi tebliğ laline s~dakati, siyasi mehafilde büyük haya~ ~n~!sarı, Aııgriffin bir makalesinde d~ Cin :ı:! Jap?n ask~rleri arasında ~ı)k ~at ~u aıılaş~a, Almanyanın Avus}urya 
Viyana 25 (A.A.) - Neşredilen ya- bir tesi!" hasıl etmiştir. krndısını göstermektedir. Angriffm, ko- knnlı b!r muharebenın cereyan etmek•c uzerındckı mudcealarından vazgeçece • 

~~ resmi bir tebliğe göre ,dün akşam Varşova 25 (A.A.) - Siyasi mahfel • rnintern Avusturyada umumi bir taar • , olduğu bildırilmektedir. ğini veya vazgeç~iğini ifade etmez. Al • 
k ll'llPrce kişi Şuşnig'i alkışlıyarak so - ler Schuschnigg'in nutkunu bilhassa A - ı ruza karnr verdi, sansasyonel başlığı a\- Askeri bakımdan mühim sayılan hfr rrumyanm Avusturya hakkında şimdiye 
~klard:ın geçmişlerdir. Bu tebliğde ez vusturyanın istiklali hakkındaki azim • tıııda Vaı·şovadan alınan haberlere d~ _ duğın zaptı için yapılan bu muhareooye kacinr takib ettiği siyaset, her şeye rağ

curnıe şöylt! denilmektedir: kar ~özlerini roüsaid bir şekilde karşıia • yanarak Avusturya komünistlerinin yiiz bin Çin askeri iştirak etmektedir. rnPn b r ilhaka varmaktan ibaıettL 
le «~1.1 unu.tulmaz günde i?~iler, köylü- mışlardır. . , c~aybolan m:vki~~rini ye~niden ele ge -1 Hankeu 25 (A.A.) _ Yabancı lejyo • Bugünkii dünya şeraitinin böyle bir .:?mri 
<hır~\ e BurJuvalaı Başvı:~ılın etrafın • Roma 25 (~ ~.) .. --: _Sch~schnıgg ln A- ç:~rmek. ve m~nıkün oldugu kadar t:ım nerler tarafıncian pilote edilen beş çın vakii kohıyhkla kabul edemiyeceği anla-

~oplnnrnışlardır. Bugun Vatanper - vusturyanın ıstıklalını ~udafa~ et~ek· ı b.r değışme vı.icude getirmek üzere yıkı- tııyyarPsı dün Çengçeu'nun şimalinde sılınca, Almanya için yapılacak şey bir 
Ver er memleketin bütün yapıcı kuv - azminde bulunduğunu soylemesı, s•yası cı sıyasetlerini takviyeye karar verdik- Pı.inhsinng'ı borr.bardıman ederek garda taktika değ:ştirmekten ibaretti ki 

0 
da 

Vetı"'rinin iştirakile Avusturyanm müs rnahfellerde heyecan husule getirmiş!ir. lerinh bıldirmektedir. bulunan mühimmat trenini ve tayyare bunu yeptı Bör taraftan Avusturya ile 
~. · ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••• •••• ••••- •••••••••••••••• • •••••• • ••••• d .ı b 1 b" k J t Avusturvanın istiklali bahsinde mutabık • ı B mey anını,.ıü u unan ır aç apon ay- 1 

1 n g l· ı ı· z • 1 ta 1 ya n mu·· z ak e , ... e 1 er ı· n e aş vekil yar~ini tahrip c_tmiş~erdi~. ~:~;:ı~:i :~;;:!~:r~::~;1::u~~~ry;~: 
ı M, A • d_çın_ t~~~relerı salım bır surette g.:rl vatı temin etti. Gayri kab li inkar biı 

M d k 
1 

t' agısta tına y a onmu: er ır. . hakikattir ki, bugün, Avusturyadski 

ısır a karışma Is iyor G •J• TokJ~ :~ (A.A:) -Japon denız tay · ınssyonal sosyalistler büyük bir yekun 
l l y or yareler~ cıun ı:;ahılde bulunan ~h~chow, tutmaktadırlar. Şimdiye kadar mücssır 

Eden yeni bir 
Nutuk söyledi 

Af ?5 (H .. ) El ft v· Fuchov., Changchow ve Amoy ısmındı>ki bir harekette bulunamamaları Avustur 
ına .... ususı - c eron ıma ç· h · 1 • i b b d d ' • 

1 

UQ[l~~aks g et · · A k ·· d d .•. h ~ ın şe ır.t.>rın om ar ıman e erek ver- ya hükiımetinin bu anasır hakkında ,..k 
fl 4 J ı az es~~ın n araya g~n er ıgı ususı l de bulunan bir çok Çin tayyarelerini tah- .dd tı· d d 1 ~·' 

muhabırı, pek mevsuk bır membadan al- . . , . . . sı e ı avranmasın an ve e yevm te • Hariciye Nazırı dığı kaydile. Başvekil Celal Bayarın rna- rıb ctmışıcrd.ı=: Bununla. bera~e:_'.k.ı _Ja.- rnin cdilrni!j bulunan hukuk müsavalını 
. . d At" . t d - . . b l po,n tayyaresınm de tahrıb edıldıgı •hraf kıskançhkla esirgemiş olmasından dola 

lordlar kamarasında yeni Romada müzakereler 
münakaşalar oldu başlıyor 

k ol!ektif emniyetin tabutunı "inkisara uğramaklığımzz 
son çivi çakıldı mümkündür,, 

01 
Londrn 25 <HususJ> - İntlhab dairesi Londra 25 (Hususi> - Lord Hıılitax'ln ha-

11 an Flcmlngton'da bu akşam bir nutuk soy~ r\clye no.zırlığına tayini Kralın tasdikine lk -
tıYen eskJ hariciye nazırı Eden, kendi.sini is- tl!'an et~lştır. İş nezareti siyasi musteşo.rı 
el faYn. St:'vkeden sebeblerl anlatarak ezcümle BuUr.r de. Lord Cranborne yerine hariciye 
~lll.iştır kl: rni.isteşarlığına tayın edilmiştir. 

)' - Avam Kamarasında yapmış oldu~um be Lcrd Hallfax evvelce altı muhtelit neza-
~natı aynen tekrarlıyorum. Batjvekllle ara- ret deruhte etmiş ve bir miıddet de Hin -
ız~akl lhtllfı.f clddi blr prensip ihtilAfıdır. dlstan umumi vallsl olmuştur. 

.ın Inr;:ııız - İtalyan müzakerelerine başla - Lord Hal.!.fax bu sabah, Romadan gelmiş 
tn ak uzcre Başvekile tevdi edllmlş olan mek- olan Inglllz sefiri Lord Pert~'l k:nbul etmi.ş 

11 
bdan kat'iyen haberim yoktu. Benim ka - ve yakmda başlanacak olan Ingillz - İtal -

b~atırne göre. herhangi hUsnünlyet sahibi 1 y:ın müznkerclerl hakkında lhzari görüşme -
nı r Marn yeni tnahhüdlere glrl.şmeden evvel !erde bulunmuştur. 
k evcud olan taahhüdlerlnl ita etmekle mü- I..ord Perth, ağlebl ihtimal önümüzdeki 

eUefth. Çarşam~a günü Roma.ya dönecek ve aldığı 
ltr l!end0 kökleşmiş olan bu kanaate muha - y->nl tn11mat mucibince derhal müzakerelere 

1~ harekette bulunamazdım, zira hem par - baslıyncaktır. • 
<l ento, hem de mlllet onünde mes'ul olur- Londra 25 - Reuter ajansı Kahireden 
tun. blldlriyo:-: 

lıtı İngmz - İtalyan müzakerelerinin açılma- Mısır hükiimeU İnglltcreye müracaat e -
t.{> a tnutealllk veslkalann neşredllmeslnl ıs- d.1rek İt:ılyan - İngiliz müzakerelerine işti -
cll'llliYec!)~!m, çünkü bu vesikaların neşri pek rak arzusunu lzhar etmiştir. Mısır hükumeti 

rın akisler uyandıro.b1llr. bu t.nleblnl İngiliz - Mısır muahedesinin al-
ltın llareketlmln ve düşüncelerimin doğru o- tıncı maddesine lstınad ettirmekte ve Bü -
ta1t Olmadığını ancak müstakbel müverrih vcyş ka:lll.hnın kontrolü de mevzuubahs o -

dir edecektlr.a lncn~ından. ınezk\ir müzakerelerin doğrudan 
l,tı l."Cndra 25 - Lordlar Kamarası Eden'ln d'l~ruya Mısırı a!Akr.ıdar ettiğini llerl sür -
'ttılıj~:ı.sını rnucib olan hlıdlselerl münakaşa et mı>ktedlr. 

lr. Lond:a 25 (A.A.> - D:ılly Mali gazetesi 
~r~Uhalif işçl parUsinden Adjlson, Chnm • İnglllz - İtalyan görüşmelerinin lstikball 

İaını knb:ıhatll çıkarmıştır. h:ıkkında çok iUmadlı görünmektedir. 
b..rışçf 1lluhalif partlslnden Ponsonby Cham Gazete diyor ki: 

-~, . . çı,,i ~ n kollektif emnlyetln tabutuna son Pek yakında Inglltere lle Almanya ara -ii Çaktığını söylemiştir. sında d'l görüşmeler derp!ş cdllmelttedlr. 
dcrı illetler Cemiyeti davasıru müdafaa e _ D!ğer tııraftnn, Von Rlbbentrop, gelecek 

l:i Ord Cecll demiştir k.1: h:ı.fta Londnıya gelerek veda mektubunu 
de 0:rı'1, ne diktatörlerden kurtulmak, ne t:ı.kdlın edecek ve bu münasebetle, Alman 
tlrıız lnnn peşinden koşarak elde edeblllr _ n:ızırı ııe Chamberlnln hazırlık göruşmclerl 

ıi~ ynpacaklo.r ve bugünkü meseleleri gözden gc 

l'ta>ı. u~nnet namına cevab veren Lord Ha _ çlı eccklerdir. 

yıs ıçın e ınayı zıyare e ecegını ı - d 1 kt d" • 
d

. 
1 

e ı mc <' ır. d 11 lb k" · t · a· ·· l d l ır yor. yı ır. f! u ı vazıye şım ı oy e ngt • 

Sof yada Gönüllüler 
Meselesi 

cır. Bu vnzivctin bir icabı olarak, bu 
anası:-, serbestçe, seçimlere iştırak edec1: k 
ve bunun bir neticesi, belki bir gun, !:>ü
tün Avusturyanm Naziler eline gcçmes:ini 
intaç edecektir. Almanya, şirI)di, bu lak-Siyasi tevkifler 

Sofya 25 (A.A) - Çiftçi partisine J .. ondra 25 (Hususi) - Fransa, İta'ya tikaya baş vurmuştur ve bundan evvel, 
mensup eski nazırlardan iki kişi ile 1 ve Almanya hükumetleri, İspanyadaki gö niçin h:.ı yolda yürümemiş oldul'Unu s0• 

So~yali3t partisine mensup eski bir na-1 nüllüleri geri çekmek hususunda İngiliz 'ı rnrsak. ~kikaten meraklı bir istifhamın 
zır, .sa.bık na~ırlar~a~ Vazilief:in evin - p!anmı prensip itibarıle kabul etlikleri- Hila c-evPb vermemiş bulunan zenberert: ı~tıma ettıklerı bır sırada tevkif e - ni bildirmişlerdir. ğine dokımmu-, oluruz. Bu itibarla Fcm 
dıl:nışlcrse de sonradan gene serbest Gönüllülerin geri çekilmesine başlan _ I Suşning'in beyanatı, sadece zevahiri 
b1 r~kılnııslardır k t t f • b. te h .. d .. ~ · dıktan Fonra, Frankoya da muharib hak- ur armı '2 ma u nazarı ır za ur ur. 

Nazırlar yakında yapılacak olan in- kı verilecektir. Ve Hmeli:yatta kıymeti büyük bir fiey 
tıhabata nnzaran sivasi içtimalan me- · d :ıı.·1a· T" ki, F ş · H l ,.d .. " Ingil"z planının prensip itibarile ka • e~ı ır. a son on uşnıng - ıt er 
:~~:r!~nuna musteniden tevkif edil • ı hulü, bütün mfü:;küllerin halledilmiş ol- mülakatından so~ra ortada değişmiş b:ızı 

rluğu :manamnı tazammun etmemektedir. şc:>yln ola. - Sclım Ragıp Emeç 

Emniyet tayinleri Planın teferrüatı müzakerelerinde ihti • 

Anlrnra 25 (Hususi) ~ Birinci U -
mumi Müfettişlik yabancı işleri mü -
dUrü Cemil Duyan'ın Emniyet umum 
miidür!üğü emniyet polis başmüfettiş
liA"ine n::ı.klcn, Ankara Emniyet müdür
lüğü po!is başhekimlerinden Mecid em
n:y~t umwn müdürlüğü beşinci şube 
mi.idür;üğüne tayin edilmişlerdir. 

Diğer tayinler 
An:cara 25 (Hususi) - Ziraat Ve

kiHeli hukuk müşavirliğine muavinlik
te bulu:~an Avni tayin edilmiştir. Giiır.
rilk ve İnhisarlar müfettiş muavinle _ 
rinJen Şadan Dirıçer müfettişliğe lerfi 
et niştir. 

Makineye veri ir:<en 

Almisrl gazetesinin direktörü 
tevkif ed:ldi 

Iaflar çıkabilir. 

J..ondra 2~ (A.A.) - Sovyet büyük el -
ç:si Maiski hariciye nezaretinde Lord 
Plyrnouthu ziyaret ederek İspanya rn~ 
selesi hakkındaki İngiliz formülü etr.ı • 
fında görüşmüştür. 

IG"abahta ı Sabaha 

iran Hariciye Nazırı 
Vefat etti · 
Tahran 25 (A.A.) - İran hariciye nazı

rı Samıyi dün bir ameliyat neticesınde 
vefat etmiştir. 

Tahrir dersi 
Yeni Türk harflerinin resmi dairelerde kullanılmıya başladığı tarih olduk

ç.:ı eskidi. Oıı yıla yaklaşıyor. On yıl ıçinde doğ:ın çocuklar şimdi Arab had
lerini t.anımıyorJar. Fakat küçük memurlar arasında hala Türk harflerıni 
şöyl~ okunur şekilde yazamıynnlara tesadüf ediyoruz. 

J.<~vımize bırakılan bir vergi fübsrr.amesini, namımıza kesilen bir makbuzu 
okuyabılmck ıçin zahmet çekiyo!·uz. Alfabeyı ilk sökmiye başhyan ana sınıfı 
talef>csini!'l el yazıları muhakkak ki bu resmi kağıd!arda gördüğümüz yazı -
lardRrı daha güzel, daha okunaklıdır. Türk harflerinin başladığı on yıldanberi 

trı.e~ı~reııtere lle Fransa arasındaki teşrlkl Denı·zba_n_k_ı.-da-. r_e_m_e_c_l_ı· :."ı 
c::ıııebıı bilhassa kaydetmiş ve barışın temln -

. . retSI Kchlrc 26 (A.A.) - Vefd partisinin Organı 
Al Mlsn gazetesinin direktörü tevklt edll -
m1ştlr ~eçlmdc tedhiş usulüne tevessül et-

hfıli doğru dürüst yazmayı becer~menıek biraz da alakasızlıktır zannederim .. 
On yı! içir.de insan bu sade yazıyı değil, çinceyi bile yazabilir. Buna rağ • 
men hfıla 8 rakamını yazmak için eski Arah beşinden ikisini altalta yazan -
lara tesadüf ediyoruz. Geçen gün hir mt?slekdıış muallimlerden aldığı mPk • 
tublarda hazan dehşetli iml8 yan\ı~ları bulunduğunu yazıyor ve hayret edi
yorrhı. Hakkı var. Resmi vazife sııhıblcrinin yeni yazıya karşı bu kadar mü
b:llatsızhk göstermeleri doğru değıldır. 

Cab ett~:e~! ~iç blr fırsatı kaybetmemek i . ve ~Z ları 
lnkı;'ını soyl!yerek demlştlr ki: cı 

icat bu ;ra uğramaklığımız mümkündür. Fa 
tıeınıızı ı8zJ.yet bizim mutlaka yanlış ış ynp-

sı sbat edecek değildir 
t ·Ze te i . ıtıdr.1tt ın n edeblllrim ki, son hafta zar -
boııttka Politikamız, ayni zamanda bugünkü 

l. tnızdır 
llı 'lrd liaur 

ı tnıı. ın ax, Habeş tutuhatırun fillen ta-
:~ d.n.hııı~n n.ncnk M.lletler Cemiyeti kadro -

r. de VUkubulablleceğini kaydetmiş -

Ank d A , ara _ı G. Saray lokali 
Ank:a~~rı~n 2 ~ ~Hususi) - Galatasaray 
tıtpııacakokalının açılına töreni yarın 

tır. 

Ankara 25 (Hususi) - Denizbank mekten suçludur. 

İ . . . . w. B k d General Mntsui Tokyoya döndü 
dare .Mecl:sı Reıslıg ne an a ve e - T 26 CA .A) - Çinden geri ~ l ··1 "d .. b b"l" oyo ça.,rınn 

niz iktısadi ış erın e tecru e ve ı gı g •neral Mat.suiye Tokyoda muazzam blr ıstık-
sahibi Ziya Tanerin, idare meclisi a - tıal :;np:lmıştır. 
zalıklarma da Cemal Şahing·ray ile 1\1 tbnnt, galib generali muttehid bir su
dcniz subaylığından rnütekaid Sedndın 1 retti' se.'amhyor, ınüşahldler, general Mat-

. ·11· . d "kt" lm. r 1 suinl:'I t llh:ıss:ı. bükiimetln daha şimdiden 
tayınlerı mı ı ıra eye ı Jran e ış ır. d"lh:ı nnzik olan vaziyeti vahlmleştiğl tak-

A k d kt hl 15 Ü 
dlrde ovnnyablleceğl siyasi rolü derpiş edi-

n ara a ffi B e er g n yorlnr. Hatırlardadır ki, general Mat.sut Çln-
t til edildi Japo~ lhtllnfının sür'atle. halllne tnrafdar

o:hr: Ih':.!IMın hududsuz bır surette genlşle
tıımesln<> muhallftlr. Zira Japon kuvvetıerl
nln Sovyetıerle lhtllfıt tehllkesl önünde da
(;ılmasından kaçınmak istiyor. 

Anknr:ı 25 (Hususi) - Kızıl hasta
lığı dol::ıyısile Ankara mekteblcri l 5 
gün taıil edilmiştir 

Bir kaç yı1 evvel resmi dairelerde çalı~~mJ;orın yeni harflerden imtihanları 
yap~lmıştı. Bilhassa halk ile temas c·den memurlar hakkında bu kontroıü 
aklaştırmak ve onların ui. .. .,.,ıık1 a berabPr yazmnl: hususundaki miimarcs~ -
lerl:ıı de arttırmak çok isabetli 1:11ıı. Yoksa evimi7e gelen vergi kfığıdlnrını 
okutmak. mealini anlamak için IJunlnrı dolduranların peşinde koşmak l:izım 

gelecek. 
B~lediye işleri de bu yüzden çok ağır gidiyor. Geçen gün bir dostum ceza 

zabtı doldurmak için yarım saat hcklC'dığini, memurun meı:k ynzar gibi 
harflrri hatırmdaki şekillere benzetmek iç!n uğraşıp durduğunu söylüyordu. 
Bu gıbi memurlara her akşam bir tahrir va:ıifcsi verilse isabet olur. 

Ilürlıan Cahid 



Kar devam ediyor 
Yirmi dört vilayetimizde kar var, Bursada soğuklar 

sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyor 

1stanbulun dünkü hali 
Şehrimizde ik\ gün evvel yağmağa başğaz medhalinde bekliyen vapurlar dün 

Jıyan kar evvelki gece yansından sonra yollarına dev~m et~şlerdir.. . 
fiddetini arttırmış ve dün sabah şehrin Fırtınada Sınop lımanına iltıca eden ve 
her tarafmı bir kaç santimetrelik bir kar dün limanımıza ge~mesi bekle~en .. De~~ız 
tabakası örtmüştür. Dün akşama kadar yollannm .. Karadcnız .vapuru bır gun r~. • 
da hava kapalı g-:?çrniş ve kar fasılalı oJa- t~.rle bugun g~le~~ktır. Gene fırtın~, yu-

k ~ t ş·ımdı·ıı·k lapa ve kuşbn'l".l zunden evvelki gun Trabzondan kaıza -ra yagmış ır. . _ .. . 
denilen ~ekilde yağan fasılalı karın daha mıyan Ege vapuru da dun hareket etmış-

s t' bir mliddet devam edeceği tahmin olun- ır. 
maktadır. Haliçde bir vapur karaya oturdu 

Haliç idaresinin 8 numaralı vapuru dün 
Yeş:Iköy meteoroliji istasyonundın 

verikn mı\Jfımata göre son 24 saat zadm
c!a şehrimize yağan karın metre mur:ıb
bama bıraktığı su mikdarı 900 gram ola
rak ölçülmüştür. Rüzgar garb istikame -
tınden saniyede 2-4 metre hızla esmiş, !>U· 

hunet - 6,1 santigrad olarak kaydedil • 
miştir. 

Nerelere kar yağıyor 
Dün Edirne, Kocaeli, Bilecik, Balıkesir, 

Akhisar, Manisa, Bolu, Eskişehir, Kü -
tabya, Ankara, Niğde, Kayseri, Sivas, 

Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Van, Kars, Rize, Trabzon, 
Samsun, Zonguldak mıntakalanna kar 
yağmış, diğer yerlerde de hava kapalı ve 
ya.ğmurlu geçmiştir. 

Rüzgarlar doğuda cenubi, diğer mm • 

takalarda umumiyetle şimali istikamet • 
ten orta kuvvette esmiştir. 

Karadenizde fırtına hafifledi 
Kıı.radcnjzde hüküm sürmekte olan ka

rayel fırtınası şiddetini azaltmıştır. Sahil 
mıntakası ile denizde fasılalı kar yağışı 

bir kaza geçirmiş ve Haliçte saçma fab
nkası önünde karaya oturmuştur. Ka -
ğıdha."'leye giden bu vapur buradan Eyüb 
ve Sütlüce civarındaki fabrikalarda ça
lışmıya gelen ameleleri almış ve yoluna 
devam etmi~tir. Vapur saçma fabrikası 
öniinden geçerken birdenbire karaya o • 
turmuş, bunun üzerine yolcular ara::ıında 
bir korku ve heyecan baş göstermiştir. 

Vapur kaptanı Kemal makineyi son 
sür'atle jşletmiş, vapuru hareket ettirmi
ye muvaffak <ılamaymca düdük çala-rak 
imdad istemiştir. Vak'adan haberdar olan 
Haliç idaresi yardım için 6 numaralı va
puru göndermiş, yolcular da sandallarla 
sahile çıkarılmışlardır. Vapur Haliç ida
resinden gönderilen vesaitle dün öğle • 
den sonra yüzdürülmüştür. Vapurda bir 
hasarat olmamıştır. 

Bursa da 
Bursa (Hususi) - Şehirde bir kaç gün

denberi şiddetli soğuklar hüküm sürmek
tedir. Hararet derecesi sıfırdan aşağı on 
dereceye kadar düşmüştür. Dün gece ya· 
rısından sonra başlıyan kar devam et • 

devam etmektedir. Fırtına yüzünden Ka- mektedir. Yağan karın mikdarı 25 santi. 
radenızde limanlara iltica eden ve Bo - metreyi bulmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk mimarları vekalete ve 
belediyeye müracaat ettiler 

Etlere narh 
konuldu 

Ay başından itibaren kuzu 
ve knırcık 50, dağlıç 47, 

karaman 43 kurusa 
satılacak 

Belediye iktısad müdürlüğü bir mart
tan iıibau.n muteber olmak üzere ete 
narh koymuştur. Narh listesini de et ko
misyonuna vermiştir. Belediye, müra • 
kibleri vasıtasile her taraftaki perakende 
et f i atlarını tesbit ettirmiş ve bu fiat -

t lardan usu1en cınar kuruş tenzilat yapıl
dıktan ~onra bu liste hazırlanmıştır. T~is
tede dağlıcın kilosu 47, karamanın kilosu 
43, kuzu ve kıvırcığın kilosu 50 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. Halbuki son bir ay 
zarfında perakende et fiatları kilo başma 
aşağı yurakı on kuruş fırlamıştır. Bu se
bebden yeni fiat listesile et ucuzlamamış, 
yalnız bir ay evvelki fiat elde edilmiştir. 
Et kom;sycnu bu bakımdan listede tadilat 
yapacaktır. 

Şehir mecfüi, bir marttan itibaren baş
lıyacak et ucuzluğu işinde et fiatlan üze
rinde istenildiği şekilde değişiklik yapı • 
labilmesi ıçin belediye reisliğine sala • 
hiyet vermiştir. 

Gazi köprüsü 
Şirketle belediye arasında 
zuhur ecen ihtilafı Nafia 

hey' eti tedkik edecek 

, , .... 
Milyonerlerin hayatı... Çılgınlıkları.... Aşkları .••• 
Bütün dünyayı hayrette bırakmış olan emsalsiz bir film .•• 
Paris ve Londra'da bütün hasılat rekorlarını kıran şaheser •... 

LÜKS HA AT-..... 
Baş rollerde : 

WİLLİAM 
POWELL 

CAR OLE 
ve LOMBARD 

Baştan sonuna kadar gUldOre11 Fransızca sözlü bir komedi. 

Bu hafta S C ·M ~ R sinemasında 
Şimendiferler kongresi 1,.- HAKİKi EGLENCE ·41111 

murahhasları gittiler 1 N O V O T N i' de 
Balkan Antantı şimendiferler kongresine 

1 

Her ttkşam 
iştirak eden murahhaslar dün sabah Anka- B A K E A 
rad'.!n geldiler ve akşam memleketlerine ha-1 
reket ettııer. Murahhaslar kendilerile görü - . Yunan Operet tenoru 
~: bir arkadaşımıza şunları söylemişler - f A G N E S B R E E 

c-- Gerek Ankarada, gerek İstanbulda Meşhur Berlin mug·uıuiyesi 
gördüğümüz hüsnükabulden fevkalade mem ve Sevimli te ı tor 
nun ve mütehasslslz. Murahhas arkadaşlan- Y U N l( A 
mızla müzakereler çok samimi olmuş, münaka 
lat nizamnamesi üzerinde vardığımız anlaş -
matla hiç müşkülat çekilmemiştir. Kongre
ye. Bükreşde devam edeceğiz. 

-

Me,hur Bay KEMAL 
orkestrası iştirakıle 

DAiRE - TEPEBAŞI 
_....... 

Denizhank umum müdürft 
Salı günü geliyor 

İzm1rde bulunmakta olan Denlzbank U - SARAY sineması 
mum Miıdürü Yusuf Ziya Önlş, önümüzdeki MJSCHA ELMAN ve THlBAUD 
S:ıh günü şehrimize gelecektir. Yusuf Ziya dan sonra 3 u.ncn ve mükellef 
ônllj İzmirde, Denlzbanka bağlanan İzmir ' . . . . 
ltmrm işletmeslle, körfez vapurları lşletme : musıtn ht\dıs .:: sıni 
tdarelerir.de tedk.ikat yapmaktadır. Umum· B o R o v s K .1, . Müdilr şehrimize döndükten sonra ~mj- OIR 
bir toplantı yapılacaktır. ı 1 

A k l •ı. • l • 2 Mıırt Çarşttmba alrş unı ıçin ilAıl 1 
Yegane piyano RealtaUn 

S er lıt lŞ erı: erler. Biletler gişemizde satılmak· 

Askerlik şube~ine <lavet 
tadır. Telefon: 41636 

, .......... m::ı••• ....... ,,., 
ıc.hTU~WUL SAı.1J TEi< Emlnönü Askerlik Şubesinden: Memle -

ket hastanesi göz hekimi, yedek hekim bin -
başı Enver o~lu 306 doğumlu ·Arif Enverln 

Gazi köprüsü inşaatında belediye ile (330 - 15J Eminönü yerli askerlik .şubesine 
inşaatı der·uhde eden firma arasında Jh- müracaatı . 

'l' ı Y A 1' R O 5 lJ 
Pazartesi 

(Kadıköy - sureyya) 
Sa.il : ( Bakırköy ) 

Ç.ırşaınbıı.: (Üsktıdlff) 
srnenıııları ıda: 

tilaf çıkmıştır. Belediye inşaatın 18 met-

re derinlikte çakılan kazıklar üzerine ya- Ton[anlı /ar : 
pılmasını şart koymuştur. Firma kaztk - I:' 
ları çakmış, fakat kazıklann sağlam top-
rağı bulmadığını, çürüklükte kaldığını, Fırıncılar şirket teşkilini 
bunlar üzerine inşaat yapılamıyacağmı kararlaşhrdılar 
ileri sürerek kazıkların hiç değilse 22 Dün Balıkcılar ve mavnacılar öğleden ev-
rnetreye indirilmesi icab ettiğini ileri sür- vel ve fırıncılar cemiyeti de öğleden sonra 
müştür. Bu takdirde de belediyenin her EminöPü Ha1 kevinde toplanmışlardır. Fı -

rınc1ların toplantısında şehrin ekmek gibi 
kazığın 22 metreye indirilmesi için ayrı- hayn ti gıdasını temin lle mükellef oldukla-
ca bir para vermesi icab etmektedir. Be· rı cihetle bunun asrın ihtiyaçlarına uygun 
lediye mühendisleri 18 metre derinliğin bir ~ekıe sokulması etrafında görüşmeler ya
kafi olduğunda ısrar etmektedirler. İn - 'ı pılmıştır. Ayn! zamanda hükıimetln istediği 
şaatı der'uhde eden firma da bu kazık • U<'tızlnk ve temizlik işlerinin başarılabllme
ların çürüklükte kaldığı noktasında, üze- si i~in bir şirket teşkiline karar verilmiştir. 

rmde inşaat yapılamıyacağında ısrar et -
mektedir. Bu yüzden inşaat tatil edilmiş
tir. 

Hangi tarafın noktai nazarının doğru 

olduğunu tesbit etmek üzere Nafia Ve -
kaleti yollar Vt? köprüler şubesi müdü:-ü 
Kemalin reisliği altında bir heyet gele -
cek, tedkil~at yapacaktır. Heyetin buııün 
rnuvasaiatı beklenmektedir. 

lllllllllllllll Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmında : 

illlll 1ı; Ilı ~ a}'~n. ~a~ 2~a°;ıa 

11
11:. mi YARATMAK 
111111111111. ı Dram 3 peırde 

Komedi kı ııında bu akşam 
saat 20,30 da 

SEFİLLER 
8 perde 

Yazan: V1ktur Hrıgo. ____,.. 

BALK OPERETi 
28 Şubat Pazartesi 
ak~amı Beşiktaş Su· 
ad Park tiyatro· 
sunda. 1 ~fart Sa.ı.ı 

Paııgaltı Kurtu~uş 
sinemasında : 

ENAYiLER 
Bl'tyOk operet. 

Orkestra - Bale 

~ehzadebaşı «FERAH11 Sinemada 
Her gece ve cumartesi, pazar 

matinelerinde BLiyük Türk 
San'atkarı Prot. 

lstanbulun imarına aid esas projelerin ve detayların ken
dilerine yaptırılmasını, fikirlerinin alınmasını istiyorlar 

Gizli bir Yahudi 
Mektebi bulundu SÖZÜN KISASI 

Komedi 4 perde 
-SON HAFTA-

UTİ SUNGUR 

ve dil 
çiN-ÇİN varyete trupu, aynı zarna~1 t 
alullı köpekler kumpanyası ve ikl""e 

varyetesi 
hazırlanırken Türk mimarlarının ve ~eh
ri seven san'atkiırların fikirleri alınma • 
hdır. Avan projeler müze, eski eserleri 
sevenler ve Türk san'atkarlarına göste-

Hasköycie bir kilisede kadınların iba
det etmelerine mahsus mahalli mekteb 
ittihaz ederek çocuklara ders vermekte 
olan musPvi Samuel oğlu Nesim suç üs -
tünde yakalanarak müddeiumumiliğe 

teslim edilmişlerdir. 

Çocuk kısmı bugün saat 14 de 

MAVİ BONCUK 
Yazan MUmtaz Zeki 

Si.nemada 3 film 

Şarlo Eski Zam.:ınlarda 
Vatansızlar Cehennemi ve 

Şehircilik mütehassısı Prost İstanbul 
§ehrinin avan projesini hazırlamış ve bu 
proje Nafia Vekaleti tarafından tasvib e· 
dilmiştir. Pros! martta İstanbula tekrar 
geldikten sonra projenin detaylan hazır
lanmağa başlıyacak ve bu suretle proje 
esas şekJini almış bulunacaktır. 

rilmeli ve umumi bir kritik yapılmalı - •• 
dır. Meydanların ve mühim kısımların t'• Bugiin T u R K sinemasında f evhaliide bir film 

Bu ha71.dıklar yapılırken Türk mimar· 
!ar cemiyeti faaliyete geçmiş ve İstanbul 
belediyesine verilmek üzere bir proje 
hazırlamışlardır. Projede detaylar hazır
lanırken Türk mimarlarından istifade e
dilmesi ve onların da fikirlerinin alın • 
ması istenmekte, İstanbul şehri hakkında 
umumi mahimnt verilmektedir. İst:ın -
bul planı etrafında İstanbul namına mi

mıı.d ve 'l'ürk mimarlar cemiyeti azasın
dan mimar Faruk şunları söylemektedir: 

sasS phrojeleri konkkura konı·ulmalıdlır.:> f Fransanın meşhur romancısı M A c E R A A D A M 1 
~ e ri imar eder en yer ı mimar ann i-

kirlerjni almak şehircilik kaidesidir. E - A. KAPUS'ün (Aventurier eserin :len) 

sasen Prost plan işleri ile meşgul olmağa v ı· c T o R F R A N c E N ve BLANCHE MONTEL 
ba~jadığı sırada: (Komedi Fransez) 

,_ Ben avan projeyi hazırlıyacağım, 1 
Baştan başıt merak, zevk ve hey~canla görlllen - BUltln dünyada alkışlıman muazzam film. 

detaylar! ile Türk mimarları uğraşma • 
u.._ ilaveten : MİKİ'nin BAHAR SERENADI Renkli komedi 

lıdır> demiştir Zira, İstanbul şehrim~~~~~~~~~~~·-------------

artisti 

Türk rnim:ırlal'! kadar kimse bilemez. Halk üzerinde büyük bir teessür ve heyecan uyandıracak olan 
Mimarlar cemiyeti, diğer taraftan Nıı- • k u k G 1 r 

fia Vekaletine de müracaat edecek, imar GABY MORLA Y'ın E~e~~ii? y usuz ece e 
işlerine Türk mimarlarının iştirak ettiril-

c- İstanbulun imarına aid avan proje 
hazırlanmıştır. Bundan sonra avan pro
je üzerinde kısım kısım çalışılacak ve 
İstanbu1un imar projesi meydana gele -
cektir. Avan proje hazırlanırken Türk 
mimarlarına c!anışılmamıştır. Esas pro-

mesini istiyecektir. Bu Pazartesi akşamı S A K A R Y A Sinemasında başlıyor. _ _ _ :::--::::--' 

Şehir işleri: 
----~~-~ . .-

Şehir meclisinin dünkü toplantısı 
İstanbul Şehir Meclisi dün gene toplan -

dı. Saat 15 de. ve Necib Serdengeçtinin riya
setinde başlayan içtimada, geçen zaptın o -

(~kirleri :ılınacak, ve bilhassa eski ve ta- kunuşundan sonra, ruznameye geçildi. 
je~er hazırlanırken alakalı teşekküllerin 

rihi eserlnl~ dolu şehrimizin kıymetli Mazb:ıtaların ald oldukları encümenlere 
san'at eserlerini yıkmak değil, ihya et • Jı:ıv3.Jcsini müteaktb, zabıtaı belediye tali -

k ı · a;·c··1 kt' y 1 b .... k matnamesının müzakeresine devam edildi. 
me gaye ('rı ı:>'ı u ece ı~: . a nız Uy'U 1 Ve saat 16,15 de, Salı günü tekrar top -
meydanlar, parklar ve muhım kısımlar )anılmak üzere tçtlmaa nihayet verlldl. 

Bu .. M rc:::m n rc:::a ILR" sinemasında hayatınızın en güzel 
gu n ~ 16 ~ 17'- iki saatini yaşayacaksınız. 

Aşk - Neşe - Zevh - Eğlence - Musiki ve Dans filmi 

BRODWAY MELODi 1938 
Baş rollerde : 

ELEANORE POWEL ve ROBERT TA YLOR -
Seanslar: 2 .. 4 1/4 .. 6 1/2 .. suvare 9 da 

'----~ 



Sa7fa 1 

, ........ _______________________________ ~--------------~~~--------------------~-----------
Orhaneli n de yeni çiçek Bir kaza kurşunU Halkevlerinin yıldönümü 
h Gelinlik bir 
ahçeleri yaptırılıyor Kızı O/dürdü Her yerde coşkun tezahürat yapıldı, yeni evler 

açılışı da gençlik gösterilerine vesile verdi 

Orhaneli hükumet kona ğı önündeki bahçe Orııan 'i elı (Hususi) - Kazamızda e- rasında bir kavga çıkmış, biri diğerini 
:ııı~lcetlı bir belediye faaliyeti göze tabanca ile arkasından vurmuş, yaralı 
~tı. tadır. Kaymakam vekili Agah hastaneve ka!dırılmış, suçlu derhal ya
~ kasabanın ihtiyaçln~nı gözörıil- kalanarak adliyeye verilmiştir. 

ak kazanın ortasından geçen cad- Orhanelinde mevsim çalışmalan 
t 1~!'ta Yerine çiçek diktirmeye, m-
~ b aresi korşısındaki mezbeleyi 1>ir Ziraat dairesi köylüye fidan da-

Söğüd (Hususi) - Söğüdün Oluklu 
köyünde, gençleı·, tertib ettikleri bir cğ
lrn tide eğlenirlerken atılan bir tüfekten 
çıkan bir kurşun, evinin penceresinden 
eğlenceyi seyreden ve birkaç gün sonra 
düğün!.i yapılacak ohm Emine isminde 
bir kızın kafasına isabet etmiştir. Kızca
ğız derhal ölmüştür. Hadise liakkmda 
tahkikat yapılmaktadır. 

Malkarada muzır hayvanlarla 
mücadere 

l\~alkarn (Hususi) - Kazam1zın 
Müstccib nahiyesinde bazı köylerde 
mahsule zarar veren tarla farelerinin 
fü'1.::diği görUlırıüş, vilayet, kazamıza 
bir nıü<-.adele teknisyeni göndermiştir. 
Tınla farelerile mücadeleye başlanmış
tır. \'akında bu köylerin bu muzır hay
van!ar::!an kurtulacağı muhakkaktır. 

Domuz mücadele ve itlafı için de 

Sandıklıda Halkevlerinin yıldönümü, hnlk•n coşkun ievınçlerl arasınaa kut
lulan:nış!ır. Bugünün şerefine Halkevi temsiJ şubesi tarafından halka İstik!iU 
piyc.>si tem&il edılmiştir. Resimde Sandıid1 Halkevi gençlerinden bir grup görw· 
mC'ktcdir. 

sık sık sürek avları tertib olunmakta - Manisa (Husust _ 
dır. y;rmiden fazla domuz öldürülmüş- Halkevlerinin açılı· 
tür. Mücadele devam etmektedir. şıııın yedinci yılı 

Kaı::.mıza tayin edilen yeni hüku - münasebetile Halk· 
rrıet doktoru Hamdi Güven gelmiş ve evimizde büyük bir 
yeru vazifesine başlamıştır. tören yapılmış, Ba· 

balann Günahı adh 

t, ~~es! haline getirmeğe karar ver- ğıtmaktadır. Merkezden getirilen 
r d.uk.urnet bahçesine de birçok a- fidanlar pek kısa bir zamanda • 
\' kıktırilmekte, tarhlar çizilmekte- bitmiştir. Bir kaç yıl evvel dikilen mey-

Küçük bir halı 
san'atkarı 

eser temsil edilmiş, 

bir de konser veı il· 
miştir. Törende ev 
başkanı Azmi bir ntı• 
tuk söylemiş, birkaç 
ay evvel Halkevl ser .. 
gi kolunun açtığı kil· 

;;ı 1~ ında, kasabanın bambac:ka ve va fidanlarından bu yıl iyi neticeler a-
~ ~ A 

t ın biı- hal alacağı anlnşılmak· lmmı~tır. Ziraat memuru Zekeriya n-
~ ' çur- l:>iitUn köyleri gezerek kazanın zi • 
~zar .. h . 

"!aı l' gunJeri. civarda, domuz mtica- rai i-alkmmasına çok e emmıyet ver -
~ apıhnaktadır. Şimdiye kadar 80 mekledir. Her pazar ziraat memurunun 

!Jı:b \'uruırnuştur. rıe7:ueti altında sürek avları tertib edll-
~'1i~~~lindc bir yaralama vak'ası mektedir. Muzır hayvanlarla yapılan bu 

· kasacık köyünde iki delikar..iı a- mikadcleler iyi netice vermektedir. 

~,.,. ,.. .......... ··-- 'ı'" ... .. 
~ adam zmitte balıkçı 
~ft1Ji11b;raderini Muhacirlere av 
q"aladı Malzemesi veriliyor 
ıı;~ct <Hususi) - Çaldı köyünden İzmit (Hususi) - İzmitte iskan edil<>n 

ilel oğ.lu Kahya Ali, kız kardeşi Şe- 1 J 6 göçmen evinin inşaatı nihayet bulmuş 
ı. enıste · H'" · d k' \(ı,,., sı usevın arasın a ı ge- .. 1 · e !erine gec-mişlerdır 

" 1 fası tınck Ü.zere eniştesinin e- ''e goçmen er yenı v · :. · 
gıtlhis ıı· . b h k t f Münhasıran balıkcı olan bu goçmerılere 
ı . uscyın, u arc e e ena 
r.ızn, 
rı . ts, kamasını çekf'rck kayın-
nı kn v d v t ır sı ın an agır sure te yara-

li .' Vaı alı Ali hastaneye kaldırıl
ISe"l·· 

~ J ın yakalanmıştır. 

racabey harJsına yeni bir 

halık sayd için lazım olan malzeme ve

ril~ektedir. Bu arada büyük kayık, da!

yan vesaire de verilecektir. 

Pehrva,ü.öyde yeni bir fidan:ık 
yapılıyor ~ al gır a·ı ı ~ı 

~ ı!r (liususi) - Karacabey harasma Lüleburgaz. ( Hususi ) - Peh1ivan 
aı ... ~~ak iızere. ~eniden İngııtere- köyünde büyük bir ~ida~lık y~~ılma
lı~. li.~ ~ır İngilız aygırı $atın a-

1 
ğa başlanmıştır. On hın fıdan dıkılecek 

~ ~su Ukumetin hayv~nlarımızı ıs- 1 ol:uı bu bahçe elektriği ve ~ir ço.~ ~~~ 
t !lı fed nd~ kayda ve şukrana şayan deni vesaiti bulunan Pehlıvankoyunu 
'~aı akarlıga bu hayvanın kıymeti bir kat daha güzelleştirecektir. 

lıın;1 °1nbn·r. Bu aygırın kıyrr.eti 
l.i· I~ J 

11 
ırasıdır. 

•\ Fin ·kede imar faaliyeti . 
~:~~e~~flda 03nç1ik faal;yeti Fjnikeden bildiriliyor: Nahiye mü -
>,.,"'~ı~daliusu i) - Yeni teşekkül eden düriı Kemal, pehlivan güreşleri tertib 
>~ Ç~Jış genç! k hummalı bir faali- ctTiştir. Güre~lerden elde edilecek ha

\>el'i!rrı trıakta. spor işlerine ehemmi- s:lat ile nahi) eye iki güzel bina yapı -
~ ~"dy0 ektedir. Spor klübüne giizel !nc~!--ar. Nahiye müdürü Kemal az za
~ <tl:ıtrı :~k nesi getirtilmiştir. Kaza- marıaa bü)'Ük işler yapmıştır. Mekte -
~ ~ Yın edilmiş, vazifesine baş1&- bin noksanlarını ikmal edip tedrisata 

l'ıırı ~makam Süleyman Serkud ba~latınış, köy yollarını yaptırmış, köy 
•tnarına çalışmaktadır. od:.; 'arı inşn ettirmiştir. 

çük s:m'ntlar sergisinde k ?ananlara alt m, bronz madalyalarla takdirnameler 
dıığ~tılm1ştır. Resimde Manısa Halkevin ıu mandolin takımı görülmektedir. 

• İzmir, (Hususi) 
Karşıyaka H- "· 
nin açım töreni, vali 

Fazlı Güleçin bir söy· 

levile yapılmı~tır. 

Bu münasebetle mi• 

safirlere ikramda bu• 

lunulmuştur. Halk 

eğlencelere gece ya· 
rısına kadar devor· 
etmiştir. Resimc 
Karşıyaka Halkevı 

açılma töreninde hazır 

bir grup görülmektedir. 
bulunanlardan b:t5kar.ı Faik bir yıllık mesamin hülasa.. 

s•n"ı yaptı, Köylü piye.si temsil edildi. 

• Sındırgı (Hususi) - Yeni yapılan Par·ı 
Küf'iik Düriye )'- ti ve Halkevi binası tamamlanmış, 

Sıvas (Hususi) - Resmini yolladığım Halkc>vlerinin yıldönümünde mera!>ımle 
kızcağız (93) Osmanlı - Çarlık Rusya açılmıştır. Merasimde birçok nutuklar 
muharebesınde Karstan hicret etmiş Ga- söylcnmış, açılan Halkevinin 6 kolu da 
rib Camcavuş adında bir adamın kızıdır. fa~1 iyetc geçmiştir. Yakında Halkevi 
Babası elyevm Sıvasta hamallık etmek- b!':rıdosu da teşkil edilecektir. 
tedir. Kızın adı Düriyedir. Bu sl'he on Karamanda 
iki yaşına basmıştır. Küçüklüğünden'beri Kan:.man (Hususi) - Halkevlerinin 
r.alıcılığa heves eden bu çocukcağız kısa yıldör.ümü parlak merasimle kutlulım
zamnnda acemilık, çıraklık, kalfalık dev- 1 mı~•ır. Bayan Fevziye ve muallim Cev
relerini geçirmiş ve şimdi müstakil!::-n det Ba.ykal ve evkaf memuru Süleyman 
tezgah idare edebilecek bir hale gel- Dünd:ır tarafından nutuklar söylenmiştir. 
miştir. Nisan ayı içinde tezgahı kendisi- Kemaliye sevinç içinde 
ne teslim edilecek ve böylece kendisin· Kema!iye (Hususi) - Kazamızda yeni 
den yaşça çok büyük bir takım çırak ve H·dkevi kaymakamın bir söylevile açıl
kalfalar idatesine verilecektir. nııştır. Halk, kazada Halkevi açılınasın-

Küçuk Düriye şimdi Sıvas san'atlar e- do"l dolayı büyük bir sevinç duymok
vinin tezgahlarında müstakil ve mes'ul tadır. 
bir usta olarak bulunmaktadır. 

Kendisiııin halı örmekteki sür'at ve 
mahareti şayanı hayret bir derecededir. 

Çorluda 

İzmit (Hususi) - Halkevlerinin yıl· 
d::i.r.ümü merasimi pek parlak ve heye
cal" h merasimle kutlulandı. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil 

Çorlu (Hususi) - Halkevlerinin altın
t'l yıldönümü evimizde parlak bir ~P.kil
de kutlulandı. Bu münasebetle Hük me
mııru Azmi Selat tarafından bir söy!ev 
verildi ve bando milli havalarımızı çaldı. 

füitür. halkın iştirak ettiği merasim 
d.:-, v:ıli Hamid Oskay, General Mürsel 
B:ılrn da hazır bulunmuştur. 

k' li 
"ll~ı~ .asarı 13 

dını, b·· Y, ne l{adar 
hl\/ .,.or musun? 

... On dakika için gir • 
din! •. 

•.. Yarım saat olduğu 

halde hala dı~an cıkına • 
dm.-

Hasan Bey - Ne yapa
yım yahu, kapıyı bul:ır~1a

dım .. Nereden çıkacağum 

düşünüyorum? 

Gemlikte 
Ger.ılik (Hususi) - Halkevi merasim

le eçıldı. Snlon çok kalabalıktı, BuNa 
Pı:rti \:e Halkevi murahhaslarından Ali 
Ulvi He mualliın Nebahat Aylan açılış 
törcn~ndc birer söylev vermişlerdir. Su 
münasebetle Büyük Öndere bir şükr.:ın 
ve ta:dm telgrafı- çekilmiştir. Temsil ko
lu :;ece «Atatürkc ilk kurban. ve .. Adsız 
k:ıhram?n~ piyeslerini temsil etmiş, İs
tiklal t:!blosu büyük bir takdir kaıan-
mıştır. 

Kon yada 
Konya (Hususi) - Halkevinin yıldö

r.ümü merasimi belediye sinemasında 

kut.lulandı, mutad merasimden tonra ev 

Holkevi temsil kolu Tırtıllar isminde
ki piyesi temsil etmiştir. Resimde kutiu
lımıa merasiminde bulunanlardan l-ir 
grnp göı ulmektedir. 

İ7.m!t Halkevi, bir sene içinde 204 mU
z'k dPthİ vermiş. bu derslere 2300 kişı ış
tırak etmiştir. Orkestra takımı bir yılda 
11 konser vermiş. 3000 kişi dinlemi~tir. 
111gilızce ve daktilo kursuna 77 talebe, 
zphir!i gaz kursuna 480 kişi devam et
ll" ic:.-t!r. 

Temsil şubesi geçen sene 13 temsil vı;ır· 
miş, bu tems lleri ll250 kişi seyretmişür. 
Ayrıca 37 sinema gösterilmiştir. 

(Devamı 14 üncü ıayfa.d4) 
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baharda da 
giyebilirsiniz 

Kansını öldüren veremlinin 
muhakemesine başlanıldı 

B ahçekapıdaki sebilin önünde du- ı imzalara beş kuru~a müşteri an~or; a • 
ruyorum. Oraya, yere taşla~ı. Ü· lan az, aldırış etmıyen çok; hatta: 

zerine bir çok imzalar konulmuş. Bu - Haydı sus, defol! diyenler bile olu-

imzaları alaka He okuyorum. yor· 
Dünkü Son Postanın cSöz arasI> sü • Karısının kendisine ihanet ettiğini sanan muztarib 

adam mahkemede " Sadece bir tokat atbğınıı ballP 

Abdülhak Hamid, Halid Ziya, Namık 
Kemal, Cenab Şahabeddin, Tevfik Fik • tunlarında şu haberi okuyorum: 
ret, Ahmed Rasim, Recaizade Ekrem, Ah- cİçinde bir çok kralların, zenginlerin, 
med Mithat, Hüseyin Rahmi vesaire ve- aktörler.in, sporcuların imzalan bulunan 
saire.. bir imza albümü Londrada satışa çıka -

Bu imzalar orada taşların üzerinde rılmış. On iki bin lira verildiği halde ~
kendileıinc on kuruşa, beş kuruşa her hibi vermemiş-> 
gün sabahtan akşama kadar müşteri bek;. Düşünüyorum: 

hyor, başka bir şey bilmiyorum ,. diyor 

Çadırcılardr kanal lleWıatı 6lduren J:un taranın bütün kadınlara. ya~ ..... ı 'ill'. 
oduracı REp.dııı muhakemesine Atırcezada na karp da taarruz hlss1 beS}ecua-" 

liyorlar. Çok kişi onların orada oldukla
rından bıle habersiz bakmadan geçiyor
lar. Orada duran, göz ucile bakan az ki
şinin de çoğu dudak büküyor, ve durmuJ 
olduklarına pışman, yollarına devam e
dıyorlar. 

Müvezzi; koltuğu altına sıkıştırdığı im
zalarla sokak sokak, tramvay tramvay, 
vapur vapur bağıra bağıra koşuyor. Ve o 

Sebilin önündeki, müvezziin koltuğun
daki birer emek mahsulü üzerine atılmış 
ıve o emek mahsulü de üstelik caba olarak 
'venlen imzaların kendilerine beşer ku
'ruşa miı~teri bulamadıkları zamanda .. 
Kuru bir defterdeki çoğu emeksiz elde 
cd.~miş, kupkuru imzalara nasıl olur da 
on iki bin lira verirler? .. 

• lsmet Iiult1si 

başlanılmı§tır. · mi~. bu vaziyeti yatinen bilen 
Sorgusu Japılan Reşad, h1d1seyl tc)yle an- celbini istemiştir. "1IJ 

lat.mıştır: _ Duru,ma, §ahldlerln celbi lçtıı 
- Tübertüloz oldulum 1~ln, ha.staneye tal- mlşt!r. ...it 
dırılmıştım. Karım aık aıt beni ziyarete ıe- 8 b" k h kkl ... l llrdl. B1r gün gene geldi. Bir müddet otur - arO lr 8YU at 8 
duk, görü~tüt. Ayrılacağımız sırada tendi - tahkikat yapıyor 
sini sevmek istedim. Oötsünde elime tart -
po la1a. benzlyen bir katılık dokundu. .o J BJr mahkemede görülen da.S ~ 
nedir, bana göster• diye sordum. cPetb dl- b!r §ahi:I tarafından birlnln veJdlJ 
yerek el!mden taçtı. Koridorda bulunan 45 d:ın. diğer taraf aleyhine ve Jll. 
ya Iarında bir tadına resmi verdikten son- kurtnrm:ik maksadlle te virııt fi 
ra, yanıma döndü. Birkaç resim göstererek: d.1lr şemdette bulunulmu tur. JJ1l 

- İşte dedi, Mi kartpostallar. Baronun da dlkkatlnl c lbetınif. 
Birkaç gün aonra, ameliyat olacağım bal- h:ıkkında takibat yapılmaya b jf.ısl 

de, vazgeçerek hastaneden çıktım. Eve git- Bu hususta Baro Reisi HasaD 
tim. Kanm eTde değildi, anasının evine git- ml.ştlr ki: 
miştJ. «- Baroya dahil arkadaşlard~ f' 

C Bunları biliyor mu i~iniz? =ı 
Çinlilerin kullandığı garib 

bir takvim 
Bütün dünyada 

bir asır yüz sene 
üzerinden hesab 
edildiği halde ç·n 
liler bir asrı (60) 
aene olarak hesab 
ederler. Her sene
nin ayn bir adı 

vardır. Bir gün de 
24 saat değil, 12 
saat olarak hesab 
edilir. Çin takvi -

l Çinin nüfusu yılda 14,5 
milyon artmaktadır 

Japonya ile bed 

Elbisenizin parçasından yok. Yeni bir Kayınpederlm bana fena muamele etti. gl biri aleyhine bir ihbar veya ~ 
Ertesi gı1nii tarımı alarak, tekrar kayınpe - pıldığı takdirde. mesleki haysıyet fi 

parça için masraf etmek istemiyorsunuz. derimin evine gittik. Bir gece kaldık. Sabah- dan bir ha~ası olup olmadığı ta~~ 
Bıktığınız için bir yana bırakmak ta işi· leyin eve tarmıın hastanede resim verdiği kik edilir. Ism1 geçen avukat ~ııdl 
nize g~lmiyor. Ne yapmalısınız? o 45 yaşlarındaki kadın gelmişti. Karıma: bazı m•iracaat ve ihbar yapılrnlf• 

Pı>k kolay. Biraz kordela bfitün iste- - Haydi çabuk. ol, çocuk seni bekliyor, de- zerine, Baro harekete geçmiştir. ~ 1 

mi, elyevm (60) 

mcı asrın 43 üncü yılı içinde bulundu • 

ğumuzu kaydediyor. 

* Maksim Gorkinin sergüzeşt 

ne girişmeden ev- b öPo'-:- ı vel Çinin nüfusu ğ.nizi yerine getirebilir. Şapkaların hu diğtnı dnydum. Deri atılarak, bu kadına bir at meclisi fizasından Nuzhet r X1Jf 
- l .. .. . d. lb. l . . 

1 
tokat vurdum. Sonrasın\ bilmiyorum. Kanını rak tayin edilmiş ve hlidiseyl te~ ..ıld 

takriben 365 mil • ~cu~ ve guze susu şun ı e ıse erımızc yerde ölmüş gördüm. mıştır. Toplanacak deliller ve tarı---ol" 
yon olarak tesbit ınmış bulunuyor. Modadan istifade edi· Duruşma phldlerln celbi için tallk edil _ tfct'.sl, Mdlst'de avukatın bir batal' 
-~ niz. mlştlr. madığını, aydınlatacaktır .• 
~ilmişti. Bu nü • lus şayanı hayret ı. Mrseltı: Elbisenizin göğsüne eşarp Nesep davası 
derecede artmakta q/~(ırı., şeklinde geçireceğiniz bir parçayı kor- Müddeiumumi Mahallebtcı All lle Fatma İlhan ,,, 
idi. Senelik do _ Q/ıı;, deladan çaprast birer bandla tesbit ede- nP..Seb davasına 6 ncı hukukta dOO 

bilirsiniz. A k d d •• d .. vam edllml§Ur. _ _M 
ğuınlann sayısı 2. Robur.uz açık renkse koyu, koyu ise 0 ara an 00 0 Tıbbı Adliden üçüncfi defa~ 
(14,5) milyondu. Ali ı hin açık kordeladan göğsüne, .omuz başına, por, e e neUce vermiştir. 
T~riben .. Çinle . belir.e birer ufak fiyonga ve düz parça- Cürmü meşhud kanunu Duruşma tedldke kalmıştır. 
musavi nufusa malik bulunan Hindis - lar koyabilirsiniz. d•"" } d ·ı 
tanda ~se, doğumla:ın yekunu senede: 3. Kol!arını ve gene göğsünü büzülmüş ıger suç ara a teşmı Poliste : 
(11) mılyonu bulabılmektcdir. Rusya ha· kordela ile süsliyebilirsiniz. edilecek _.Jf14 .. i l k ı Dünkü yangın başlangıY'" ..-
' . Ç o ~a Uzer.e bu.· tün Avrupanın sene· 4. Bunu - .ister.seniz • enine ve sıra sı- i:sta.nbul mt\dd. eium. um.ısı Hikmet .0n. a.t. Te M _ Kadıköyünde Bahariye caddestııU" 
lık dogum yekunu ıse takriben (7,700,000) 1 ra da koyabılirsıniz. İcra ReJs1 Hamdi dun Ankaradan donmuş - m'lrun, Büy!ikderede Devlet __ __,,_ 

baht mücade!esı • 

d Y Ç d 
. - 5 Boyu uzu kısaltm d""- ki . llerdlr. MuddelUllluml dlin makamında ken - öm ~ ır. anı ın ekı dogumların yarısı ka· ı . n .. asın. "'u çe nıyor· dJ.:;llc go'"ilaen blr arJı:ada§unıza demiştir lti: mt'mu1laıuıdan ~. Haydar 

dar l>ir şey. s~~ız . bu sıraları duz değıl verev yapa· •- Vekaietln daveti üzerine Ankara.ya git- Al~ert"ı..".I mahallesinde Saldin, ~ 
Geçenlerde vefat eden ve şöhreti bü- -····· ........................................... _ ....... - bılırsıniz. Hele yakasına da ayni korde- tık. İsta!lbul adliyesinin '"'leri hakkında ı - hls'fım konağının ikin el katında ,,. e ~ lerlnde yangın çıkmış, fakat heJ>Sl r 

tün dünysyı tutan Rus muharrıri Maksim. 1möa: TiyatTo hanendesi, 1887 yılında: 
1 
Iftdan geçirirseniz muhakkak kl göz iyi- cab eden izahatı verdik. fa sirayet etmeden söndürillrnUftOt ~ 

dolu hayatmm şeması 

Go ki Seyyar s~tıcı, 1888 yılında: Yeisten in ti- ce aldar.ır. Uzunu kısa değil, kısa bir Noter ve avukatlar kanununun Büyük - r 
r 'nin hayatını bilmiyorsanız bir kaç b'" r· .. .. Millet Mecllslne verildiğini haber aldık. Bir Eroin kaçakçılığı mı, ifti~r• 

1 
har teşebbüsü, 1890 yılında: Avukat ka~- usu uzun gorur. yıl zarfı"lda İstanbul vUayetlnde, m"lhakat satır a .si7.e kısara hülasa edelim: u İsman isminde bir adam, sır 
tibl, 1891 yılında: Yay·a de\·rialem öey- s d b ta dahli olmak fizere, miıddelumumillklere mi kapıda ot ra A b L" tnye 111 

]878 J d a • )_ - :L 15845 CÜrmÜme§hUd gelmiş, bunlardan 4425 1 r U n ra U ~ yı m a: Kunduracı çırağı, 1879 yı- yahı, 1892 yılında: İlk romanını neşret • e lf Ce~ nın eroin kaçakçılığı yaptığını 1~_111 

lı d R 

mahkcm0 1ere tevdi edllmlş, 2383 ti hakkında tir. Bu ihbar uzerine Arab L"·tfiYeı-' 

n a: es..cwn çırağı, 1880 yılında: Va • 'c.ti u .... mıy• r. ademi taldb kararı verllmişUr. 37 it de ah - ra'1mış, yeml'lt masasının. örtüsunc 

pur aşçısı yamağı, 1884 yılında: Kom:s • Ve ondan sonra hayatı bir muva.!fakı· kfımı u,mµınlyeye tatbik edilmek üzere birse- iki paket eroin bulunmuştur. yaıJ~MI-_ 
yuncu, 1885 yılında: Ekmekçi, 1886 ''ı - l ne içerisinde bütün işler, ikmal edUmlştir. bu lşden haberdar olmadığını, e'{V'l',_"J 

" ye sils1lPsi halinde devam etmıştir. Gene merkez ve mülhakat dahil olarak, nuı.h raht>r oturmnkta olduğu İsm u l.SJlılY~ 
--==-===-"""""=-=-- c:====-====-~"""""f"'==-======;:=:r==- kemelere verilen 4425 l§den, 4395 şi o sene i- ad~uııın kendisinden ın. ikam aıınal 

~~N6LiSL& 
Merhamet manen 
Sevgiden telılihelidir 
İzmlrden Bayan <İ Coşkun). lm~e 

bir r.ıektub aldım. Muhteviyatını bura -
da tekrar etmiyeceg{m. vereceğim cevab 
diğer okuyucularıma da vaziyeti bir de -
receye kadar anlatablllr: 

Uzun, samimi mektubunu, - senin o 
sııtırları ya2111ak uğrunda harcadığın 
zchmetle mütenasib bir dikkatle - oku -
dum. Yazdıklarının her satırında, bakir 
ve körpe duyguların incelığl, "e yumuşak
lı~ var. 

Fakat bana sorarsanız, bugun kalbini 
dolduran duygularla, yarın seni mes'ud 
etmesini beklediğin sevda arasında ha~ll 
büyült farklar var. 

Mektubundan belli ki, bahsettiğin er
keğe karşı çok derin bir merhamet duy
maktasın. 

0:-ıdan ayn kaldığın bu günlerde, sa
na fazla acı veren his, hiç şuphc yok kl 
her şeyden evvel, bu der1n merhamettir. 

Diğer sebebler arasında, sana hiç bir 
zararı dokunmamış olan o çekingen de -
likanlının belki biraz fazla alışmış bu -
lunduğun refakatinden mahrnm kalışım 

da bulabll!rsln. 
Semra chştığın bir muhitten uzaklaş -

mı". ve sana şhndilık yabancı, uzak, hnt
t.A biraz da soğuk gelmiş bir rueme yen1 
karışmış bulunduğunu da unutma. 

M-ısum bir maceranın tehlıkesiz heye
c~nlarında n u1.aklaşmak da, se,'lllek ih -
tıyacını olanca şlddeUle duyan blr ça~da 
bulunan kalbin için, ıztırap verici bir mah 
rum!yettlr. 

Fakat bu sebeblerden doğan uzuntüle
re •S"' i,, adını verirsen, hislerine yanlış 
bır te,hl.s koymuş olursun. 

Çunkü mektubunun hey'eU umuın1ye
alnin bende uyandırdıiı intıbaa inanır -

srn, sana o delikanlıyı, hayalinde ya -
ş:ıy n erkeğin )erin! tutabilmek kabllf -
;vctlt'rlnden mahrum bulduğumu söylıye -
cegfm 

B:ına tevdi ettiğin bir sırrın, müteces
sis ve hayatınıza {ışlna bir goı tarafın -
4nn tesadüfen keş!olunması ihtimalinden 
çrtklnc'llf;im tçln, bende bu kanaati uyan
dıran teferruatı mesküt geçiyorum. 

Kuçük yure inin her kaşesini bana bir 
~e!ter glb! açışına çolt mütehassis oldum. 
Ihtly:ır teyzenin, yapmaya çabaladığı bu 
vazlf..!den beklediği en btlyük mukafat da, 
okuyucularından gördüğü bu derin em -
niyet ve ltlmo.ddır. 

Yukandakl satırlarım, tutacağın yolu 
tayin etmene, bir rehberlik edebilecektir 
sanu'lm. 

Bahsettiğin emaneti iade etmen de, 
bltt:ıbl doğru olur. Bu işi, ketumiyetine 
gfıvendiğln bir arkadaşına gördürmen de, 
§lıphe yok ki, daha muvafık, ve diğer ~e
k.lle. e muraccahtır. Eğn bu delikanlıya 

knr!':ı beslediğin duyguların sevgi olma -
dığı nakkındakl hükmüme sen de iştirak 
eı'livo .. san, mektub yazmamam tavsiye e
derim. Çlinkıi yazdığın takdirde, o da ce
vab \•erecek, seni mukabeleye mecbur bı
rakacnktır. 

Bn suretle devam edecek olan bu mu
ha here esn'lsında ihtimal merhametini a
ynklandıracaktır. Ve bu merhamet, senin 
iyi kalbinde, ıztırap verici bir mücadele 
yaratacaktır. Çunkü ber zı1man aklında 

tnt ki. senin yaradılışında lnsanlan, mer 
hnmet. sevgiden daha buyuk ve daha teh 
l!kell fedakfU'Jıklara sürükleyebilir. 

•°derh:ımetten maraz hasıl olur» sözü 
de, bu hakikatin delilleri arasındadır. 

Bu sôzlerlme bakıp da, benim kalbsiz 
bir bdın olduğuma hükmetme. 

Fakat bu macerada senin, yarın acına
cak hale clüşmemen lcln, bugün acıma - ı 
man ll'lzım kızım. 

TBIZB 

Kalın yün bukleden, ön etekleri yn
varlıık, kapaklı iki cebi var. Kenarların
dald zikzak kendi yününden kroşe ile Ö· 

nilmüş bir santim eninde bir şeridle ya
pılmıştır. 

Örgüsü: Jerse (bir sıra ters • bir sıra 
yüz), ve ters yüz. (Hep yüzüne örülür.) 

çinde intaç edilmiştir. Ancak, son gun gel- dile böyle bir şey uydurmu ol bU_C:V:J 
mek ve suçluların yaşlannın tahkiki için lerJ sürmüs, filhakika ihbarın da ısıı':t 
tekmil mahkemelerde 30 iş, 1938 yılma dev- rafından yapılmış olmasının Ldt 
red1lın1ştlr. iddiasının doğruluğuna deU\let e 

Cürmümeşbud kanunu şimdiye kadarki mtiR, hMtse adliyeye ıntiknl et-rnlf .J 
tatbikatı sırasında muvaffnklyetıe tezahür ,Jeı• etmekfıedir. Bunun tedricen diğer suçlara Yeni komiser muavi 
teşmil edilmesi duşünülmektedir. Bu husus- İstanbul Emniyet Müdilrlu li Jll. 
ta, veltll1etfn hazırlıkta bulunduğunu, haber tından İbrahim Etem Demir n 
aldık. Şayanı dikkattir ki, diğer işler de çok Abdulkadir Guven Antalya ıklncl ufO 
olmakla beraber, meşhud suçlarda yalnız 30 llklcrlne, 558 numaralı polis ıneııı 
evrak bu yıla devredilmlştlr. zım Kara.kaş, 908 numaralı TeV k ıı 

Hapl~anedet1 mahkfımlann se'ft1 ne - 1305 numaralı Süleyman Yone. s0'1.:J 
ticelendikten sonra ihaleyi mütealdb bina Ziva Vahid, 545 numaralı H, MU~ 1 

yıktınlaraktır. Adliye sarayı ın,aatına ya - cararslan İstanbul, 943 numaralı -• ..., 
kında. başlanacaktır. İcra dairelerlndekl ye- nenç izmfr 824 numaralı Burhaneo"., 
ni şrldl, beklenen mütehassıs geldikten son- can lle 1770 numaralı Ali Rıza S~ 
ra. tekarrür edecektir.. şehir Emnlye• komiser muavin~ 

Müddeiumuminin bilhassa meşhud suç - yln ~dilmişlerdlr. 
lar kanunu üzerinde durması da, bu kanu- --------
:nun me:nleketln lçtımat vaziyeti üzerinde ne d·li~ 
kndar f'lydalı roller ıra ettiğini göstermek _ Milli emlak tubit e • ~ 
tedir. Kanunun diğer suçlara teşmllf bu Maliye VeUleU, Milli Eın]AlC 
faydayı iki. t\ç mlsllne çıkaracaktır. surette tanzim ve tasfiyeye ıcarat ~ 
Şile Cinayetinin muhakemesi Memlekette mevcud mllli emHik.i;.fıt! 

teleri çıkarılmaktadır. Vaziyeti S 
Şilede t\vey babası Mustafayı bıçakla öl - eml~k işleri hakkında da tahklIC'_IO 

düren Hüseyin Filizin Ağırcezada muhate - maktadlr. Davalı emlMt meseıeıe~ 
mt'sine dün de devam edllml§tlr. önce bir karara bağlanması lçlıı 

Suçlu evvelki celsede üvey babasının ta- vukatlım tedkikler yapmaktad~~ ııl 
rısına taarruz ettiğln1 Uerl sürmüştü. M.llli emlakin tasnlf ışı tarn&JP':.-ıdd 

Suçlu vekili dünkü celsede, maktul Mus- ten sonr!l mıihlm bir kısmı sa~_....~~~,..•ı 

lhi ahbab çavuşlar: Akıllı kanalizasyon 
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t: Li:DE~ÖVAT:=J 
Bir p 'ye in Etraf ınfia. i nürü'tü 

İstanbul lı.apislıanesi yıkılırken 

Zindanların tarihi 

Evkaf memlekette 
lmar hareketine 
Engel teşkil etmez 
Ankara okuyuculanmlldan 8. t O bize 

yazdığı bir mektubda, aon günlerde bir 
gazetede evtatın faydasızlığı ve memle -
ket ı.e imara engel teşkil ettl.ğl hattında 
yazdığı bir yazıyı çok yanlış buldulunu 
söylüyor, diyor ki: 

- Ben, evlı:atın memleket içinde 
yenl yeni bir çok binalar kurduğunu gos
tere'llllrlm. Meselfl Antaraya 15-20 daki
ka mesafede yeniden kurulan Etlmes'ut 
nilmııne köyünün inşasında vakıfiar ida
re~lnin sırf kendi nrlığı lle viicude geti
rerelr yurr!a hediye eylediği mekteb ha
m:ıın, fırın ve hal blnalannı g~mle 
gördüm, istanbulda Aksarayda Valide 
<'amil yanında modern blr mekteb binası. 
Ank::rada Yenlşehtrde mimar Kemalettin 
mPktebl gibi binalar hep evkaf ellle yap
tınlmıştır Üniversite ve Darfişşafaka'ya 
yerdı:n büdcesine tahsisat koymuş, Yenl
b!o\hı:,:edekl hastanesinin bUtfin modern 
tesisat ve zengin laboratuarlannı kur
m u,,, Ankara hastanesi inşaatı ile Ankara 
'ehrl su tesisatına nakden yardımlarda 
bulıınmuştur. Ayrıca eski eserlerin ko -
run::ıası için göze aldığı masraflar şayanı 
t~kdlrdlr. Bunlar gibi daha bir çok fay. 
dal! ~ahŞmaları ve müsmir hareketleri gö
rı:ıeıı evkafın imara engel teşkil ettiğini 
stlyJemek ddden bÜJük aalr atada Mılun~ 
ınattu .. 

Da:la1 • Eflani arasında 4 yıldır 
yaptınlamıyan bir yol 

Daday'dım dava veklll Tevfik oğlu Meh .. 
med Kanad Jmzasile 7azılıyor: 

• · - Dada7 ııe Bnlnl arasında blr yol 
vardır Kı curı sene evvel vllflyet encümen 
lcnrarlle yapılmağa başlanmıt. fakat an
cak kaza merkezinden Akpınara kadar 
taml\mlanmış, diğer lo.!ım öylece lı:almış
b. HattA bu kısım lçin kırdırılan taşlar 
Boyalılar köyilnde yığılı kalmıştı. Aradan 
dört sene geçtiği halde bu yol bir tfirlil 
tamamlanamadı. Köyün bir kenarında, 
bin znhmetıe kırdırılan taşlar orada, mah
volup gidiyor. 

Bu yolda 18 köy halkı ve kereste fabri
kası karı;ı.yon ve arabaları işlemektedir. 
Kış bııstırınca artık burası bir yol olmak
~n çıkıyor. blr bataklık halini alıyor, a
rabalar ve kamyonlar çamura sapl:ınıp 

kalıyor Değerll valimizin bu husust.a na
z.·uı dllı:katınl celbederlz.• 

Trakyaya aid film ve bir 
olmyucumunın tcmenn'si 

Edremld okuyucularımızdan O mnn Boz 
k .lrt birkaç gün evvel Edremldde halka 
meccani olarak gösterilen Trn· y:ı Genel 
Mfıfettlşllğlnln çektlrdlğl manC'vra ve i
mar filmlerini gördüğünü, çok bC'~encl ğl
nl. bu filmlerde Trakyadakl zlrni VE' sınat 
k:ılkınmayı halkın takdirle takib ettiği
ni yazıyor ve diyor ki: 

«- Bu güzel teşebbüa bütün Türklyeye 
tepWl 91UlmeUd\r .. 



8 Sayfa .. 

Bir Japon Masalı: . 

Momotaro adadaki dev 
Bir varmış, bir yokmuş, evel zamanda 

Japonyanın bir köyünde fakir bir od-.. 
cu ile bir karısı varmış. Oduncu od1Jn 
keser, odununu satar, kansı da çamaşır 
tıkar, Ö}lle geçinirlermiş. Bunların hiç 
tocuklan olmamışmış, karı koca adaklar 
adamışbr, dualar etmişler; fakat ne yap
tılarsa gene Allah onlara çocuk ver•ne
miş. 

Günün birinde kadın derede çamaşır 

yıkıyormuş. 

Suların akıntısında güzel bir §eftalinin 
yüze yüze geldiğini görmüş. Elindeki 
deyneği uzatmış, teftaliyi dur!urmuş. 

Sonra gene deynekle onu yavaş yava§ 
kendine doğru çekmiş. Kocamıı düşün
müş: 

- B!! şeftaliyi ikimiz beraber yeriz. 
Evine gelirken şeftaliyi getirmiş. Ko

cası b~r bıçak almış. Şeftaliye bıçağı do
kununca şeftali bir anda hem kesilmiş. 
hem de büyümüş ve içinden. nur yüııü 
bir çocuk çıkmış. 

Odu"ldle karısı çok ama pek çok se
vjnmişler; 

- Çok şükür, demişler, istediğimiz ol
du. Artık bir çocuğumuz var. 
Çocuğun adını Momotaro ko~uşlar, 

lfomotaro japoncada şeftali manasına ge
lirmiş. 

Momotaro az zamanda büyümüş. Güç
lü kuvvetli bir genç olmuş. Çok kuvvet
liymiş ama, daima çocukları korur; ken
di gibilerle de dövüşmez, onlarla da hoş 
geçınırmiş. Oduncuyu babası, oduncunun 
karısını da annesi bilirmiş. Ona ann~si 
anlatmış: ,uzak adalardatı birinde bfr 
drv var, demiş, bu dev çok fena yürekli
n11ş Adada tek başına oturur, kimseye 
iyilik etmez, ve adaya çıkmak istiy~nieri 
hemen parçalarmış. Oraya çok kişi git
mek istemişler. Çünkü adada büyük bir 
baz.ine rakhymış ve bu hazine ııltmla 

doluymuş.> 

Momotaro bunu duyar duymaz: 
- Ben giderim! 
Demiş, ve bir torbaya yiyecek doldu-

VENÖ 
Resimde gördüğü

nüz çiçekçilerin re

simlerile çiçeklerini; 

uygun gelecek renk

lerle boyayınız. Do

yadıktan sonra resmi 

kesip bize gönderiniz. 

En iyi boyamış olan

lardan bir kişiye bir 

futbol topu, diğer iki 

kişiye birer masıı sa

ati, yüz kişiye de, 

Son Posta'nın küçük 

okuyucuları için yap
tırdığı kıymetli hedi

yelerden vereceğiz. 

Bilmeceye cevab ver

me müddeti on beş 

rup hemen yola çıkmış, az gitmiş, uz git
miş, derP tepe düz gitmiş. Yolda bir kö
peğe rastlamış. Köpek onu görür gör
mez: 

- .Momotaro, demiş, üç gündür nçım, 
bana biraz yiyecek verir misin? 

Dördü birden sarayın kapısına varınca 

birden kapıyı açmış ve elindeki kocaman 
sopa ile Momotaronun kafasına vurup 
knfasını parçalamak istemiş. Fakat Mo-

Momotaro, üç gün aç kalmış olan kö· 
pcğe acımış, derhal torbasını açmış, onrı 
doyacağı kadar yiyecek vermi~. Köpe1 · 
kanunı doyurmuş: 

- Ben artık seni bırakmam Momota
ro, demiş, sen nereye gidiyorsan ben dL 
oraya giderim. 

Köpek ve Momotaro beraber yola çık
mı~lar .. az gitmişler, uz gitmişler, dere, 
tepe diiz gitmi§ler. Yolları üzerinde bir 
~jlünJe bır maymuna rastlamışlar. Sü
fün ve maymun onlara: 

- Biz açız, demişler, karnımızı doyu
racak biraz yiyeceğiniz varsa bize verir• 
de yiyPlim! 

Momotaro hiç düşünmemiş, torbasın

daki yiyeceğin eksilmiş olduğuna hiç e
hemmiyet vermemiş. Gene torbasını a~
m1ş. Torbada olan biteni sülünle maymu
nun öniinc koymuş. Onlar tıka basa ka
ıınlanJlı doyurmuşlar ve köpek, ı;i.ılün, 

maymun hep bir ağızdan: 

- Sana yardım edeceğiz! 
Demişler. Dördü birlikte bir kayığa 

binmışlcr ve denize açılmışlar. Demz gü
zelmiş, fırtına yokmuş. Hafif bir rüzgar 
yelke.'li şişirmiş, kayık, az zamanda ada
ya varmış. Momotaro, köpek, sülün ve 
mnymun adaya çıkmışlar. Devin sarayı
na ulaşmışlar, dev onları görmüş. Elinde 

1 
koskacaman bir sopa ile bekliyormuş. 

motaro tetik davranmış, hemen geriye 
atlamış ve sopadan korunmuş. Bu sefer 
sıra cında imiş. Elindeki mızrağı kaldır
mış, devin göğsüne dayamış. Dev ıı;in 

artık kurtuluş imkanı kalmamış. Fa~at 
Momotıtro onu öldürmemiş, canını i;a

ğışlamış. Dev, bu iyi kalbli çocuğun ken

disini öldürmeyişine çok sevinmiş, ve 

bir daha kimseye fenalık etmiyeceğine, 

herkese iyilik yapacağına yemin etmiş. 

Momotaronun kayığını da altınlarla <lol

durmuş, Momotaro, .köpek, sulün, may

mun gene kayığa binmişler ve dönmüş
ler ... 

Oduncu ile karısı onu ölmüş biliyor

larmış. Geceli gündüzlü ağlıyorlal'mış. 

Tekrar karşılarında görünce çok ~~v!n

mişJer ve ondan sonra Momotaronun ge
tirdiği altınlarla ömürlerinin sonl.i:-ma 

kadar rahat yaşamışlar ve birçok fakir
lere de yardım etmişler. 

Kırmızı pabuç 
Kar yağı}'Or" bir yandan, 
Donduruyor her yeri. 

Bir çocuk görüyorum; 
Mosmor olmuı elleri. 

Dokuz ya§ında var yok, 
Bu zavallı yavrucak. 

Yürüyor kar içinde: 
V!fümüı, yalın ayak! 

Mektebine gidiyor, 
Bir elinde çantan; 

Diğer elite tutmuf, 
B·r küçük ıeler tcuı. 

Ne acıklı man%a1'a, 
Çırıl çıplak ayaklar; 

Kızarmıtlar ıoğuktan, 

Ah fU hırçın, beyaz kar. 
Acımıyor zerrece, 
Bu körpecik çocuğa; 

Sıcak güne§ sen acı; 
Bmi fU yavrucuğa. 

Artık fazla aaklanma, 
Semada görünüver. 

Y ahud ayaklarına, 
Bir kırmızı pabuç ver. 

gündür. Bılmeceyi bize gönderdiğiniz zarfın üzcrınc .. ~ılmece.- kelimesini ve 
bilmecenin gazetede çıktığı tarihi yazınız. 

H. Şevket Ayduz 

\, .) 

Resimli hikaye: 

1 Uzayan kollar 

Bak Turgud, sana bir 
hllı:aye anlatayım: Ben de 
.senin kadar küçük bir 
çocuktum, ve senin gibi u
yurdum. Ne görsom yetı

flp almak ve yemek 1st.er
dim. Ah, ne olur, derdim. 
Kollarmı 1.stedlğim zaman 
uzasalar da her yere yetiş
seler .. 

Ben, çok, ama çok se
v1nmlştlm. 

Bu sevinçle ağaçtan he
men bir elma koparmak 
lstedlm. Elimi elmalardan 
birine dokundurdum. Tam 
elmayı koparacağım za
man, koskoca bir böcek 
parmağımı sokmasın mı? 

Kollarım gene uzadılar. 
Ben elimi reçel tenceresi
nin kenarına dokundur
dum, ama birdenbire re
çel tenceresi olduğu glbl 
başıma düştü. Başım kırıl
dı zannettim. 

Bir gün bahçede gene 
böyle söylüyordum. Bir çi
çetın ıçı açıldL Oradan bir 
ses geldi: 

- Bundan 10nra, dedi, 
ne vaklt •Ah kollanın u
zasalar:a dersen kolların 
uzayacak ve aen her yere 
yetışeblleceuın .. 

Parmağım kütük gibi 
şişmişti, canım yanmıştL 

Kollarnn da kısalıvermlş
tl. Ağlıya a~lıya eve dön
düm. Parmağımın şişi an
cak bl.r haftada iyi olıı

blldL 

Bir gün de deniz kena
rında oynuyordum. Deniz
de balıklar vardı: 

- Ah kollanm uzasalar 1 
Dedim. Kollarım uzadı

lar. Ellini denize soktum. 
Bir balık gelip ellınl ısır

masın mı? 

411' 
Acaba doğru mu?~ 

blr tecrübe etmek Y ~ 
Bir elma atacının al:.,.v 
idim. Elmalan toı>'L';ıı. 
aklıma geldi; tendi 
dlme: 

- Ah tollamn ~ 
Dedlm, o anda k~J 

ağacın dallanna ye 
tadar utad.ılı.r. 

,,, 
Bir sefer de, anoeı:or. 

çel yapmıştı. Reçeli rt' 
sun diye tenccresile b~ 
ta bırakmıştı. Ben J , 
gormez tadına bakın~ ... ~ 
tedlm, fakat rnf yüv
idL. yeUşcmiyordurtı· .... w 

- Ah kollanın~ 
Dedim. 

--~ ----- cl.-ıı 
Turgud düşündil; 

verdi: /Jf 
- Ben sana bir Ot!~~ 

Uyeylm mi? Bu ani~ 
şey bir masaldır. i ıtt 
kolu uzamaz ve çl~ ~· 
ses gelmez. Hem bll ~ 
hncet, benim canUJl ~ 
elma koparmak ".:..ıJll 

A!erdlv~?! :~~:~~~~ 
--~-------------------------------------------------------------------------v-e __ eım __ a~1 

l ___ M_E_R_A_K_L_I_V_E __ F __ A_Y_D,_A_L_I _ _,; 

2000 senesindt.k1 Filipin adalarında~i 
<\küzler 

Filipi:'ı adalarında bulunan bu öküzle
rin boynuzları 4 metre uzunluğa ya~ın
dır. Demek oluyor ki bu öküzler bizim 
dar S·Jkaklardan geçemiyecekler. 

Mezar taşı ve ağaç 
.._1,,~' .. ' '--"" ... ~ 
• ·tt·~':J~:'>~ 

Hindlstanın Ghyipur eyaletinde hulu
mın bu büyük asırdide ağaç, bir mezar 
taşını kökleri arasına alarak topraktan 
birkaç metre yükseğe kaldırmıştır. 

otomobil:er rıeJe' 
Siz de bilirsiniz ki dünyada se J 

t b ·11 • modellerı· de seneye o omo ı erın 

yor, yalnız bunun_ 

la kalmıyor, sayı· 

!arı da çoğalıy<'r, 

ve sür'atleri de 

ziyadeleşiyor. 0-
o 

tomobille uğra - / ı,\ 

şanlardan bir kıs- yet ~ 
mı 2000 senesinde otomobilleriıı (,' ııe dl 
cuza maledileceğini, benzin 
hap şelilinde bazı maddelerin 

yetl I 

)t\l}t~P 

) 

• b\Jgu d' 
Bir kısmı da otomobilleriJl ~ :z;deı'I 

bcağını söylüyorlar. 

mevcudu geçemiyeceği ve bU :. ıcsrı' 
daha fazla terakki edemiyccegı c;rt 
tindcdirler. Onların iddialarına gl 9ıfl' 
mobilin daha mükemmel bır şeld O 

1• rndır· için daha fazlalaşması azı ob 
otofl'l 

fazlalaşmasına da yolların oril 
i.ınkfıO g istiab edemiyeceğinden 

mektedir. d o 
Diğer bir kısım da 2000 scnc~:fl~; ~ 

yada otomobil kalmıyacağı, kU riı> 
11 n ye 

Iay tayyarelerin otomobı crı 

e<:ığı kanaatindedirler. 



~Sn\at ·= :sı b 1 

Mizah: 

Yıldızlar nasıl 
yıldız oldular? 

Portmantodaki eşya 
neler konuşurlar? 

Yazan: ismet Hulusi 

1 Bugün sinema perdes!nin vıldızlan mertebesine yükse
~n artistlerin hemen h,pp~i ç~k garib tesadüflerle bu haya

atılrnışlar ve yıldız olmuşlardır. İşte size dört misal: 

Joan Crawford anlatıyor: 

d - liikayen'i birçokları g:ırib bulacaklardır. Evvel emir-
e Şunu söy1iyeyim ki ben ~inema ile caiakalı> bulunmu· 

Yordum. Hevesin• iyi bir cfansöz olmak idi. Bir gün balet 
?rıualllıni (Passing Show of 1924) rövüsünde dördüncü 
~ıradan birinci sıraya geçr.?emi emrettiği vakit sevincim· 
en. ne yapacağur.ı bilcmed;m. 
Bır nıüddet sonra meşhu .. sahne vazıı Nils Granlund ba

~ir filmde tecrübe yaptırttı. Fakat ben sinema hayat~na 
t l olmak emelir.de değildim. Teklifini derhal reddettım. 
i ak.a~ .bir müddet so~mı da kabul ettim. Meğer benim be-
enu~unin esran cteliessürnüınün fevkaladeliği> imiş .•• 

Gary Cooper anlahyor: 
a - Nasıl sinema !'l.~n'atkan olduğumu mu soruyorsunuz? 
~ Çok tuhaf bır hikayedir. 

1 
l 
1 

it!. 925 senesinde Montana'da Heena şehrinde intişar et
Seekte olan İndependant gazetesinde ilanat ressamı idim. 
b ne içinde başka b;r iianıt şirketinde daha paralı bir iş 
}'~lınak gayesile I.os AnCK>los'a gittim, maksadım çabuk 
talikselnıek idi. Los A ncf>los'a vardığım vakit cebimde an-
d k 200 dolar vardı. Bir noel gecesi idi.. ilk işim bir hindi JJ<ın.~öz olmak Uterkm cırtbt olan Joa:n, Crawf ord 

~~'na~ı yemek oldu. Hayli uğraşmama raemecı ressamlık sökmedi. İlan me
y lirlugu yapmağa başladım. Sonradan bir fotograf fabrikasınını acenteliğini 
s •Ptını. Bunu da bıraktım ve tiyatro perdelerinde ilan neşreden bir müesse
k. eye girdim. Günde 2 dolar alıyordum. Hayatımı temin etmeğe başladım· Fa
a~t ıncnsub olduğum müessese iflas etti ve parasız kaldım. İki gün müddetle 
ız'rna bir lokma yemek girmedi. On param kalmamıştı. 

8 .• İkinci günün akşamı bir arkadaşım stüdyonun birinde figüran aranıldığını 
a~'!edi, Kcırnımı doyunnam için de band 25 ~ent ikraz etti. ı O çent ile ekmek 
Jtı dı~, kalan para ile Hollywood'u boyladım. I1e alındım. Fakat iş hoşuma git
';/ ernışti. Fakat sebat etmeğe karar verdim. SP.bat ettim. Bir sene figüranlık 
~Ptını. Başlıca rolüm kovbqvluktu. :Nihayet Wing adındaki filmde bir kü
~~ roı alabildim. Sonradan işi büyüt
l'tı ege başladım. İşte sinemaya atılma
ın romanı ... 

Norma Şerer anlatıyor: 
l-i - 1 "23 senesi kiı.nunuevvelindcyiz. 
ii e~:York'da bir pansiyonun odasında 
\> \ kış!~iz. Annem, kız kardeşim Athol 
fi eben. Hayatın acılığından bahsediyor· 
~~Paramız yoktu. Para kazanmak Norma Sherer 
)[ kanını da haiz değildik. İsti!tbal birlOcte çevirdim. Muvaffak olamadım. 
~oranlık görünüyordu. Bu sıralarda Münekkidler ismimden bile bahsetmi-
~ ~\\'-Ynrk'da Üniversal Pictures Stüd- yorJartlı. 1929 senesi ağustosundayız. 
ğı~ sunun sekiz genç kız. aramakta oldu- Ak§am üzeri stüdyoda bir çığlık kopar-
~;ıu öjrendik. Ertesi gün erkenden dım. Bu çığlık yegane rolümü teşkil e-
h:~ ka:desimle birlikte gittik. Fakat diyordu. Tesadüf bu ya, bu çığlık sah-
~Z1en e~el gelen 50 genç kız vardı. Sylı,.ia. Sidney r.e vazunın hoşuna gitti ve Thorugh 
lr~ya girdik. Bır asistan seçrr.eğc başladı. Dördüncü~~ 1 differcnts eyes belh bcşlı b:r rol verdi. İşte hikayem ... 

~tı. Yedinciyi seçtl Benden hayli uzakta idl Partıyı 
~Ybedeceğimden korkarak sertce öksürdüm. Derhal ~a-ı Walt Disney'e aid şayanı dikkat bir istatistik ... 
...._ baktı. Ayağımı::ı üzP-rinde yükseldim ve ona tebessum (Mı'kinin Babası) 1filrnb·n alan me~hu ' tk~ W ı 
~'llJn G" .. . 1 k· • • • "" r sana ar a t 

· uldu ve yan;ma se ere · Disney'in [Kartopu ve Yedi cüceler] adınd b" "k b' 
- Kü ük kı ı K .. "k kı ı H di ki inci de sen ol!· a uyu ır 
l) . ç :· uç~ .. z. . ay se z film yaptı~• malumdur. Fılnıin yapılması bir ha li müddet 
edı ve o gun bu(fundur sınema yıldızı oldum... .. .. . . . . . Y 

• b • • surmuştur. Bır ıstatıstık meraklısı, Walt Disney'in bu fil-
Sylvıa Sydney anlatıyor• .. mi tek başına ne kadar zamanda yapabileceğini hesablamış, 

bes ': lienüz küçük i1<en bile sinema yıldızı olmak hevesını şu neticeye varmış: 
liyordum. İlk filmiır.l New-York'da Chester Morris ile \\.'alt Disney tek başına çalış!'aymış bu filmi ancak 230 

senede yapabilirmiş. 

Film bir saat sürmektedir. Filmdeki resimlerin mecmuu: 
250.000 dir. 

Filmdeki resimleri yapmak üzere 1934 senesindenberi 
5 70 ressam çalışmıştır. 

Kat'i resimlerden evvel yapılmış olan eskis ve maketler 
hesaba katılırsa filmdeki kompozisyonlar: İki milyona 
yaklaşmaktadır. 

Kullanılan peHkül'ün uzun1uğu 380 kilometredir. 
Kağıdın uzunlu~u ise: t!75 kilometre ... Kullanılan kur

şun kalemler başbaşa eklendiği takdirde 9500 metre ;rtifdı 
bulur· Everest dağı k~ıdar. 

Filmi boyıyan 158 ressam bt!Ş odalı 22 evi bovıvacak 
kadar boya sarfetmı~!erdir. 
Hoş bir istatistik değil mi? ... 

Hollywooddaki fi :ferin kulakları takmadı r 

Bayan Nevin, o akşam dostlarını evine 
çaya davet etmişti. Astragan manto1u
lar, kürklü paltolular, tüylü şapkalılar, 
bastonlular, şeır.siyeliler birçok insan 
gelmi§lerdi. Bütün bu insanlar astragan 
mantolarını. kürklü paltolarını, tüylü 
şapkalarını, bastonlannı, şemsiyelerini 
kapı önündeki portmantoya bırakmış, 

kendileri salona geçmiştiler. Onların bir 
kısmı dedikodu yapar, bir kısmı poker 
oynar, biı kısmı da dansederlerken port
mantodaki eşya da evvela fısıl fısıl, :;on
ra da benım kulağıma gelecek kadar 
yüksek sE:sle aralarında konuşmaya bar 
ladılar. 

Bir kadın şapkası, yanı başındaki şem· 
siyeye baktı: 

- Affedersiniz bay şemsiye, bana pek 
yakın gelmişsiniz, üzeriniz kirlidir. Ke
nanmı kirletect>k. 
Şemslye hiddetlendi: 
- Sankı ne oluyor, anla~lan hoşuna 

gltmedim .. 
- A abu nasıl lif; doğrusu ben bu ha

karete tahammül edemem. Şimdi yere 
dlışer bayılırım. 

- Herhalde sebeb ben olmam, sanki 
ben demindenberi senin neler yaptığım 
görmüyorum.. yanındaki kürklü palto 
ile işi pişirmişsin, üzerine yaslandıkça 
yaslandın .. 

- A a a vallahi iftira ediyor .. 
- Görünen köy klavuz istemez.. 
Biraz ötede asılı olan fildişi saplı bas-

ton bir kahkaha salıverdi: 
- Doğrusu gülerim size .. 
Kürklü palto çıkıştı: 
- Herhalde senin kadar gülünç deği

Hz, ben senin ne serseri mahlük olduğu
nu -Oilmez miyim? Kimin malı olduğun 
bılc belli değil.. geçende bir bar vestiye
rinde tanımadığın bir insan sana, cKnlk, 
gidelim> deyince onun koluna takıldın .. 
~imdi berabersin ama birkaç gün sonra 
da başka bırine gideceğin muhakkaktır. 

- O !'ana aid değil, hem canımı sıkına, 
şimdi her şeyi söylerim. O bayan dedik· 
lerl karlın ikide bir benim kardeşleri:ne 
seni dövdürüyor. Sırtında onların izleri 
bile vardır. 

- Ne olmuş ı=anki, benim ne kabaha
tım var. Geçende bir evde yanı başıma 
gE'nc bir kadın şapkası asılmıştı. Şııp};;a

daki bir tel san saç nasılsa benim kür
küme geçivermiş. Bayan bunu gönince 
senin gibı birini kaldırıp sırtıma vurdu. 
Fakat o bana kızmamıştı ki, baya kız

m?ştı. 

Astragan manto söze karıştı: 
- Ne bayağı şeylersiniz, benim gibi ki-

barlnnn yanında böyle konuşmaya sıkıl
mıyor musunuz? 

Spor kadın mantosu, astragan 
nun bu sözüne yaka silkti: 

- Ne çabuk ta kibarlaştın? 
- Ren ezeldenberi kibarım. 

manto-

- Kibar olsan her yaz, rehinle para 
veren tf>fecinin evine gidip orada ka1-

Hollywood' da çevrilen filmlerde ara sıra filler görülür. mazsm. 
Bu filler Hindi Çini'den celbedilir. Çünkü Hindi Çini'deki 
filler Afrikadakı fıilerdcn çok daha uysal, çok daha zeki- - Ama bu kadarı fazla .. şimdi ben de 

• • r • • • • • • • • • •• • senin foydnı meydana koyarım. Kuma-
o:rler ... Fakat.. Hındı Çını fılJcrmın kulakları gosterış~ız ~ının tnk:sıtlc a1 d • .. d l'k . 

.. ··k · 11 lb · · f'l l d .. "I k · :.- m ıgını, ve gun e ı çı ve çok kuçu tur. a u-cı ı m er e goru ece fıllcrin mu- t . , 'ki r d'k . . . . . . . 
hakkak büyük ku.akl• olmaları meşruttur. 1 erzı) c ı ırad~a 1 tı?rıldığinı bılmıyor 

muyum zanne ıvorsun. 
Hollywoo:l stüdyolarına fil 1edarik eden Jack Coxman · 

- Su~un susun bir gelen var. buna derhal güzel bir çare bulmuştur. Jack Coxman bu 
fillere san'atkarane bir surette yapılmış takma kulaklar Kapı açıldı .. bir erkekle bir kadın gir-

dıJcr. Ev sahibi kadının mantosunu cr-yapıştırmaktariır. Fa~<ıt fı11er kaşınmak için ağaçlara sür- • 
keğin p:ırdösilsünu" aldı.. her ı'kı'sı'nı' de tündüklerinden takma kulaklar düşmektedir. Ba:t\ fil1er 

de hortumlan ~le kııJnktan koparmaktadırlar. Bundan kar poı tm:ıntoya nstı. Portmantodaki bir er
eden gene Coxman'dır. Çünkü fillerin bir günlük kirasını kek şapk&s. hiddetlendi: 
25 dolar vükseltmistir. - Burasını da btanbul tramvaylarına 

benzettiler.. yer var mı, yok mu ı.akma
dan dolduruyorlal'. 

Yeni gelen pardösü: 
- Doğrusu buna kabalık derler, ne o, 

bay şapka sıkı~yomıuş, b zim canımız 

yok mu, şurada yarı ilişik bir halde du
ruyonız. K.ıpırdansak düşeceğiz, benim 
için mesele değil ama, yanımda e§im var. 
O düşerse kirlenir .. 

- Ha kbsın. Eşini koruman lbım.. se
nin bay, onu alabilmek için bütün kış 

kendi pl\ltosuz kaldı. 
- Neye paltosuz kalsın, bizim bay he· 

ni sevdiği için benden aynlmıyor. Hem 
fazla sıcaktan müt~essir olur .. palto giye
mez. 

- Bu sözleri senin baydan dınledin 
gal;ba.. ona sen kendin in ısın! Ht>m 
şu yakana baksana ne hale gelmiş .. 

- Ne hale gelmiş olacak, biraz Liti.isü 
bozuk işte .. o kadar .. 

- Ütüsü neye bozuldu? Senin bayın 
alaC'akhları, ikide bir yakana sarılıyorlar 
da ondan değil mi? Hele biraz hava <tÇ· 

sın, başına geleceği ben bilirim, seni bay 
kapıdan eskiciye satacaktır. 

- Sen galiba birkaç de-fa kapıdan es
kiciye gösterildin ki bunu biliyorsun! 

Onlar sustular, başka bir erkek palto
su yanı başındaki kadın mantosuna seı1 
sert baktı: 

- Neye öyle bakıyorsun? 
- Sormaya sıkılmıyor muson? .. San• 

ki ben görmedim mi?. Ev sahibi bay, se· 
ni biZ:m bayanın arkasından çıkarırken 
uzun zaman ellerile tuttu. Ayni zamanda 
da bayana bir ~eyler söylüyordu. Bay gör
medi ama böyle şeyler benim eözümden 
kaçmaz. 

- Gözünden kaçmıyacak ta ne olacak, 
hmn senin hiç mi kabahatın yok. Bay 
hizmetçinin yanağını okşarken sen kim
se görmesin dJyc açılıp siper olmadın 

mı? Bu ay:ıb değil mi? 
- Kabahat bende mi, bay iki tarafım· 

dan ellcrile tutuyordu. 
- İstes~n elinden kurtulamazdın değil 

mi? İşte bütün f:'rkek paltoları siz böyle
siniz .. nh ben ne zavallıyım, böyle .?ıiz. 

metçilere tenezzül eden bir adamın pal· 
tosuna e: olmuşum! 

- Dinleyin, dinleyin salondakiler bir 
şeyler !ÖylüycrJar. 

- Balnn bakın, bir ses geliyor. Kim
den bahsediyorlar? Anladım anladım. 

En tepede duran kahve rengi kadın ~p
kasından. 

Kahv,,rengi kadın şapkası dinler: 
- Benim için, bizim bayan c Viyanad:ı 

yaptırıp gatirtt!m, tam kırk liraya rna1ol
du> diyor. 

Beyoz tüylü kırmızı şapka: 
- Güleyim bari, kahverengi ppka da 

benimle birlikte kapalı çarşıda bir dük· 
kanda yapılmıştı. Beni üç liraya atmış
tılar, onu da iki buçuk liraya .. 

- Yani senden kıymetsiz miyim de 
öyle söylüyorsun .. benim bayanım, akıllı 
bayandır. pazarlık bilir; aldanmaz. 

- O da bir şeref mi? Benimki gibı ki· 
lıar olmalı; üç lira denilnce, üç l:rayı 
çıkanp verir. 

- Se::Ji alıp mağazadan çıktığı 2. man 
bny:ının için ene budalar §CY• dcrn'f
lcrdi. 

- Seninki için de muhakkak ne çm
gene sey demişlerdir. 

- Susun susun ev sahıbi bayan geli
yor. 

- Bu ev sahibi bayanlar da ama :ne
raklı şeyler oluyorlar.. hepimize teker 
teker bakarlar! 
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1 Fotoğraf tahlilleri~ Bayrebolu icra Memurluiundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 
ç:ıvrtlmcslne karar verilen ve 1/ 2/ ve 15/ 2/ 
938 tarihlerinde paraya çevrileceği 111n e
dilmişken Hayrebolu sulh hukuk mahkeme-

Yumuşak b?~'ı olması beklenen 
bi · ge o 

lstanbuldan İb
ıoh.imin suali de 
şu: 

- Hangi san.'ata 
l:abiliyetim var, 
sevilecek miyim? 
Tornacılık, tes· 

viyecilik ve ems:ı
li işleri seviyorsa 
daha yumuşak blŞ
b olması; sevilmek 
\tin de sevmesini bilinesi mzımdır. 

* MU.1akaşacı bir tip 

' ! 
~ 

Nifanta.şın.da.n 

Sabahaddin. de fo
togrofınm tahlfün.i 

Adapazan okıı· 

1

11 u c u L a r ı m ı z. 
dan Fettah soru· 
~or: 

1 

- Zen.gi" tJe 

muvaffak olacıık 

mıyım? 

Kendilerini hır-
sa ve hayale kap. 
tıranlar, muvaffa
kiyetlerini de, zen
gm o!mak emellerini de tesadüflere b:ığ
u~ış olanlardır. Dileklerinin meydana 
gelmesi için müsbet teşebbüslere lüzum 
v:ı.rcır. 

* 

slnln 29 / 1/ 938 tarih ve 168 sayılı müzekke
rcslle s'\tışı tehir edilen ve tamamına ye -
mlnll üç ehlivukuf tarafından bin lira kıy -
met takdir edilen Hayrebolu Çarşısı içinde 
kain sağı bakkal Şabanın dükkıinı solu Da
racık sokak arkası gene bakkal Şabanın a -
hın cephesi umumi cadde ne çevrlll kapısı 

caddeye açılır camekiinlı ve zemin katı top
rt\k üstii tavansız bir tezgah ve bir hamur- 1 
luk ve blr odunluğu şamil yerli tuğla ile ö
riilü yüz ekmek alır 75 metre murabbaında 
bir fırın açık arttırmaya vaz'olunmuştur. 

Arttırma peşindir, arttırmaya lştlrİı.k e -
dt"Cek müşterilerin kıymeti muhammenenin 
~ yedi buçuğu nlsbetinde pey akçesi veya 
mllll bir bankanın teminat nıek.tubunu hl -
mJl olın!lları tcab eder. 

Müteralı:lm vergl ve vakıf borçlan borç -
lnya aittir. Arttırma şartnamesi 2/ 3/938 ta- • 
rihinde dairede mahalli mahsusuna talik e
dilecektir. Birinci arttı.nna. 22/ 3/ 938 tarihine 
müsedlf Salı günü dairemizde saat 14 - 16 ya 
kadnr icra edilecek birinci arttırmada bede

Tehlikelerdan uzak kalan bir fiJ ıı kıymeti muhammenenın % 15 ni bulduğu 
ı t:ı.kd!rde üstte bırakılır. Aksi takdirde son 

KOMOJEN 
SAÇEKSiRj 

&açlara elzem olan 
bir gıdadır. 

Saçlann köklerini kuvvetıendirfr. 
Dökülmesini keser. Kepelüeri ta • 

mamen giderir ve,bUyllıne kabil· 
yet.ol artırarak saçlara , enıcJaO 

bayat verir. Kokusu !ı:ltit, kUJ.lıt'1111 

ko.ay bir saç eksmJu. 

INGiLiZ. KANZUI< 
ECZANE Si 

1 

i$tiyof': 
Zeki baktşlar, 

capkınca temayül
lere yer vermedik

~ çe itimad telklni 
daha kuvvetli ola
bilir. Mün3.kaşa, 

mücadele iyi bir 
§eydir, yalnız; başkalarının da münakaşa 

Halil Mahmud 1 arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
isimli okıı.yucu- 1 artt!rma on beş gün daha temdld edilerek 
muz da karakteri- ı 5.141938 tarihine müsadif Salı günü ayni ma
nin tahlilini isti• h:ıl ve saatte yapılacak ikinci arttırma ne - BEYOGLU.. lST ANBUL 

ticesinde en son arttıranın üstünde bıraka -, ~ 
yor: lacaktır. ~----IC."S•••••••••••a•••••••••••••••-.....-

Z ki dürüst e ve 2004 No. ıu icra ve 1flas kanununun 126 n-
tavırlı.dır. Bir şe- cı maddesine tevfikan hakları tapu sicilliie ( 
yin sonunu almak- sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer 

ta istical edebHir. al~kadııranın ve irtifak hakkı sahlblerinln. 
İntizam kayıdlan- bu 1'akl:ırı ve hususile falz ve masrafa da-

SATIŞ İLANI 

ve mücadele haklarını tanmıak şarti!e. .. 
Geçimli davranması 

tir tip 
beklenen 

Edirneden !lli 
de şunu soruyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Kendi menfaat
lerini sevdiği ka· 
dar başkalarının 

da haklarını t:mı

mak, ve kavgacı 

olmak yerine daha 
geçimli davranma
ğı itiyad edinmek şartile istejl 
g~lebilir. 

yerıne 

ir olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
na riayet eder. Çe- ylnnt gün nrfında bildirmeleri lazımdır. 

tir. işlerle mücadeleye pek yanaşmaz. Aksi takdirde hakları tapu atcUlile sablt 
Canı tatlıdır. Tehlikelerden uzak kalrrıtı k olmıyanlar sat~ bedelinin paylaşmasından 
ve başkaları için kençlisini mes'uliyet.le- h:ıriç kalırlar. 

re katlandırmak istemez. Dik başlı de- Müterakim vergl ve tefüıltye bedeli müza
gildir. İyi fikir ve nasihatleri kolaylıkla yGde bedelinden tenzil olunur. Ylıımi sene -
kabul edebilir. llk vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Da

hn fazla malümat almak isteyenlerin 938/ 294 
sayılt dosyada mevcud evrak ve takdiri kıy
mE't raporunu görüp anlayabilecekleri UA.n 

§li:...#r~-@-T..L-r-1-.-j#--r..IEi' 

Son Posta ın 
F ototrc.f tahlLi ~uptnu m 

İsim • • • • • • • ~ı 
J\dr~s • • • • • • • ~ 

Dİ:!rKAT 
Fotograf tahlili için bu kuponlardan 

1 5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

olur.ur. ı 

~ · Diş TABİBi lLt. 

RA TiP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viya'la oteli sırası. 

No. t:6, Kııt ı de hergno OJldden 
sonra sıtat 14 den :2u ye 6'adar 
hastıuıuı kabul eder. 

~-----------------.,1 
TIBBIN İLK VE SON SÖZÜ 

Bütün Tıb kit<ıbları itatra
nı müzmin bronşitler, ök· 
sürüklere ve göğüs nezle

lerine karşı en müessir bir iliç olmak üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl sıtmanın ilacı ise katran da öksürüklerin ispesifik 

ilacıdır. KATRAN HAKKI EKREMde katranın bütün şifalı hassal&n bu~undıığundan öksürüklere ve müzmin bronşit.. 

lere ve göğüs nezlelerine karşı en müessir ve en ehemmiyetli bir il5.çdır. Balgamları söker ve yeniden olmasına mani olur. 

2IR 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğund:ın: 
Münip ve Vasfiye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24440 ikraz nurfl'~ 

S!le borç alınan paraya mukabil birinci dereced~ ipotek gösterilmiş olup borc~ı· 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karrı.r veril~n ve tamamına yeminli üç eh 

• ~a· 
vukuf tarafından 3684 lira kıymet takdir edilmiş olan Aksarayda, Küçük Lart ede 
da, Bostancıbaşı Abdullahağa (yeni :smi Çakırağa) mahallesinin Tokmakhd rııa· 
(halen Abdüllatif paşa) sokağında eski 34 mükerrer (yeni numarataj 7) ntJ 

ralı sağı Has;;ıa hanım, bazan Hacı tb~·ahim efendı, hazan Mihrizade ve b8zıı: 
Akif Salih ve Ahmed Kemal arsaları, solu emanet malı arsa ve hazan ~eı:. 
Adviye arsası, arkası yine emanet nıalı arsa ve önü yol ile çevrili bir kagir )1 

nenin evseıf ve mesahası aşağıda yaz1lıdır: 

Bodrtı.m kat: Sokak kapısından girince b!r koridor, zemin katına çıkan rrıo~; 
ik bir mı~rdiven koridorun nihayetinde bahçe ve yan taraftaki aralık koridor~ 
kapısı olan zemini malta döşeli bir taşlık, ze:-ninl kırmızı çini döşeli maltız ()CAı:lJ 
.ve tulumbalı bir mutfak, iki göz kiler, bir gasulhane. bir merdiven altı, altıll 
bodrum ve kömürlük olan bir oda ve hir he!adan ibarettir. ııt 

Zemin kat: Hariçten mozaik basanı:ıkıı merdıvcnle girilen ve ayrıva bod·rtlde 
katından d11 çıkılan bu katta zemini kuosiman döşeli geniş bir taşlık. üzerırı 
karşılıklı iki oda, bir sandık odası, bir hela vardır 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç nda, bir sandık odası, bir hela. • 
Çat& katı: Bir sofa üzerinde zemini çimmto döşeli üstü kapalı bır tarasadan jbS 

rettir. 

Umumi evsafı: Binanın beden duvarlan kargir zemin kat döşemesinden~"; 
da aksamı ahşab olup birinci katta sokak yüzünde ve yan tarafta tulani b~t· 
şahniş (çıkma) vardır. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklı • 

Bina haricen sıvasızdır. Bahçenin etraü duvarla çevrili olup içinde bir kaç rrı~i 
va ve süs ağacı, tu 11ımbalı bir kuyu. jstelaktitli ve mermer fıskiyeli bir b• 
\•ardır. Bahçe binanın arkasındadır. 

MP.Saha.sı· Umum sahası 188 metre murabhı olup 84 metre murabbaı bina tı" 
kiyesi bahçedir. Binanın yüzü 8 metredir 

Yu~rıda hudud, evsaf ve mesahası yazm gayrimenkulün tamamı açık artt:~ 
maya konmuş olup 31/3/938 tarihine r~sthyan Perşembe günü saat 14 den t6 r'' 
kadar Yenipostahane binasındaki <iairemizde açık arttırma ile satılacaktır. '"er. 
t.nna bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ'.t takdirde gayrimenkul .. d1 
Çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahb:l'. 

rı· 
haki kalmak üzere arttırma on beş tr.ın müddetle temdit edilerek 15/4/938 ~s • 
hine rııstiıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar gen~ Jairemizde ikinci'~ 
a:ttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:m'!da da arttırma bedeli mu!ı.arflı1\ p;f 

kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2'l80 numP.ralı kant:n hükümlerine gö:c 1> 

müsavi taksitte ödenmek üzer!! tecil edilecektir. .
1 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyrflt:, 
% 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri vcıya milli bir bankanın teminat rrıe 
tuburıu ibraz etmeleri lazımdır. ~ 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tan~ifiye ve deJlaHye ~tr1111~ 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 knelik taviz bedeli muşter 
&ittir. 

c~· 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkra'Jltl 11 

'fS" 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer a1akadaranın ve iı11 1ı 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hvsu:;ile fıtiz ve masrafa dair olan iddiaı~rıll.r 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bild1

'
111

.11 
lPri icap eder. Aksi halde haklan tapu sidlile sabit olmadıkça satış bedeli!''.11 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyeJ1Jeı11' 
1/3/938 tarihinden itibaren herkesin gtirebilmesi için açık bulundurtı18~~ 
olan arttırma şartnamesile 937/255 numaralı dosyasına müracaatları iliJl 

0
' 

nur. (1048) 

~--------.................................. ._ ....... ..-~ 
Türk Hava ({urumu 

BUYUK iYANGOSU 
5 inci ke~ide 11 / Mart/ 1 3d dedir ... 

Büyuk ikramiye: 50. 00 O Lradır ... 
. e}erie 

l3undan başka: 15.r OJ, 12.0JJ, l:J.OJ() Liralı'., ikramıy 

( 20.0 )0 ve 10.0 O) Lıralı ·, i~i adet mü 'dht vardır. 
>'' Şimdiye kadar binJerce kişiyi zengin eden bu piyango 

iştirak ediniz. .. 



SON POSTA 

An karada müzakerelere başlandı 
Dün akşamki ziyafette 
ınübim nutuklar söylendi 

Belgrad gazetelerij 
ne diyorlar? 

Balkan Antantı sağlamdır 
(lJafttıı'afı 1 inci aavfada) larile süslenıniş bulunan İstasyonC:a ge .ı 

mevki kumandanı General Kemal Gökçe, çen hu merasimi takiben Yunan başvekili 
emrılyet direktörü, merkez kumandanı, Metaksas Başvekil Celal Bayar ile, Yu o 

kordiplomatik ve Yunan, Yugoslav ve goslav başvekili Stoyadinoviç Dış İflerl 
Rumen sefaretleri erkim hazır bulunu- Bakanı doktor Tevfik Rüştü t\ras flfı. .. Dört Balkan devleti arasındaki anlaşma beynelmilel 

&aha da hergün daha büyük bir ehemmiyet almaktadır,. 

Belgrad 25 C2'vala ajansı bildiriyor) -
Yugoslavya guetelerl, Balkan Antantı kon -
St>yinin Ankara toplantwnı bugün bar1c1 si
yasetin en mühim bAdisesl olarak nazarı dik 
kate almaktadır. 

Yan resmt Samu Prava gueteaı, bqma -
~kar 25 (A." ) D ı· 1 · B k tı"na, Belgrad ve Bükreş elçilerimiz ve kale11nde diyor tı: 'br a. ~. - ış ş en a a!ll . y • Balkan Antantı, bugün Ja1nız Balkanlar-
. 'l'evfık Rüştü Aras Balkan antantı Dış İşlerı Bakanlıgı, antant devletlen el- da oturan bizler için değil, fakat ayni za _ 

~eyi A?.aları Yunanistan başvekili ek· çi)ikleri erkinı hazır bulunmuşlardır. manda hütün Avrupa için de bir haldkatUr. 
kili 8, Metaksas ve Yugoslavya ba~ve - Çok samimi bir hava içinde geçen bu Bu seferki Ankara konferansı, bundan 

e.ıcseJfuıs Stoyadinoviç ile Romanya zivafeti kordiplomatik ile VekA.letler er-ı evvelki konferanslardan daha iyi bir surette 
dış b k · ' Balknn Antantı devletleri arasında hiç bir 

a an!ığı müsteşarı ekselans Com • kanı ve Balkan antantı konseyi müzake- mühim siyasi me.sele üzerinde lhtlllf mev _ 
~n ş~erefine bu akşam Çankaya Dış Ba· relerini takib etmek üzere şehrimize gel· ı cud bulunmadığını tesbit eyllyecektir. Bu 
ini nJıgı köşkünde bir akşam ziyafeti ver- miş bulunan Elen Yugoslav, Rumen 1 konferans, aynı zamanda §UilU da tesbit ey-

Ştir. ' liyecektlr ki, Balkan devletleri, aralanndakl 

1
_ ~aşve. kil Celal Bayar ile bütün Vekil· mat.buat mümessillerile Türk gazeteleri tesnnüd ve ahenk sebcblle Avrupada sul _ 

1er:ın b k mümessiHerinin de iştirak ettikleri 9ir hün ldamesl bahsinde kuv~etll ve mühim 
\' ır ısım B. M. Meclisi azalarının, unsurlar hallne gelmişlerdir. Ankara k.onfe-
Utıan, Yugoslav ve Rumen elçilerile A- resmi kabul takib eylemiştir. rans'., Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yu 

T goslnvyanın harici siyaset şefleri için, enter-
evfi k Rüştü. Arasın nutku nasyonaı siyasi vaziyeti blrllkde tedkllı: et -

mek ve •Balkanlar Balkanlılarındır> müş -

'br ~kara 25 (A.A.) - Dış İşleri Bakanı mızı o derece kuvvetli ~ssedeceğimizi 
k · 'l'e\Tfik Rüştü Aras, Balkan aı_ıtantı beyana lüzum var mıdır? Emellerimiıde 
.... ~seyıne iştirak etmek üzere gelmış bu- hiç bir ~phe noktası, fakat haklarımız • 
·1111an dost ve müttefik devletler mü • da da hiç bir zaf olmaksızın diğerl~rıni 
!bessıUeri şerefine bu akşam verdiği zi • pc•k ziyade anlamağa amadeyiz. 
~afette şu nutku irad etmiştir: Dört memleket için, dış politikada hA • 

d:!ay başkanlar, bay bakan. k•m olan prensip politik ve ekonomik istik • 

terek prensibi zihniyeti dahillnde müşterek 
h3.tt1 hareketlertnı tesbit eylemek için de bir 
fırs:ıt te,kll edecektir. 

Gazeteciler 
Ankllra 25 (AA.) - Balkan Antantı lı:on

seytı Jn müzakerelerini taklb etmek üzere 
Yugoslav, Rumen ve Yunan matbuat mü -
mes,lllerl bu sabah şehrimlze varmışlar ve 
U-tasyonda Türk meslekdaşlan tarafından 
selAmlanmışlardır. 

lilUmlzi korumaktır ve bu prensibin en iyi 
d - Ankara, Balkan antantının tesısin- b:ırış zamanı teşkil ettiği kanaatlledir ki, 
\:enberi ikinci defa olarak, antant daimi dııhill mukavemet kuvvetimizi ve harici mü· -·----·····--·-·-·, .. ----·-----
0rıseyinın müzakereleri için toplanan dafaa vasıtalarımızı lmkAn nisbetlnde tak - T Ür kiye 

~üttefik devletler mümessillerini kabul viye etmek suretlle bu ülküye bizmet etti -
'lın kl ğimizi müdrik bulunuyoruz. ç k J k e e bahtiyardır. Hükumet merkezi· Dış polltıkada realizm, Balkan Antantı e 05 0V8 ya 

yorlardı. . :Romanya dış işleri bakanlığı mÜsteşall 
Muhterem mısafirler trenden iner in - in · ı · y elı 

mez Başvekil ve Dl§ İşleri Vekilimtz, ken ~te ~Nde. DışMiş erı B~l gıilgeb~ 
d 1 ri h ıdiniz. d · 

1 
d ~ rı uman enemencıog u e ı~ 

ı e ne oş ge emış er ve ört 
devlet mümessilleri refakat ve maiyet • likte otomobillere binerek ikametıerın. 
lerlnde bulunan zevab mütekabilen bir· hususi daireler tahsis edilmiş bul~ 
birlerlne takdim etmişlerdir. Ankarapalas oteline gitmişlerdir. 

Bundan sonra mızıka dört müttefik İstasyondan otele giden Yunan, Yu • 
devletin milli marşlarını çalınış ve mi • goslav, Rumen ve Türk milli renkle::°' 
safirler kendilerine ihtiram resmini ifa süslenmiş bulunan yol üzerinde ve An ... 
etmekte bulunan askeri kıt'ayı teftiş ey- karapalas oteli önünde toplanmış old 
!emişlerdir. halk. muhterem misafirleri samimi te • 

Balkan antantı devletlerinin bayrak • zahürlerle selamlamışlardır. 

Muhterem misafirlerimizin ziyaretleri 
Ankara 25 (A.A.) - Bu sabah şehrimı· Muhterem misafirlerimiz Hariciye Ve 

ze gelmiş olan 'Yunan başvekili ekselans kaleUnde de Dış İşleri Bakanı doktor Tel 
Metaksas ile Yugoslavya başvekili eks~ .. fik Rüşdü Arası ziyaret etmişlerdir. 1 
lans Stoyadinoviç ve Romanya dış ba • Müteakiben, B. M. Meclisi reisi Ab '1111 

kanlığı müsteşan ekselans Comnene An dülhali!t Renda ile Başvekil Celal Ba,_. 
karapalasta bir müddet istirahatten son- ve Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü ~ 
ra B. M. Meclisine giderek buradaki Baş Ankarapalasa giderek üç müttefik dev • 
vekalet makamında Başvekil Celal Ba • let mümessilliıe iadei ziyarette bulun. • 
yarı ve müteakiben riyaset makamında nıu§lardır. 

B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Rend:ıyı Misafirlerimiz öğle yemeğini kendi "" 
ziyaret etmişlerdir. farethanelerinde yemişlerdir. 

Konseyin bu sabahki toplantısı -:::: Şenlik içindedir. Mevcudiyetiniz An· devletlerinin bu devletlerin enternasyonal ic-
ada gerçek bir dostluk havası yaratı - rnatlannın vasfı olan tam itidalle kullan -

)Qr, Bu hava içinde müzakerelerimiz ne- dıklan diğer bir unsurdur. Balkan mntte -
~. itibarile semereli olacak ve bizi bir· fiklerlnl"l enternasyonal taahhüdlerlne ve 
'"<"§tı bu taabhüdlerin i.mfil bulunan büyük pren-

Ankara 25 (Hususi) - Balkan Antantı konseyi yann ötleden enel ilk toplantımıı 
Bir müddettenberi Ankarada bulunan yaparaktır. 

Prag ort.-l elçimiz B. Yakub Kadri dün 
akşamki ekspresle vaiifesi başına dön • 
müştür. 

Yunan gazetelerinin mütalealan 
ren b<.ığlann her zamankinden d.sha slplere sadakat polltlkala.rını toıayl94tıran 

11ila.nı olduğunu ve ittifakımızın doğma- da bu reallzmdir. 

::.~ sebeb olan ve onun istihalesinde de Milsbet bir istikamet 
da ıl bulunan büyük 'barış davası yolun- Bu son yıllann tarıhl. verdtfi dersler iti-

B. Yakub Kadri, Türkiye ile Çekoslo- Atına 25 <Hususi~ - Balkan Antantı konlll bir bloktur. Dört müttefik devlet mümea-
vakya arasındaki münasebat hakkında seyiı'.Lı toplantısı munasebetlle gazeteler ha- a1ll Ankarada Balkan Antantını alüadar e. 
kmdisile görüşen bir arkadaşımıza §un - raretıl neşriyatta bulunmaktadırlar. Proia den bütün meseleleri tedldke vesile bulacak' 

elele yürümeğe azmetmiş olduğumu· b:ırilP çok müsmlrdlr. Biz bu derslerden ts-
l\t bütün dünyaya gösterecektir. tlfadeyt, menfi ve morali kıran bir fikir ve 

ları söylemiştir: 
gazetesi bütün dünyada fevkal~e hAdlseler Jn ve bundan sonraki lşblrllklerlni, menfa.ı 
cereyan ettiği bugünlerde yapılan bu top -
Jantının ehemmiyetini tebarüz· ettirdikten atlerini göz önünde bulunduracaklardır. S. 
sonn d!yor ki: teşekkül haddi zatlnde sulhcüdür.• 

"Balkan Antantı yalnız Balkanlarda ve Elefteron Vlma gazetesi de: cıB:ılkan :. . 
'I' anı ve mutlak bir muvaffakiyet rnh!a değil, tamamen kurucu ve sağlamla
C yıcı mü:-bet bir istikamette tevessül etme ' -

- Çeklerle olan münasebatımız fev • 
kalade iyıdir. Çekler • müttefiklerimizin 
müttefiki olmak sıfatile • birbirimize k:ı.r 'l'u U~lmriyet hükfımcti adına, sizlc::e sini bildik. ' 

rkıyey~ hoş geldiniz derim. Nerlm1zln sevk ve idareaindelci bu aaıım şı mütekabil bir sempatile 
bört senelik yorulmaz bir faaliyetten zlhnlyetJn neticesi Jy1 olmuştur. Bugün mq- bulunuyoruz. 

Şarkda sulbü sarsılmaz.bir surette temin et- tantı mümessillerinin tedkik edecekleri me -
mütehas&is :aıekle k:ılmamaktadJr. Bu ,ekil ayn! saman- .selelerin J,eynelmllel işlerin umumt e§kAllntı 

~~ta, Balkan antantının tam ve mut _ tad olduğu vechlle bütün politik meseleleri Bundan başk:ı, Çeklerle sulh siyase • 
44lJt gözden geçirmek üzere bir masanın etrafın- tinde de iş birliği yapmaktayız. 
ilır ?rıuvaffakiyeti hakkında en küçük bir da tamamen müsterih bir taıble ve bütün Nitekim, 'Mi!letler Cemiyetinde Türk ve 
ı..;;~razi kayıt dermeyan etmeksizin, o • nokttı,larda blrblrlmlzl anlayacağımıza tama 
-lql b Çek murahhasları sulh lehinde birlikte 
...._ .ilançosunu yapabiliriz. Fakat kuv- men kanı bulunarak toplanablllrlz. 
~tinıi çalışmaktadırlar. 
bit z,_ yalnız geçmişe iftiharla baka - Barışın idameai için Çekoslovakya ile iktısadi münasebatı-
O}a trıernızde değildir. İstikbali de, banş . Bay Başkanlar ye Bay Bakan, mıza gelince, şüphesiz bu daha mühim • et;; davamızdaki doğruluğun bize ver • Barı,, tdamesl için, müstemır bir dikkati d.ir. Bu münasebat günden güne inkişaf 
" tarn itimadla ve onun zaferine olan ve hiç bir zaman eksik olmaması muk~ etmektedir. Evvelce Pragda bir k.liring 

tıırnızla derpiş edebiliriz. bir teyakkuzu istilzam eden blr nlmett~. 
Hüküm.etlerin mes'ullyeij ağırdır. Fakat bu anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma, son 

Sarsılmaz birlik hükfunetıerln deruhte ettikleri ~ıcı vazife, defa Ankaraya gelişimde daha genişletil" 
leş~rışık dünyada bir huzur nümunesi memleketlerinin iyi anlaşılan menfaati ve di. 
t-·ıl ettik, bütün politik icablarda €n barısın yüksek menfaati namına elde ettik- Çekoslovakya, başta tütün olmak üze-
'041Ş ... n, isb t tt 'k • • d t lerl 'miiFbet başarılarla zl.yadesile mükAfat o. re şimdiye kadaı bizden aldıgyı mahsul • ıb~L " 4ayışı a e ı , an anevı 05 • 
~rırn ·d · · ·· b ı !anmaktadır. lere ilave olarak, pamuk da alıyor. Bu-~r ızı ı ame ve ıyı munase et er Balkan Antantı Aza.sı olan devletlerin 

da Avrupanuı istlltran için de pek kıymet- k:ıdar dayanacatı qiklrdır• diyor. 

Almanya, Avusturya ve 
Çekoslovakyaya hücum 

etmek niyetinde değil 
Hitler yeni bir nutkunda yalan haberleri çıkaranların 

Yahudiler olduğunu ve bunlara karşı tedbirler 
alacağını ve hududlarda tahşidat yapılmadığını söyledi 

ı, Çevesi · · k"şaf tt• dik ah k1i h. na mukabil biz de kendilerine bazı mü-~latı r.ı ın ı e ır ' en a • hük11metler1 bu müWatı kesretle hak etmiş 
htr ~ ve her türlü muzrnar fikirden ari lPrdlr ve gelecekte, politik dürüstlükleri sa- saadelerde bulunduk. Londra 25 (Hususi) - Almanyada nas· ı dudlarında askeri tahşidat yapılmadığını. 
hu .~Yasetle dünyaya itimad verdi!t ve yeslnde, bu sahada 7enl neticeler elde at • Çekoslovakyanın dahili vaziyeti ga • yona! sosyalizmin ilinının 18 inci yıldö- Alınanyanın bu memleketlere .hücum et
~gun, dağılmaz birliğimizle, milletler a- mek suretlle. başka memnuniyetler de Ws - yet rahat ve müreffehtir. O kadar ki, ik- nümü mimasebetile Münihte bir nutuk mek niyetinde olmadığını söylemiştir. 
~dllıda bir dostluk vasıtası olmak eme- ~de't>llereklerlne derin kanaatim vardır. tısadi bakımdan, Avrupanın ortasında et· söyliyen Hitler, tekrar Alman müstemle- Hitler, bu Şibi şayiaları çıkaranlarut 

eyiz. BR.lkan yarım adasında tesısıne muvaf • raftakilerin gıptasını tahrik edecek bir kelerin!n iadesini istemiş ve bazı ecne • Yahudiler olduğunu beyan ettikten son ~ 
~ fak oldu~muz karşılıklı barıı ve teşrlki me-

h..:alkaı~ antantının nazarımızda samimt sal anlaşması devresini heyecanla selB.mlı .. vaha man:c.arasını arzeder, diyebilirim.> bi gazetelerin yalanlarını takbih ederek, ra, bunlara karşı şiddetli tedbirler ala ~ 
k."'."14 ve t 'k' . b··ı . d k ld k k d '"'imi Majeste Elen Kralı ile Ma- --·-·-·--.. - ........ - ........... , ____ , ne Avusturya ve ne de Çelroslovakya hu· cagyını ilave eylernio::tir. g\l,.._ eşrı ı mesaı o gesı eme o u- yara a en 'Y 

"" ... ~ Ve b .. t"" h d dl d hT d jeste Romanya Kralının, Majeste Yugoslav• lan başarıcılarmın bağladıklan ümidle • 
·ı~ '- ' u un u u arunız a ı m e ya Kra'·nın ve Alteş Naib Prens Polün s1h.. h kku 
.a -.adar b' l · ·ıı tl · ınt· u ri.n tamamile ta a k etmiş bulundu· "el'se . ır eşmış mı e en ıva .e • h:ıtıerlnc kaldırıyor ve Balkan Antantı basi Müstemlekeciler Hatayda yeniden 

dolaplar çevirmeoe başladılar 
~ '.. b4zi çekmiş ve toplamış olan bil - devletlerin ltlla ve refahlarına ve bu devlet- ğunu bir kere daha ilana bilmem lü • 

lı 1künün hadimleri sıfatile kendi • lerl birleştiren de~ez dostluğa içiyorum., zum var mı? Nazarlarımızı şimdiye kadar 
f"'t katettiğimız yola çevirecek olursak elde 

~eneral Metaksasın nutku edeceğimiz neticelerden iftihar edebile. 
~ ceğimizi biliyoruz. Balkan antantı kon· 

'br. Tevrıt Rüştü Aras tarafından söyle
Stıtka karşılık olarak Elen Başvekili Ek
~~ l' l.!etaksas gerek kendi namına ve ge
"- "1 b.gosıav ve -Rumen meslekdaşları namı-

•ll lltıttu söylemiştir: 
~·ay Bakan, 

llo~üere gösterilen hararetli kabulden 
1'ı~ eksflla.nsınıza, gerek kendi na -
' 

1 gerek mümtaz arkadaşlarım Ro • 
~ t'a "e Yugoslavya mümessilleri namı
~Şekkürlerd(' bulunmak ve güzel 
'ek~ti~ize ayak bastığımız andan iti· 

' rorctuğümüz ihtimamdan son de • 
~it ?rıi.itehassis olduğumuzu beyan et
~refinin uhdeme terettüp etmiş ol· 

~ltlt dan dolayı bilhassa bahtiyarım. 
~l llllızeia ibzal olunan muhabbet e • 
...... erının sad , • . fi 
·~l'liğ· . . eoe an anevı mısa rper • 
atıuı ~lıln bir üadesi değil, asil Türk 

etıll..i eliti d n ?rıemleketlerimize karşı besle-
ı. ostlu ı.. _ . . 1 q'llılt ~un ve antantımız fikrıne o an 

)'~~ bi~ belgesi olduğunu hissedi -
u hıslerimize arkadaşlarımın da 

iştirak etmekte olduğundan kat'iyyen e· seyinin muayyen toplantılarında ve hü-
. kumetlerimiz arasındaki istişarelerde yal-rn:nım. 

Büyük bir istikbal nız doğrudan doğruya Balkan menfaat -

Reyhaniyede Türklere karşı bir cemiyet kuruldu, para 
ve silah vadedilerek aza kaydına çalışıyorlar 

krimize temas eden meseleleri değil, fa· 
Milletlerimizin aralarındaki birlik kuv ht bizi alakadar edebilecek beynelmfü:l . 

vetile kendilerine milletler camiasmda Antakya 25 (Hususi) - Reyhaniye- ş::mık Ittihadı Vatan.l kütlesinin emir .. 
.. . . ikrl t · t k ·· mahiyette bütün meseleleri daiına ayni de İttiha_dı Vatani. mensupları ki_r_ala -lıerine .. itaat edecegıny· e dair yemin ede., 

daha büy-.ık bır ıst a ~n ~ me u ~ özle mütaJea ettik. 
zere kardeşçe yaşamak azimlerınden do- g .. . .. . c:Nkları bır evde hır toplantıyı mutea -ı rE:'k kunyelerini kaydettirenlere 1 O Su.o 

kt b ·r anın siyaset icab- Dost ve muttefık dort Balkan devleti kib kli.ip açmışlardır. riye lirasile bir tabanca verileceğini 
ğan Balkan pa ı ı l b d l l . ka 

. · t d b"r bina değildir. Hiç arasında kuru an ve u ev et erın r • Bu açılışa İskenderun, Antakya ve söy!em!s.tir. 
!arına .stına e en 1 · beti · d haki 1 T 

1 h . ""teveccih olmamak iti· şılıklı munase erın e m 0 an 1 1• K'mkhan hükfımet memurları ve man- Bu cemı·yetın· başlıca vazüelerinci--kimse a ey ıne mu 1 bul 1 be lmi - ... 
barile hedefini bulur bulmaz ortadan mattan kuvvet . an_~ aşma, yne • daterlerin amaline hizmet edenler su - biri silahlı partizanlarla takviye olun -
kalkmıya mahkum bulunmuyor. Balk:ın l~l sahada ~~adaki bır~.ik .. ve ~henk say~ reti mahsusada getirilmişlerdir. Bu top duktan sonra halkı para ve silfilı vadll• 
paktı, neticesiz uzun ve elemli mücade- sınde her gun d;J1a ~yük bır eh~ı- lsnt1da söz alanlar arasında Mehıned k<ı.ndırr.ıak ve Türklere karşı hareket« 
le ve rekabetlerin acı tecrübesini gör • ~et alm_a~tadır. yle ki, Balkanların ıs • Kaçar, klübe herkesin mezhep tefrik geçirmekten ibarettir. 
nıüş olan Balkan milletlerinin serbestçe tıkra~ı ıçın tasarlan:. B~: p;kt~ u • etn eden girebileceğini ve gayesinin İskenderun 25 (Hususi) - Şant 
tezahür etmiş siyasi rüştlerinin bir ifa • m~ ~Jh dav: ızmetin e e Y • kcrr şularla iyi geçinmek olduğunu söy meh'usan Reisi Faizilhuri refakatind• 
desidir. Hikmeti vücudü, memleketlerimi m~th b!r Amil 0 uştur. !Prniştir. kansı ve Lübnanlı feylezof Eminülre)"-
zin birbirinin ayni olan menfaatlerine . Birliğ~~zin i~ikbalme sarsıl~z bir Bunn cevab veren Ali ağa Berıne de hani bulunduğu halde İskenderuna geı.. 
daha iyi hizmet etmek için derin bir ım~nla n:ıut~hassıs olarak,. ~a~ehimi ~k- bu beyanatı şiddetle reddetmiş ve su - mi~ ve yüksek mahkeme müddeiuınu .. 
surette duydukları sebatlı işbirliği ihti- selans Tü:.kıye_ Cumh~reı~mın ~ere~ı~e reti mahsusada getirilenler de Ali ağa- misi ve müstantiği ile görüşerek sahil 
yacında münd~miçtir. Manevt temeli ise dost ve muttefik değerli Türk milletmm ya iştirnk etmiştir. boyunda gezinti yaptıktan sonra hü • 
müşterek sulh emellerimizdir. yükseklik ve refahına ve ekselansınwn Kliıp mensuplarından Ali Halef a - klımrt konağına gelerek Hasan Cebba· 

Bu sulh eserine bizzat millıeilerimiz_ • şahii saadetine kaldırıyorum.> , · dında birisi Reyhaniye pazanm tkJıla • w ile airiifmüştür. 
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Görülmemiş bir facia 
(Baştarafı 1 inci sayfada) { sc:n hayıflanma, biz seni ölünclye kadat 

knrısı Behice köydC'n Şivet oğlu Durmuş besler, sana kocanı da aratmayız de • 
ile Adar köyünden Küp oğlu Durmuş ve r.1işlcrdir. Yazan: 

• 
Salahaddin Enis 

• 
Kocalıaba oğlu Yunusu eve almış, rakı Behice de bu tehdidden ürkerek cin&• 
sofrası kurulmuş, içki ve eğlence i\lemi yeti saklamış ve soranlara: ~ 
başlaımştır. - Kocam Zonguldağa gitti deıne&-

ırll tçüdcn bakkala kadar gırtlaklarına ka- Vakit bir hayli geçmiş, kafalar tutul • başlamıştır. Necmi, sabahları 

evinden adeti !t~çar
casuıa çıkarak soka -
ta adım attığı z.a mr.n 
geniş bir hürriyete 
kavuştuğunu ?ıisse • 
der ve akşamları ise 
her defasında adım· 
tarı geri geri, adeta 
sürüklenerek evine 

dar borç içinde yüzüyorlardı. muş, 2rtık eğlenti çığrından çıkmış, ile- Aradan 15 gün geçmiş, köyde hiç Jrjıtı• 
Sabahat hanımın apartımanının ı:ıisa- hicc üç eğlence düşkününün orta yerin· se bu kanlı gece macerasından bir.~. 

fir kadrosu geniş olduğu derecede cvinın de göbek atnııya başlamış, bu arada lıa sezinmemiş, fakat yukarıda söyledığı t
kadros:.ı da hayli şişkin ve dolgundu. Ko- hiç bir §eyden haberi olmıyan Behice - m!z gibi tesadüfün dere kenarına sevke l 
cası bunu cgayr! kabili tahammült bul- nin kocası eve gelmiştir. t~ği bir köylünün cesedi görüşü her şe'/ 
duğu hıılde Sabahat hanıma göre bu kad- Zekeriya eve geldiği ~aman sokak ka - meydana çıkarmıştır. 
ro, öyle göze batacak bir yekunu göster- pısının açık olduğunu görmüş, hatuına KatilJer ve ahlaksıztığını, koca.;ınııı 
mi~·urd~ Topu topu kaç kişi i~iler: Ana_- hıç bir fona ihtimal getirmiyen adamca- kurban g!ttiği cinayeti saklıyacak kadar 
sı Münire hanım, babası Hayaar ef:n,Jı, ğız bunu bir unutkanlığa hamletmiş, hah- i~eri götürmüş olan bedbaht kadın )'4 • 

dönerdi. 
k .. "k k d · F · tanca karde-ı b- v • uçu ar eşı ey~ı, or ~ ! ç:eyc girmiş, fakat evinden bir takım er - kalanmış, hepsl adaletin huzuruna sa 
rai1im, kız _kardeşı Semahat, •.blas1 nın ı kek sesleri gelmekte olduğunu duyunca keciilımşlc>rdir. Cinayet yalnız köyde d~ 

Karısı Sabahatl:e ç~,cuğu Ulvı ... Bunla: sadece evın. :saslı b:rcienbirc irkilmiştir. Yavaş yavaş pı?:ı- ğ:l, kasabada da derin bir teessür yar!lt 
evlenişleri bir S€vgi aııc efradını teşkıl edıyorlardı. _Eski :.coı~- cereye rnkulan Zekeriya içeri bakınca ilç mıştır. 
ile başladı. Kapı kom şuları Hatıce hanımlA kızı Pakıze de cv:n açlamın rakı sofrası başına kuruldukla _ ------------
~u idiler. Sabahatin mutfak işlerine bakıyo~l~r~ı. Kendilerı- nnı, karısının da yarı çıplak bir halde bu 
babası Haydar, çok le tıeraber kadro on kışıyı buluyordu. adranlarm karşısında göbek atıp oynadı-
düşkün. ve zavallı Semahat hanımın ev hayatı çok mun- ğını gö:iıncc sarsılmış, kısa ve seri hir 
vaziyette idi, bazı ak- tazı:.mcl•: Sabahı11 on birine doğru üyku- muhakeme ile adamları değıl, karı~mı 

İngiliz buhranının 
arkasınciaki ka 1ın şamlar bir elinde ek· svndan uyanıyor, karyolasında kahvaltı- kabahatli bulmu~, içeri girmiş, adamlara: 

mek çıkını, diğer1n::le sını ya~ıyor, ya~~ma doğru kalkıyor, c- ı _ Bu vakit sizin benim evimde ne işi- (Baş tarafı 1 inci sayfada) er 
zerzevat demeti ol • ğcr e.ksı.lmı!en vucud kır~ınlığı. varsa ve n!z var, haydi, çıkın, gidin! demiştir. levhanın -tercümes~dir. Bu parçada ll 1 :u~~ hal~e ıhl~·a, Sabahat §imdi lüks bir hanımefendidir, Necmi de sayılı evde mısafır mevcud değılse bır buçu~a Aile namusu gibi en mukaddes bir hak- redilen Iotogra! İtalyan başvekili ı;;ıııi 

di
o Onıyad evıne gt! dr- §Ube müdürlerinden biri olmu.~tur. dnğru öğle yemeğini de karyolasında :vı- ka tecavüz etmiş olan üç ahlaksız bu tek- Musolini ile Layd Austen Chamberla~ 
. an sonra ır yordu. Bundan dolayı kuştüyü yorgsnı- lif karşısında boyunlnrmı önlerine eğip karşı karşıya gös!eriyor. Fotograf 5 uı 

ki ncak gece yiyecekleri yemek hazır -ı d;sinin geçimi, halü vakti onlara nisbet- nın ıpek müslin yüzü yer yer lekelerile C;vden çıkmaları icab ederken birdenbire giinlcrde Rom:ı sokaklarında ahntnıŞ 
lanrnağ:ı b:ışlanırdı. Bununla bernb~r bu le d~ha. çok yerinde idi. Bilmediği -~e;- bir ye"llek masası örtüsünden farksızdı nyağa ka)kmışlar, büyük ıztırabının kal- \'e Lady Austen Chamberlainin ze-VC\:11 yemeği?:, bazı akşamlar, biraz peynır ve hangı bır kızla evlenmektense, b~ ~a~r V<' Necmi bey, her akşam alelckser yas- binde husule getirdiği acı ile kıvranın lup bir müddet evvel vefat eden AtıS ·Jj 
zeytine terfik edilmiş kuru birkaç baş so- a.l<:! kızi!e evlenirse_ hiç olmazsa ı.~1 •• bır tıkta ahzi mevki eden köpeği veyah~ıd biçare kocaya: Chaınberluin i!e şimdiki İngiliz başvel<t 
ğa.nn 1nhısar ettiği de olurdu. yuve kuracağını, dunya~a . ne g~rurse yorganın ortalık yerinde çöreklenen :,e- _ Bre kodoş, sen kim oluyorsun da bi- Chaınberlain kardeş çocuğu olurlar. .

11 n d 1 l H"ydar de~l bunu hk olmazsa kendı evınde gornıek d"l -' k k k ı · · yo .. ga- . Bu 1·zahatı \·erdı"kten sonra gazetcrıı u ~v c c;a ışan, ya nız .... '>' • • • . • • _ ı C: 4 • ovara . aryo asma gır~~ - zı bu evden kovuyorsun, sen burada laf 
dl. Karısı Münire de yaşının hayli geç- suretıJ" kocasına karşı ~t~yen bır nıın 

1 
nır.ı başına çektıği zaman kendısınde ka- edecek adam mı oldun? demişler ve ta- fotoğrafın öltma koyduğu yazıyı okuya· 

. 1 n b h d" d" - . n ·~tt· rlık duyaca X-ını mulahaza ederı:k f .. .. ı·· t k i b 1 - k 1 l gm ,., masma rasmen orç arç e m ıgı - " ~ asına s~pru~ ~ .ene. es. veya . u ~~ı. 1 bancalar1!lı çıkarıp Zekeriyanın üzerme ım: 
bir ciki' makinesinin başında çamaşır di· Sabahatle evlendı. tmcEresı geçırılmıi hır ınsanın tıksıntı- ateş etmişlerdir. ,J..eydi Chamberlain bu resmi 21 şu • 
kerdi; fakat işlerin kesad gitmesi yüzün- * sini duyuyor ve fakat tedrici bir alı~kan- SöyJen!ldiğinc göre tabancalarını ıt • batta Daily Express gazetesının ıtoın• 
den Münire hanım her zaman dikilecek Bu hadıse üstünden şimdi tam 14 sene !ıkla buna sükut ediyordu. teşliyenl< r Şivet oğlu Durmuş ile Küp muhabir:ne vermiş, o da gazete~ 
çamaşır bulamıyordu. Bu vaziyet dahi- geçmiştir. Bu 14 senede ne hayat deği- Sabahat hanım, her şeye tahammül e- o~lu Durmuştur. ye gönde:rmiştir. Musolini Roma sokll 
linde evin işleri Sabahatin üstüne kaiı- şiktıği ... Ne muhit değişikliği ... Sabeıhat, der, fakat köpeği Roz ile kedileri Fifi ve zaten kalbinden yaralı olan Zekeriya larında, ssmimi dostu Leydi cııarnber 
yordu. Tahta silmek, çamaşır yıkamak, şimdi artık Aksarayın kenar rnahallesın- Kikıye: ~vru~ai bir ~adı_n ~ld~~~ v_e tabanca kurşunları ile de iki yerinden ya· lainle ııörüşüyor. 
hatt€ mahallenin çeşmesinden eve su ta- ceki ayağı şıpıtık terlikli kız değil, Avrup::u hır kadın terbıyesı .. gordugu cı: ralanmış ve olduğu yere yıkılmıştır, fa _ Musolini, Leydi Austen Chamber:ai~~ 
şımak gibi işler bile... Beyoğlunda oldukça iyi ve süslü bir a· hetle hayvanlarına hep boyle ecnebı kat ölmemiştir. Herifler bu sefer de ya- gayet samimi dostudur. Resımde, gortl· 

İşte onun Necmi ile karşılaşması, Ak- partıınanda oturmakta olan bir hanmıe- lsim1er koymuştur - hiç söz söyletmezdi. rulı kocanın göğsüne oturarak artan Hl· düğü gibi, sokakta giderken, Leydi Chaı;: 
şam saati şöyle olmuştu: Sabahat, e11e- frndidir. Necmi de sayılı bir şube mü- Bu .lt~barla _apartıman~a Roz:.a _Fifi. ~e kılannı b~ cinayet sedirinin üzerindt? iç- berlaıni görmüş, otomobilinden \ne': 
rinJe iki kova, ayaklarında şıpıdık ter- diırlüğüne kadar yükselerek daha iyi Kıkın:n vazıyet. mevkı ve hurrıyetının mişler, bu suretle kurbanlarının tama • onunla s:ımimi bir surette görüşmüştor• 
liklcr, sık hatveli ve tcHişlı adımlarla e\•e hir , aziyete girmiştir. dörtte birine Necmi bey malik değildi. nıen ölmesini beklemişlerdir. Zekeriya Denıldiğine göre, bundan bir müddC~ 
su tuşı~·ordu. O dakikaya kadar bu kızın Birçok aileler görürüz ki zahiri hayat- Eğer Sabahat hanımın sofrasında yemek ahiaksız karısının hazırladığı bu kanlı evvel, ingiJiz başveki!ı ile Musolinı ~r' 
m~vcndiyetinin farkında olrnıyan Nec- l:ırı gôz kamaştıracak kadar cnzib, 1Jar- y~rken hazan ağzınıza kedi tiıyü geldi- sahnede Forı nefesini verdikten sonra ka- sında teati edill'n, ve bir çok suite eh.

1
: 

mi, ilk lahzada bir an durakladı; fakat !aktır. ğini görürseniz mütehayyir olmayınız. t.ille!" cesedi kaldırmışlar, köye yarım hümlere yol açan mektubların gönder'., 
sonra bu genç kızın, yanlarındaki evin İş~e Nccminin ve Sabahat hanımın ;.a- Çünkü Fıfi veya Kiki, çok temiz ve 0 saat ınes:ıfodeki bir yardan dereye at • mesinde Leydi Chamberlain mühiın b· 
kapısında durduğu zamandır ki onun hiri ha,,atları da böyle göz alıcı ve cazlb- rıisbclte intizanıpcrver olan ve saat on nn~lardır. rol oynamı~tır. Kendisi fikrini soran gs. • 
komşuları Haydar efendinin kızı oldu- dı; ia~t hakikatte, bu bir ev değil, l.>ü- ?.irdcki sab~.h. kahvaJtısile b~r buçuktaki Eğer söylenilenler doğru ise bu adam- zetecilere: ,_ 
ğunu a:JladL ti.!n sc:vet ve süsüne rağmen insanın ogl~ yemegını yata~~nda yıyen hanı~ı l:ı: Zekeriyanın karısı Behiceye de: c- Ben realiteye dayanan sulha jntı ,, 

Necmi. o vak 0 tler ikinci kansından ay- gcn~ini tıkayan bir mezbeleden !arks!Z- glbı on~ar. da bazı gunler ~~~~a~ .:c:ın - Sakın kimseye bir şey söyleme. E· myorum. Mister Chamberlainin bu rea 
nlalı aşağı yukarı altı ay vardı. Birçok dı. Apartımanın her tarafı pislik ve cia- rnutfak~~kı tel .d?l~bının gozunu ın.ılı:ıb ğer ağzından bir şey kaçırırsan, seni del lite yolunda yürüdüğüne kanıim! derııir 
arkadaşları, tekrar dünya evine girmesi ğını1'1ık içinde idi. Necmi ne mülfıh:ı7.a- edeı lerdı. Onur. ıçın yemekte rastlıyaca- kocana kavuştururuz. Bu iş gizli kctl.:;ın, tir.> 
hususu;ıda kendisini teşvik ediyorlardı. hırla evlenmiş, fakat hakikatle ne bu]- ğınız k1?di tüyü, başka yerden değil, Fifi- ---' 

İlk karısından geçimsizliği yüzünden m:.ısıu! bir vakitler, sefaletten kurtardı- nin vcy:ı Kikinirı sırtından veya :myru
aynlmıştı. İkinci karısı kötü yola sapa· ğındcın dolayı karısının kendisine mü:e- ğundan yemeğin içine düşmüştür. 
rak ne olduğu belırsiz bir delikanlı•ıın ~dkır olacağını mülahaza eden ve bu İik kımsile geçimsizliği yüzünden rıe
pe~ine takılarak üç senelik ~vasını m~iWhna ile evlenen ve evlenmesiııde çinemiyen, ikinci karısından ahlaksızlı
terketmişti. Necmi, bu iki acı tecrübe- daha fazla bu mülahazanın tesirini bu- ğı dolayısile ayrılan Necmi, böyle dört 
df'n sonra bu -defa evlenmek hususunda 1 lan Necmi, şimdi maruz olduğu .nayfit başı mamur, asude, sakin ve rahat bir 
bira-;. c!ikkalli hareket etmek mecbuci- şartiarı karşısında bütün tasavvurlan- aile hayatına kavuşmuştu. 

YAlUNKl ?\USHM.UZDA: 

Telefo .. un ker~ mcti 
retini hissetmek.te ve bundan dolayı Ar- nın feci ve tam bir iflasını duyuyordu. 
kad&şlc:ırının kendisini evlenmeğe teşvık- Kadın, sade pis değildi, üstelik sefih ve 1 

lcrinl biraz itidalle karşılamakta idi. müsrifti; yok tanımıyordu. Necminin ka-1 
Sabahat, gözü kaşı yerinde, levend zanchğı para kendilerine pek müreffeh Yazan: V. Karlovskaya 

Rusçadan çevıren: H. Ala: 

lldL e, yn~. ruın.iuıın .ı v J buu.1 agr~Jaı·1.uzı cıerhal 
keser. katında tünde üç kaşa ahnabilir. g5sterişli bir kızdı. Babasının fakrü hali\ bir hayat temin edebilecek bir nisbette 

le Necmiyi müteessir etmekte idi. Ken- olduğu halde bu israf yüzünden ı;emtte 
======================~==============================================================================-==========~~ 

ladı ve öfke ile titriyen bir sesle bağır' "Son r csta ,, nın edebt romanı: 75 

ir Genç iZ oma 

ri i~t~ clile tutarak durmuş, kendisine O tck!·ar sordu: 
güliır.ısüyordu. Bu tebessüm genç kıza, - Benim ismimi öğrenmek mi isti-
J?Ünlcrdenberi başında hazırladığı ve yo..,.rnnuı? 

tf'k!'a~lndığı cümleyi bir saniye için u- Genç kız, birdenbire gelen bir irade 
nuttu• nr gibi oldu; fakat bir gece ev- kuvvctile onun yüzüne baktı ve ken
velJ.:i ycmirJini hatırlıyarak derhal ona disini korku ile titreten bu gülünç duy-
d~~: t: bir ad:m altı. gusuna, gözlerinin karşısında bir çocuk 

Muazzez Tahsin Berka'l l - Affedersiniz beyefendi, sizden bir gibi aciz ve zafla küçüldüğü bu adamın 
E!indc kilablarla dönerken Fuadın l - Ki:ndiı acaba? Ya evli bir adam- Ş<"Y soracağım: Kütübhanemizin bütün kuvvetine karşı, meydan okuyan sert 

büyük bir ~efkatle gülümsiycrek ken- sa! Ye bana yaklaşması en bayağı his- devamlı nılışterilerinin isim ve adres- bır s<?sle: 
:Usint bakması, bir saniye evvel verdiği Jerin getirdiği bir yakınlıksa? Ya öğre- lcrirı: kayded!yoruz; Jutfcn siz de ismi- - Evet... dedi. 
ıara.rı gene sarsmıştı; halbuki Selma, r.iııcc sukutu hayale uğrarsam! ni7..i söyler misiniz? Bir saniye, iki düşman veyahud çok 
bu V(;sile ile ona ismini sormağı tasar- Fakat ne olursa olsun, artık bu mu- Selma bu yersiz sualin onu biraz şa- y~t~m iki dost gibi birbirinin göz be-
lanıı~tı. ':lmn:ayı halletmek, bu karanlık vaziye- şırtacağını düşünmüştü, fakat onun ü-, beklerinin içine daldılar •.. İkisi de ne-
Müşlcri gittikten sonra ,cesaretsizli- ti &yd•:r.latmak lazımdır. Sokağın başın- zerinde bu kadar büyük bir tesir yapa- fes slmıyor, yaşamıyor gibiydi. 

~n~ ' 0 korkaklı~ına kızarak akşama <la, hLrcün onu bekliyen dilenciye sada- c;;ığını hiç tahmin etmemişti: Birdenbi- - Benim ismim Fuaddır Selma ... 
bdar kendi kendisini yedi ve o gece, kastın verirken, ihtiyar kadının ta için- re perdeleri tutan eli yanlarına düşmüş S6yle..,.ken büsbütün yaklaşmış, genç 
ne Oİltr::a olsun, ertesi gün onu görür den gc1en bir teşekkürle: «Allah ne mu- ve gözıeri korkuya benziycn bir hisle kt7..'n elini tutmak istemişti; fakat onun 
görmez adını öğrenmeğe azmetti. rad:n varsa versin kızım!> demesi Sel- büyümii~tü. Salonu dolduran güneş ı- şa~ltın şaşkın etrafına bakarak: 

- Se\•diğim adama bir isim vereme- ınuyı t ufif hafif güldürdü. şığı altında Selma onun yüzünün sa- - Fuad mı? Sizin isminiz Fuad mı-
mck ııe gülünç şey! -- Şu kar.şık çıkmazdan kurtulmak- rardığım, dudaklarının titriyerek kı- dır? d:ye sorması o kadar acıklı ve aynı 

Bıı heyecanla bütün gece uyumadan fan başka bir şey istemiyorum bugün .. pırdadığmı gördü. Ancak bu, bir şim- zamanda gülünç bir sahne idi ki, uza
<ıab:ıhı buldu ve kütübhaneye gitmek Allah bu ihtiyarın duasını kabul etse şek kadnr çabuk geçen bir an oldu ... nan eli birdenbire yanına düştü: 
iı;in 1.Pr vakitten daha erken yola çık- de içimdeki bu helecan durulsa artık ... Meçhul miişteri hemen kendini topla- - E\'et Selma ... Neden bu kadar şaş-
tı ~ultanahmedden Divanyoluna doğ- mı~ v!.' iç~riye doğru bir adım atmıştı. tın? 
nı ilcr1crkeı •. avak'arının kanadlanmış K'..i,übhane bugün tenha idi... Selma İkisi karşı karşıya, göğgöze duruyor- - Do~u söyleyiniz; siz kimsiniz? 
gibi acc:>le yürürıüğünü, kalbinin ve bü- tela~ı:-ı~:ln kasada oturamıyor, salon- Jarch. B:m.a böyle eziyet etmekten niçin zevk 
tün v3rlıf!ın;n koşa ko~a oraya varmak d~:ı dış~rıya, dışarıdan salona giderek - Benim ismimi öğrenmek mi isti- duyuyorsunuz? Siz benim amcamın oğ-
için te!35Jandıöını duyuyordu. hir rli!züye dolnşıyordu. yorsunuz? lu Fuari değilsiniz değil mi? Niçin su-

-- Rugürı onun kim olduğunu öğre- Bu -:ıra, nıasaıardan birinin üstünde- Kabil olsa Selma hemen oradan kaç- sttv >rsunuz? Siz o değilsiniz değil mi? 
nec<.>ğim.. Sonra... ki v.ı;-r;dan dökülen gül yapraklarını mql:, bir daha onu görmemek istiyordu Söyleyiniz! 

C .ın!csınin sonunu getiremiyor, her örtünün üstünden toolarkrn kalın ka- şimdi. .. Sebebini anlamadığı bir korku - Ben Fuadım Selma ... 
sanı.r~ başka bir düşünce ile sarsılıyor- rlife pl rdelerin a,.alıklandığını görerek ka11'ini sıkıyor, büyük bir felaket kar- gözlerinin önünde bir 
du baş•11, kaldırdı· Gelen «O> idi. Perdele- şısmda kalmış gibi titriyordıı. ibi en kız hakikati an-

dı: 

- Siz Fuadsınız öyle mi? Beni ıca• 
p;sı~rlan hir dilenci gibi kovan arrıcs; 
mın oğlu ... Fakat durunuz .. siz yaırııı 
o değilsiniz .. siz hergün buraya gelere ı 
hilekar gözlerile beni kendine çekJl'lezJ 
isteyen adamsınız .. siz kendi ismırı1

1 t 
or•aya koymaktan korkarak bana "" 
yasında bir mektebli gibi imzasız -~e,, .. 
tub!ar gönderen adamsınız .. siz dun) ı.l" 
nın en alçak adamısınız ... Anlıyor rtl rıı 
suııt.:z? İğreniyorum .. nefret ediyor.~ a 
sizden... Çıkınız! Bir daha yiiziinuı 
görmek istemiyorum artık ... 

- Se!.ma! i" 
- Gidiniz diyorum! Sizden iğre01~;~ . uz..-

gımı anlamıyor musunuz? Ud Y 
komedyacı ve sahte adam... t" 

$elmanın sesindeki hıçkırıklarla ;all' 
sı}arak Fuad ona doğru bir adırn /si" 
atme:.k istedi, fakat onun yüzünd:_10 .. 01 
nir buhranını görünce başını 0~1şa" 
eğdi ve ağır, düşünceli adımlarla 
rıya ç:ktı. ın'" 

İçeride Selma, başını masanın cB 

na dayıyarak ağlıyordu. 

• - \ifl~ 
Selma birbirine uymıyan d~Ş bıt" 

ve ıztmıblnrın tırnakları arasın a 
pa~anıyordu. 

- Arkalı vat 
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on Posta. om macera romanı:4'> S A T J Ş j L A N J 
',--, Ş 8 eden 1• d 8 m 01UnUf9 lstanbul Dördüncü lcıa rlemurluğun:l ~n : 

• .. , t Nuvart tarafından Vakıf Paralar İdaıesinden 24600 ikraz numarasile borç a-
Harb sa.ıayi casusları arasındaki mücadele Iman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenme

mesinden dolayı satılmasına karar veri!en ve tamamına yeminli üç ehlivuicuf 

et•veskinb yüzündeki damarlar birdenbire şişli, gözleri kan çanağına döndü. 
zun, kemikli parmaklarını plakaya doğru uzatarak boğuk bir sesle: " Raket!. 

Got] R~ketl,. diye haykırdı. Heyecandan adeta boğuluyordu 
deyil. ~~d adasına 5 kilometre mesafe- ı 
~orı · •albuki yakın işaretler görülmü-... 
1ı.:;aoı halde bu gemi inşaatı nerede? .. 
ia 11, ~ · <lr bu havalide gizli gemi mi in

·~·~ or~ar acaba? ........ s·. . 
re \' ılınemez? .. Muhtemel ki İngilte-

1:y F tıın;,, \~ ra.nsa gemi .tezgahlarının ol-
lır! .. Il eyahud ... Almanların da olabi
g 'lıt:eı~Itığın uzak yerlerinde böyle 
~laı. ınşaat yapabilirler. 
}). ·~n tekrar bomboş kalmıştı· 

~·U~·:~Veski, büyük bir can sıkıntısile 
'-'ıne bakt · 

'ı:: ı. 
thı:tll. r ca_ıı sıkacak şey mesafenin ta-
eak a', ?nka? bulunmayışıdır!. dedi. An
o tıp ·;rıan ı~aret1erin uzak veya yakın 
~! 0 !l:ı.adıgı tayin edilebiliyor .. o ka-

' ~1 ~Yt ''
1 
aaınafih bu kadarı da şayanı 

tııuı ~t ... Her halde bu cihazdan çok, c- lşte bakın raket!. Bunu gene görii.yorum!> 

b~:rrınıe~ istifade edebilirsiniz!.. 1 homurdandı. Bu muhakkak.. bir defa r levizyon plağında bu şekiiae bir hele-
t\r 

0 
~eskınin çaylak gözlerinde tek- dah:ı. bunu gördüm!. Garib .. gene deniz zon meydana getiriyor!. 

....._ ~'Jrenç. istihza parlamıştı: ı üzerincle uçarken·. Şimal denizinde!.. Adam gözlerimin içine kırmızı göz-
deı:ı:. !t.t')o!.. işimize yaramıyor değil!... Draveskinin (Raket) dediği beyaz le- !erini hiç kırıştırmadan bakarak tek-
~i,1 L~· aa1nafih sizin gibi bir teknisiye- ke arkasındaki titriyen küçücük garib rarlıyordu: 
~~i 0°Y~e basit bir cihazımızı takdir e- helczorı çizgisile birlikte plaka üzerin- - Elektl'On!. Elektron! .. 
~ tn en~ Pek memnun etti. Ben şahsan de sol tarafa doğru yürümekte idL - Demek elektron tatbikatına baş-
~lırı-a~ıne1ere pek meraklıyım, ne ya- O, kı!"mızı gözlerile korkunç bir hal- lanmış .. diye heyecanla sordum. Halbu
~ ~~:21~!'ak denilen şeyin ne olduğu- ele tenim yüzüme baktı: ki ·biz beyhude yere planların peşinde-

So ala bilirsiniz elbette!.. - Bunu görmemiş olmalıydınız! de- yiz!. 
<e do~t~. tekrar ayar düğmesini sür'at- di. Draveski dalgın, beni işitmiyor gi-

·~Urerek· - Dir şey mi var ki?.. bivdi: 
~~il~akını. dlye ilave etti. Şimdi ma- - Evet.. her halde gördüğünüzü çok :__ 1000 kilometre.· yani Stratosferin 
qy1' 

1
" azami kudretini açıyorum·. fe- gi!;li tutmanız lazım!... 1 de dışında .. diye söyleniyordu. Şimdi, 

· ,; ~~lukları 1000 kilometrelik bir ' Göz bebekleri kan dolu gözlerile göz- şu anda Raket stratosferin dışındadır. 
cih .. C\t etrafında tarıyoruz!.. !erimin içine o kadar çirkin bir şekilde - Hava· tabakasından dışarıda mı? 

O-rrt <.z, sanki azami kudretini sarfedi- bakmal:ta idi ki titredim ve gözlerimi - Muhakkak .. hava tabakası 120 ki-
~~~:l!\~bi garib bir surette sızıldıyor, yere irdirdim. O, devam etti: lometre .. bu bilakis çok uzakta .. 
~la~.zpı~aka üzerinde ciha~ işledi~:e .!a- .-· ~.<lk gi~li. tutmalısınız, .?ok gi~li. •• Draveski, plB.ka üzerinde kaybolmak-
• ~iitü a~akta olan hafif ve guçluk- Bır muddet ıçın .. Raket tecrubelerı ya- ta elan beyaz noktayı tekrar takib ede
~~lirıct~ebı.ıec.ek derecede gay~t ince, :~f pıld~ğına ka~:iyyen i~anım var .. bu Ra- bilmek için ayar düğmesini tekrar 
"ll.?tıı.ıv çızgılerden başka bır şey go- kettır!.. Kat ıyyen şubhem yok!... 1 heyecanla geriye çevirdi. Beyaz 
~:ı]tj ordu. Snnn ko•·kunç gözlerini tekrar pla- 1 ncıkta tekrar plakanın sağ tarafına düş-

~~ıe1111e .. sanki f~~ayı ~~ e~ u~ak me- kada yUrüyen beyaz lekeye çevirdi: 1 m~~· gc~e .. sol tara~a'. yukarı istikamete 
·~1'lcj,, g?rmek 1çın mudhış bır cehd - De.'nek dünyayı abluka yarışı var! • dogru yurwnekte ıdı. 
\L :.Ydi. Ben hayret ve heyecan için- - DJ.nvayı abluka varışı mı?.. Dravcski kendi kendine dü~ününnüş 
~~ "'-m·· .. . J J • " .... ı., · uınuzde donuk donuk ışıldıyan DraYeski avnı korkunç halde iri diş- dibi dehsetle konuşuvordu: "\( ':\ b• .. o , ., 

ııj~i ' ~ .ır ~akinenin üzer~n~ bi~. i~- !erini göstere göstere adeta çenelerinin 1 - Şimdeın Berta toplarının mermi 
~ 4,. ,egihnış olan Draveskının yuzu- ad~leleri güçlükle iradesine tabi olur- ı hareketi esası üzerinde (Raket) deni
/tıt ı:i~or~um. Herif, plakaya .o kadar mu~ gıbi söyleniyordu: 'len mermilerin tecrübe olunduğunu bi- I 
1itıt,daki dıkkatle b~kıy~r~u kı ~akak- _ D:.3mek tecrüb.ele.r başladı.· ~~.he- }iyorsurrnz'. Bu 1:~~tler~ st~~tosfer dı~ 1 

~l(lrq~t!'e damarları şış~ıştı. ~anln 1000 lezon şeklindeki ıntışarları goruyor 
1 
~ına çıkararak buyuk 

1 

hır sur'atle ha-
~h.1r.;~kin mesaf.e ~ahılındek.~ boşl.u~- ml.4sun ?.. 1 reket ettiriyorlar ve :ıektrik dalgalari-
hjelı-n eyl~ ?ırlıkte o da gormek ıçın Ha:yretle cevab verdim: . le ı:-evk ve idareye ugraşıyorlardı. Fa-

"l~ ~l'~~~te ıdı. , _ Evet... . . kat buna, yani elektrik dalgalarile ida-
ltı1 iş·ı . kulaklarımızda O.andanın DraYt>skinin disleri birbırıne vurdu: reye ;muvaffak olunamadı.· demek, 

~~ Ş~;! tGoık: , . . . . . _ El~ktron! diye adeta sızıltı ile söy- ~imdi, elektron tecrübe. olunuyor!.. Zi-
tre\ı . tland ı ıkı rnıl gect·k .. 2000 

1 
d. ı-a bu ikinci defadır ki elektrikli Ra-

ıı "'e ıner ., B ruh e ı. , c!a .. . ım mı... o olın adası- _ Elektron mu?. ke-tl<'l'e hiç benzemi •en bu şekilde elek-
t.~ ı11~~~l1nden geçece~ mi~iz?. _ Evet, elektron! .. Elekt.ron _intişar- tron int~~~~lı Raketlere deJalet eden işa-

!):e:\ ~iz!. a ... Boruholın un tizerınden lan elektrik inti~arlarile bırleşınce ~ rctl::_ roruyoruz!.· - Arkası var -

~~ avf'sk· 
lı l'a a.· : 1 O!andaya emrini verdikten ç· 
11' ~İtcj Yar düğmesini azamiye açmış- 10 Avrupayı yeni bir harbi, 

buhrana sürüklüyor ! 
iktısacii. 

~~ ~tn.~~re yüzünün bütün damarla
~·:· g() Şlıg~ni, yüz et1erinin morardı-
~ ~ı !f' ~lerınin kan çanağı gibi kesildi- .. · k ·n~ ı d 
'1~r...._ 0!'etek .. d' U k ·kı· (Ba.,tarafı 1 inci sayfada) 1 vuk zararlardan ve ya ın ı as ar an 
~ •rıa!{ urper ım. zun emı ı "' ~ ~ b ı t 

V.ı.ı~ l~rını plakaya doğru uzatarak tarafından çekilip son mallar yüklendlği bahsedılınege aş an~ış ır. 
'- lt bır sesle: zamandan itibaren artık Çin piyasası Amerikada ve İngılterede işsizlerin 

~ li~ri;ket!. .. diye bağırdı. A n·upa v~ Amerika için, hiç olmazsa bir mikdarı son bir kaç ay içinde bilhassa 
~~t;tn. heyecanından boğuluyor zan-. zaman, öimüş bir piyasa oluyordu. artmıya başladı. Eğer bu memleketlerde 

~~et ~İ.i~:rınaklan plB.kanın üzerinde * de kuvvetli biı silahlanma hareketi olup 

~t!''l Çuk nok1 kl. d b b' hcırble alakadar sanayi, en yüksek çaıış-,, taı .. · ' a şe ın e eyaz ır 0 daı bu zamana hayli vakit 
!~ l\Jb d. d . z~.man j ma kudretlerile çalışmakta bulunmasa -

ı~ Cta i ~ ıyor u. Bu lekenın ar- t' J yanın Çin istilası her gün 
"e tı ncec1k belirsiz bir helezon git- g€ç ı. apon . . . 
br Zllyord bir adım daha ilerledı ve bılhassa sıste -

tr. İl\1.,. k u. b" .. ç · h·ıı " l . -s ini - . . . matik bir usul ile utun ın sa ı e -
ııı ~10.cı n çavlak gozlerı bır sanı- . . A •• 

1<1 ıı· e kan hu.: ·ı k. k k rir i ve lımanlarını tuttu. Bu ıstıla, Çmı ..,tiz] cumı e san ı ıp ır- 1 
• . d'k 

" '-b er kesilıni 1 a· bir Japon pazarı halıne getır ı çe onu 
ı:ııı 'ı..tılt t .ş er ı. · 1 k 

ııı.ı e !. Raket• ı· t b k R k tı · Avrupa ve Amerika için bır pazar o m ·a· 
~ ~ene .. .. ... ş e a ın. a e .. . .. . . 

r~~ al'tna.{r goruyorum!. Bu, Rakettir!... tan çıkardı. Bugun hır .çok .sanayı mem-
Q,:. ~t et ,ının ucunu plaka üstünde ha- lcketlerinde, bilhassa Çın pıya~asın~a "n 
tj· ~tı.ı t liıekte olan bu beyaz lekeye ehemmivetli işler gören Amerıka, Ingıl· 

1~1 Utar k · · ı · h' r eı-itıi .. a beni donduran bir kinle tere ve Fransada artık fabrıka ann • ıç 
b' k,, ~0sterdı· · k · · b hreç ya - ~. ~ti} ""'l'a.cr··ı · olmazsa hır ısmı ıçın u ma , .... 
~:ll~)~ ka;~ ge) nin bu beyaz, küçücük mamen veya kısmen kapanmış bulunuyor 
!~: 1l"li deh~ında bu kudurmuş, korkunç ve yakın zaman. i?in. da~a ~.üsa~~ bi~ va-

' ,etle seyrediyorum. Hayret- ziyet ihtimallerını hıç bır goz goremıyor. 

lJ ~<ıket . Bu hal, ~de sanayi ve fabrika bakı • 
b ' h· Tıedır? . v ·ıd· ç· d b ı 'llbı,,, SOrct · . . . . . mından boyle degı. ır: ın e. u ~nan 
)ıı~1 getP'i:n Unı. -0, benı ışıtmıyormuş bir çok ve muhtclıf cınsten ıktısadı ve 
hi le fllaka ~. ın~rarmış, korkunç bir mali teş~bbüs!erle alakadar olan Avru
~U~·ekeyi ~ze_rındek.i beyaz b~nek gi- pa ve Amerika maliye teşebbüsleri .• te 
l~'i ış bit k.!1fü~ıb edıyord~. Ingilizce büyi.ik zararlaı görmektedirler. İngılte-

!li Uı-p u r savurdu. Insanın tüy- re Amerika Fransa maliyecileri bu iş-
' erte ' ' -ı ;a.,.......; 

lar ~ımdive kadar dünyanın yeni bir , .. ~ 

buhrana düştüğünü görmek işten bile de-

ğildi. Evvelki buhranın meydana koy -
duğu mcse!elcr henüz pamuk ipliğine 

bağlanmak şeklinde birer hal sureti bul • 
muşken, bu defa Avrupa kıt'ası kadar 
mühim bir mahreç piyasasının elden ç1k-

rrıası meselesi patlak verdi. Hemen her 
tarafta harb sanayii ile alfıkadar olmıyan 
teşebbüslere aid esham düşmektedir. 

* Hiç şüphe yok, dünya yeni bir buhra
na doğru gidiyor. Bu buhran'ın eserleri 
cok vakındır. Yakın istikbale aid bütün 
lktıs;di ve mali tahminler hep bedbin • 
dır. Bir takım sanayi mamulatının fiat
ları düşmüş, diğer bir takımının da düş
mesine intizar ediliyor. Ayni zamanda 
dünyanın iştira kuvveti de azalacak V(', 

mütehassısların fikirlerine göre, zirai 
ahsuller de eni bir buhrana uğrıya • 

tarafından 2200 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Kalyoncukul!uğu 

mahallesinin Simitçi sokağında eski 8 mükerrer yeni 8 numaralı şarkında 2 ve 7, 
şimalinde b garbında 4 parsel numar:ılı avlu ve cenubunda yol bulunan kargir 
bir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazı bclır: 

Bodrum kat: Zemini çimento döşeli bir küçük avlu üzerinde iki kömürlük, 
!;ir merdiven altı ve içinde kömürlük ve helUsı bulunan adi ocaklı bir mutfa le. 

Zemin kat: Karasiman döşeli bir taşlık ve ahşab sahanlık üzerinde iki oda . 

Birinci kat: Bir sahanlık üzerinde biri mutfak olarak kullanılan ve saçtan bir 
ocağı olan diğerinde ise bir şahniş bulunan :ki oda bir hela. 

ik;nci kat: Bir sofa üzerinde iki oda ve zemini çimento saç ocaklı bir mutf~k, 
bir hela . 

t.Jçiirıcü kat: Bir sofa üzerinde iki oda, zemini çimento bir mutfak. 
Çatı katı.: Bir sofa üzerinde bir oda ve C'trafı duvar korkuluklu zemini kırıoı

zı çlni döşeli J:ıir tarasdan ibarettir. Eina kargirdir. Elektrik ve terkos tesisa r ı 
vardır. Üzeri alafranga kiremidle örtülü düı. 

Mcsahası: 32 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesaha;;ı yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya k'lnrnuş olup 31.3.938 tarihine rastlıyan Perşembe günü s;;at 14 den 16 ya 

kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, ak si takdirae en son arttıranı."l •.aahhüdü 

baki kalmak üzere arttırma on beş 6lin müddetle temdid edilerek 15.4.938 tari
hine rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci urttırmada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre Ut:Ş 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil etli lecektir. · 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pek akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lazundır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 

ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 

aittir. 
20°" numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 

bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca khlar ile d!ğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı rnüsbitelerile bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 
l>aylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malUmat almak istiyenlerin 

1/3/938 taı'ihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan tırttırma şartnarnesile 937-257 numaralı dosyasına müracaatlan ilan olu-
nur. (1050) 

Bır bahar sabahı kadar nüzel ! 
Çünkü her şeyden 

ev·"el sabah ve 
akşam 

RADYOLİN 
in llanarak dişlerinin 
sağlamlığını ve göz ka
maştıran parlaklığını 

kazandı 

Bütun diş ve diş etleri arızalarını giderdıkten 
başkA a~z kokusunu izale eder, ağızdaki mik
roblan temizliyerek sıhhatin ve gtızelliğln ay
nası olan aıtzı blr konca ~bi gnzelıeştirir. 

Sabah ve akşam dişlerinizi fırçalayınız 

Si_LJO 

A O NA.Ti ZM.A 
L UM a4Ci()-' ,, 
SIYATIKvE BUTU .. 

S t DDETLI AGAllııAAI 
'rE•KI# ••iSAi.fi ~•ER. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret HS.,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İ3vlçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehidesl, Brezilya, Şill, Uruguay, 

.Arjantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 

Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karatöy 
Pal~ (Telef: 44841 /213/4/5) 

Şehir dahilindeki acen teler: 
İstanbulda: Alalemclyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: istiklal caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 
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f~~ SPOR 
ÜÇ BOZ ATLI Bu hafta yapılacak uıilD 

Yuao: Ziya Şakir küme maçları 
Kamer Han, Hatay Bahadırın anlathklarına o kadar şaşmıştı ld, üzerine adeta l:ir /J 
sersemlik geldi: "Ne söylüyorsun noyan? Çeşmi Zinde Han Timurun zulmünden G.a'atasaray Ankarada oynarken lzmirin ~ço~~. 
zındanda vefat etmedi mi? Demek şu meşhur Kartal Baba o ha? Hayrel!,, diyordu Istanbu~da Güneş ve Fenerbahçe ile karşılaP""'"" 

Kaşgar hükümdarı ,bir müddet. ~e-rve bu meseleye karışan üç noyan hak- - Hangi nokta, celiletmeib?... İzmlr!n en tunew takımı olarat mlllljtalılc ve ıotuklı:anlılıt nrdır .. "'!!J 
reden tepeden konuştuktan sonra, latife 1 kmd& yapılan şiddetli takiblerden ha- - Yusı.ıf Sofu; birader zadesini, Ti- künıeye ayrılan Üçok, bugun Güneşle, ya - yuvarlak top bu sefer neler ~.:j_ 
olarak Hatay Bahadıra sordu: berimiz var. Onun için, sözlerini, ta- murun oğlu Cihangire verdi. Araların- nn da Fener~hçe lle Taksim stadında kar- Yann üçokla Fenerbahçe ~ 

• - Yaa .. demek ki buraya, kısmet a- .:nam:Jc hakikat olarak kabul ediyorum.1 da. on senelik bir sulh aktedildi. ıılaşaca!ı:tu' Bu oyunu on bir San • ~ 
ı·aml) a geldirı. - Şu halde müsaadenizi imdi de 1 .. •• ed'. İzmir takımlannı bu aene henüz görme- ziyade üç Fenerbahçe muavini -~ ~ 

" .. ; • . e ş Hatay Bahadır, acı acı gulums 1• 1 dik. oeçen sen3 oldukça fena mağlubiyetle- demektir. Flkret yok, müdafaa .,.,,..-JıJ' 
- Evet, celaletmeib. 7e .. m1z.n~e Han ıle aramızda kararlaş- - Han hazretleri!.. Siz; o izdivacın re ı:ğranıışla:'dı. Aralarında tam bir anlaş- hacim hattında gol atacak olaD ~ 1 
- E, nasıl.. bir anda karşına çıkan .ırılan plandan bahsedeyım. ;~ _ .... b'~ . h- .. hü .. r an ı'ma olmadan şöylece birleşmişlerdi. Bunun za n.rsa çok fena .. Çünlcfl geııt _.. 

kısmet~cn memnun musun?... - H.1y, hay... .Yl..!ZUI?U ı n~ • u~gur . ngu •. - neticesi ~!arat mmı kfune maçlarının so - çekmek için arkasını dönecek ••.. ...,, 
- Memnuniyet kelimesi, şu andaki _ Bu plfının esası, Timurun ale hi- !arsınız ... O, hakiki bır izdıvac degıl; nunda derha! ayrıldılardı. Bu ite~ daha iyi ıe top bermut.ad avuta gtdecettlt·,; 

saadetimi ifadeye kifayet etmez. ne umumi b' k · d ~b men,.aeketini ve milletini çok seven bir bir ıeldhlt oyunlar oynamat uzere yeni iş Nac!ye düşüyor. O da d~;?,pr. 
. . b-

1 
b. k :ı 1 ır ıyam ve ısyan an ı a- 1 kltlpler turdular. Geçen aeneld Öçok bu se- donectlc ve gene kaleyi şaşırtac--

- ~ayet, talıh sem oy e ır ısme ret. _ ·bek kızının, emsalsiz fedakarlığın- ne bamb:ışka hir bal aldı. Alsancak diye de zi?·. zavallı uerı geri, aağa sola ıf 
ile k~~§ılaştırma~~ş olsaydı, ne yapa-ı -- Ala.. Fakat bu kıyam ve isyan, 1 dan ib~rettir. diğer bir taıom ortaya çıktı. Ve m1lll tüme- yorulacak. Maamafih gene ne ~J 
caktın ... Kısmetını ne sureHe arıya-,nasıl vapılacak?... y , ye ayrıldı. pacak... ..2 ... 
cakt:n?... • . • . - aaaaa... . Bundan doJayı İzmir hakkında tendi fi- Fakat, ın;:ıallah vaziyet bu ı--

C l"l t .b, s· kıl t k - Arkadaşlardan Adil Şah, Celayır - Evt>t. hanım ... On senelık sulh me- kirlerlmlzt nhatca söyllyemlyecettz. Yalnız de Ft-nerbahçenin on biri ao~~ 
d

• - de a ke ~eaH·:· ızt~'. 1kacımb 1
1 

ba -
1 
ve Kapcak aşiretlerinin bulundukları selesine gelince, Yusuf Sofu; bunu, bü- 1 İzmlrlUertn d~ anlattıklanna göre bu sene utradıkları m~Rlublyetlerln acıssoa 

• . • a ıyarı na gıttı. Orada, Kapcak ~rük bir mecburiyetle kabul etmiştir. u.. e pe ger şer. ço •• ıym b•r maç<!a çıkarırlar. Yolcsa un c ece tırn. ızrne ınıze u u- (K•t d' ) . . 1 f 'bold k ı ımı ı Bir ~ ~ etil 
yurmanızı Tıca eylıyecektım. hak·mi (Orus Han) .1 .. •. k . gençlerı dağılmışlar. Talcımlarda. henüz tec- gidifi bu sene pek yaman değil.~ . ..Jil 

- Bu fikri sana kim verdi!... T' 
1 

h. hı e gkoruşece. ·· onku, Biliyorsunuz ki; Özbekler son harbde rhbeslı, oyuncular yer almışlar. Kendile - c. ......... 
.. .. . ımunm a ey ıne are ete getırece . k k ı · k · ük l ü ld ttlkl ri b tı H~tay Bahadır, gulumsedı. Başını _ i .· . . , yalnı7. kalmışlardı. Ur ent a esme a- rinden buy şey er m e . e azı es ,.fi 

Kamer Han'a doğru eğdi· Sesini hafif- ~l .• çok ıyı ... Sonra.... p:m.mış!ardı. Eğer o kaleyi de Timura oytmcul:ır istaıı~ula başka ~uplere girmiş - Muhtelit t ~ kım maçl,.·....-
·. -- Sonra .. Sarıboğa da, şu anda Sey-

1 1 . ler, bu yuzden Izmir futbolü bir hayli geri- L tıJl':f 
!ettı. .1 C d' d ki Go . k b' kaptırır.arsa, artık tutunacak yer en leşmiş. oayrifedere lclüpler muhteU' ~ ... ,.,.. 

- - Ben de!, bu sualinizi bekliyordum; rn~ ~ e ar ın .arasın a ( rı) a ı- kalın·y~cak, perişan olarak etrafa da- Geçen hafta her iki İzmir takımı da Be- ellmlnasyonu bitmiştir. Bugün ~~~ 
ceialetmeab .. Müsaade ederseniz, bu- l~.:.ının merkezı olan (Burge) kasaba- ğılacaklardı. Yusuf Sofu, büyük bir şlktasa kendi sRhalarında mağlup oldular - kım tarı1 mlr.asile teşekktll e~ _..... 
nun ceV' bıııı yarın vereyim. sında hulur,uyor, zannederim. O da o-

1 
b f 1• k f .. .. g f c!ı. nuı;iln ise milli kümeye güzel oyunlar - r:ısycmun şlld maçları btter bltdlfl 

• K 0 H · k'ld' B 'b b rada yerlesc\!ek·. bir taraftan o tarafta- m9 harct e u e a e ın onune eç ı. la başlayan Güneşle, raklb sahasında oyna- futbol takımllc karşılaşacattır. 
. . ki kabı leleri ısyana hazırlarken diğer Hıcbır zaman ost o amıyaca o - yaca ar. e u oyun a an u a r ne fır kOŞUSU amcr an ır ı L u gan ceva a, . ~ . . . d ı gı· bu" kl v b d ist b ld bl i i ~ 

J a;·n.ı etnııştı. f d ' viik rlii anı Tirnura karşı gizliden olması ltlbarlie Üçoka gallblyet ufuklarını ':.Jt' 
- Niçin şimdi söylemiyorsun? dedi.\ ~cıra tan a Harzem J!anı Yu~uf So~.u w. •• şm . . ' . _ kapatıyor. Mnamafih bu kadar aleyhte va - Eminönü Halkevlne bağlı '- ':, 

Hat:ıy Bahadır, biraz daha eğildi. Da- il~ ~uhabe~e ~derek ?zbeklen bu bu- gızlıy.e h~zırlaı_unak lçın ~a.kıt kazan zlyetlcr olma.,1na rağmen izmtr blrinclsln - klüpler arasında 15/Martta A~,,, 
h 

·ı. . ti b' 
1
. 

1 
yuk ısYana ıştırak ettırecek. mak ıstedı· Ve ışte, bunun 2çın on sene- den ümld kesilemez Çünkü kendllerlnde her rasyonu Reis! Vlldan Aşlrin n .-rl 

D. ıı.ııveı ı ır ısan a: ~ · . · ıI d c50, tl ti ı•tıraldle büyük -
C

. !41 t ·b1 5
- ı· W• - 1 - Bu da ili.. yalnız, burada bana lik sulh!.1 kabul ettı. kesce maıüm olan enerji, gayret ve y maz- :ı a e n .., - .A 

- e a e mea ... oy ıyecegım soz er k g 1 b' kt _ ATkaıı vaT _ hk mevcuddur. Raklblerinde ise sadece ua - ıu.su yaptlacaktır. ~?' 
o k~ciar mühimdir ki burada ve bilhas- ay ırı e en ır no a var. 

;:n.bt~em~~d1;t~;!~~es~~~a:~~ı!:~ 1 h.=>ı ö U :» '.v/ O ı ı H :ılkevlerinin Fransa da siyasetini değiştiriyor 111
11 

mız. rıca edeceg·m. ~ ~ Yf ~ edJ'I"' 
Di)·e t.evab verdi. yıldÖnÜmÜ (BaştaTafı 1 ind ıayfadıı) l~ri~ ta!1a~k~k s:ahasına ~~ 

• Bugünkü program Bu üç prensıbin tahakkuku için tngil. aekı muşkulatı gızlememıştır. . 
Kamer H&n, ertesi günü sabırsızlık- İ S T A N bp U L (Baş tarafı 5 inci sayfada) ter( nin ınüzaheretini zaruri telakki eden Bundan başka Chautemps. fn tt.~ 

la bekledi. O gece sarayda misafir edi- Kitab sarayı 1300 kitabı cildletmiş ve Fransa, Edenin istifasını müteakib !ngi· mütesanid bulunm~nın bir __ .. ,.,... 
len Hatay Bahadır uykudan kalkar !6 • Şubat - 1938 - Cumartesi ayrıc.:a yevmi gazeteleri ve mecmuahrı lız ~iyasl'tınin alc:Uğı yeni veçhe ~arşı. -1 cuğundan bahsetmış ve Fra~ 
kalkmaz karşısına bir köle dikildi. ötle Defl'batı: 1 alarak halkın okuma zevkini ıirtmnı,ş- sında mütereddit bir vaziyete düşm1iş tif emniyet prensıblerine 'fi• 

- Buyurun. Sizi, Hanın huzuruna 12.'JO: Pllkla Tt1rtt muaUdsl. tl.M: Bava- tır. bulunuyor. . .. _ Cemiyetine merbut olduğunA 
göti.:1'c>r:eö'im. dedi. 1 dls 13 05: Plfı.kla Türk muslklsl. 13·30: Muh- Kit.'.lb sarayı, Türkivedc ilk defa o~a- Kab·nPnin evvelkı gunku toplantısın. •. tır. 

e • telif plak neşriyatı. "' _ 
Kamer Han, Hatay Bahadırı hususı I Ak ri .. nı1'. çocuklara mahsus okuma salonu da ön İngili?. siyasetinin yeni istik_ametın.ı •••••••.••••••.......-, 

d \.. . ŞaJ'D D~ ya.ı: 1 b A odasın 3 _..,eklıyordu.. Onu karşıSın~a I 
18 30: Plakla dans musUdsl 

19
: Mandolin tesiı; ~tmiştır. izah eden hariciye nazırı Delbos, u s_ı-

oturttu; bır an evvel merakını tatmın ve Gitara: Zekeriya TaVIDan. 19_30: Konre- İ . . . . . -.;:asl't ile Fransanın şimdiye kadar takıb 
h k . . 

1 1 
d 1 çl1:n:n yardım şubesı de 600 fakır :il· ~ . d ki 1 farkları 

eı.me 1çın, ace e ace e sor u: rıı.ns: Üniversite Profesörlerinden Akif Şakir . . .. .. . . . ı cttiğı s y::ıset arasın a esası 
leyP. 35 hın kılo komur tevzı etmıştır. k k d' ·n· artık 'ık•·ı ı - Söyle bakalım, noyan ... Kimsin? .• (Iklim tedavisinden maksad nedir? Bu leda- anlattı tan sonra, en ısı ın • • 

Nereden geliyorsun?.. Buraya niçin vlnin faydaları ve tatblkıl. 19.55: Borsa ha- Poliklinikte 3 ay zarfında 700 !akir 1 c!ar mevkiinde kalamıyacağını söylemiş 
geld:n? berlen. 20: Sadi Hoşses ve arkada!llan tara- ha~ta .• muayene v_e ı_ed.avi edilm ş, para· ve i!-1tıfa etmiştir. 

' · · · · . • fıı.dan Türk musikisi ve halk ıarkılarL 20. ı t i d ı t 
Hatay Bahadır, Tununm bu ezelı 30: Hava raporu. 20.33: ömer Rıza tarafın- sız ı a~ em n e ı mış ır. B:ışveld Chautemps Delbosun istifa • 

düşmanından hiçbir şey saklamıyarak, dan a?nbca aöylev. 20.45: Semahat Özdenses eoo köylüye parasız istida yazılmış, sını kabı.:l etmemiş ve kabine arasında 
Sarıboğa ve Adil Şah ile olan ittifakı, ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve hPr köye sesli seyyar sinema gönder~1ek Mç bir ihtilaf mevcud olmadığını ileri 
av esnasında Timurlenge yapılan sui-. h~llc şarkıları, <saat lyarı). 21.15: Kl~lc suretile orijinal bir hizmette bulunuı-1 sürerek, Delbostan kararını geri alması· 
k ..:ı· ıı.d·ı Ş h .1 k di . ril Turk musikisi. 21.50: Orkestra. 22.45: Ajans . l . ı· 

as.ı:J, .,, ı & ı e en sıne ve e~ o haberleri 23: PIAkla sololar, opera ve operet muştur. nı rıca c ınış ır. 
fecı cezayı, sonra, Semerkandden fıra-j p:ırçaJ'l:n. 23.20: Son haberler ve ertesi gü- Cumhurreisi Lebrun da bu hususta 
rı, Kartal Baba'ya ilticayı aynen nak- nün programL müdahale ettiğinden, Delbos, bugün par· 
Jetti. Sıra, Kartal Baba'ya geldiği za- ~ Bir Doktorun l ı l.funı>ntoda yapılacak olan harici siya.ıet 
mat".; KRmer Han onun sözünü kesti: H - Şabat • 1931 - Cumartesi miizakcrelerinin neticesini beklemek u -

- Kartal Baba mı?.· Kim. bu zat?.. ANKARA Günlük Cumartesi zere, istifasını muvakkaten geri almış -

-Bu zat mı? .. Celiletmeib! .. Bugün ötte neşriyat.: Notlarından (*} l ur. 
herkesin Kartal Baba diye tanıdığı bu 13_30: Muhtelif plAk nep1yatı. 13.50: Pllk: I Paris 25 (Hususi) - Meb'usan mecli-
2at· Çeşrnizinde Hanın bizzat kendisidir. Türk nıuslkisl " halk tark.ılan. 14.15: DahJ- NevrBJJleni sinin bugünk~ toplantısında harici si -

Kamer Han; yerinden fırladı. Hayret ll •e t.!\ri<'l haber1er. 15.30: Müzilc ötretmen. yasete müteall:k müzakerelere başlan • 
:ve merak ile bağırdı: Otuıun~an naklen Cumhur Baştanııtı flllr- Belll başb lrlz ıunlardır: Baı •trw. bu mıştır. Müzakerelere yarın da devam e • 

·- Ne söylüyorsun, Noyan! .. Çeşmi- demlr bir miğferin yaptıtı tazylka ben _ dilecek ve başlıca hatibler yann söz söy• 
monık orkeswa beyetlnin tonaeri. 1 b:.ş stirısı bazan kafa tasına geçlrilmlf 

. d H T' ım- d . Akşam neşriyatı: 1· ki d' Z1L e an; ımu~n .~ un en, zın- 18.30: Plllc neşriyatı. 18_35: Çocuklara Ka- z,,r. Bel atrısı. Hafızada durgunluk, u-

1 

ıyece er ır. 
danda vefat etmedı mı... ragÖ'.4 cKüçük Al1>. 19.10: Türk musikisi ve nutk:ınhk. bllhasaa lSmlhaslann unu- Paris 25 (A.A.) - Chautemps, dün cğ-

Hatay Bahadır, gülerek cevab verdi: halk tarkılan <Hikmet Rıza ve arkadaşları>. tulması pyanı dikkattir. MeaelA insan leden sonra bugün meb'usan meclisinde 
l lslml"rinl veyahud diğer buna benzer ta-

- Harı hazretleri! .. O da ayrı bir hi- 1!:135: eaat yarı ve arabca neşriyat. 19.50: mt haslan .. abuk unuturlar. Uykusuzluk açılacak olan harici siyasete mütea1l!k 
A •• .. • • Türk rnuslktsl ve halk şarkıları <Nezihe ve " k dd ı k ·· 

k~~e ... Bugun, anc.~k uç k~ı taı:afından arkadaşları>. 20.l5: Hukuki konuşma: Huku'k ve ı~ 11tmtısı. Çalışamamazııt halleri. müzakerelere bir mu a eme oma u • 
bılınen bu sırrı, rnusaadenızle sıze nak- İlmini Yayma Kurumu üyelerinden ceııı A- Ekser•ya yalnıı kalmak ihtiyacı ve da- zere parlamento ekseriyeti gruplarının 
ledcyirn .. dedi. ph. aynı halclan tapuya tescllinden sonraki ha saire gibi lrlz nevrastenlyt hatırla- mümessilierini kabul etmiştir. 

tır. Maamanh diğer birçok asabi ve alı:ll ı Kamer Han, Hatay Bahadırın anlat- hukuki neticeleri. 20.30: Türk muslldsi ve Chautemps, ı:imdiki ahval ve §t!rait 
ha•~ '-ıla (S 1 .. h ddl kad 1 1 hnstahklarda da buna benzer lrb görü- -s 1 

t ki b .. ··k b. h d d' ... fa?'• n a ~ a n ve ar aı arı). dat...ı'linde harı'cı· sı·yasetı'n sıkı bir suret-i arını uyu ır ayret için e ın- lilr. Tabii bunlan ayıracak doktorlardır. ı; 

lerkcn, Hatay Bahadır sözlerine şöyle- latanbul ikinci lflu Memurlu- Nevr'lstenlklerl bir müddet beyin yor- te dahUI siyasete merbut olduğu müts -
ce devnm etti: gunhığundan, üzüntüden, ber nevi ru- ıeasında bulunduğunu söylemiştir. Mil -

t t H h ti . Ç .. de ;undan: hl te'leyyücattan uzak bulundurmak il- ""'.ai!eyh, ekseriyetin geni•letilmesi Jü • 
- ş e, an azre en..· eşm. ızın Mu-rıı·· tıak Şi•-..... "lu ve .nre,_ .. _ı şı·r- d A t ha d dlrmelc ıı .,; 7 

., 7•&&-.ava 9.. a.ıu ıım ır. çı " a gez • ık dUf- i zumu~u pek iyı· taakkul etmekte oldu -
ıı:an~ macerası da b~dan ıbaret ... keti masasına gelen alacaklı D. Angeli ıar ~ptırmak •e da.hilen aınırıerı taıc.ı-
Şınıdı, buraya gelmemın sebebine ge- F k'l - 'li H t U 1 k 1 y~ edecek Ulçlarla tedan ettlrmelc il- ğunu, geni~ bir birlik vücude getirilme • 
. . _ _ rua ve ı ve mumessı ran & u ç • h b k il esh'l t .ı. 
lınce ... Bu, bızzat, o buyiik Hanın em-ı . diA' 

791 61 
t .

1
. 

11 
t ta mndır. Nnraatenl ayatı bir tehlike gös- sini ütiin uvvet e t ı e me6 e ve 

ril ..:ı· T. d · t'ka 1ın k · yanın ıste a1 • • ngı ız rası u rı termezse de tahsı uzun bir müddet işin- l h"ttl evsafı lizımeyi haiz her hangi bir 
C\.!ır· ımur an ın ı m a a ıste- 720 h b'l &aftl'f li k k k M 

1 
. b d b 1 b 

1 
esa ı c '1\Rrı ra ır uruşun maa den gücünden mahrum etmesi dola)'lall6 şahsiyete terki mevki eylemeAe lmade 

yerı erın en aşın a u unan u asi f . t t h h kk d ki t 1 b" lrlfmnl tehi'~--' vardır. 6 
•• • ıı. atz ve pro es o arcı a m a ta e ı " .. n1çaı b 1 d A be t · t" 

noyan mukemmel hır plön tertib etti. trı· 'd . tedk'k d'l k 'b ed' ----------- u un u.5unu yan e mış ır. 
. . .•. . ası arcsmce ı e ı ere ı raz ı- <•> Ba noUan Leslp sakla b M f"h b k'l b k b'l d .. -Arkadailanma bırer vazıfe verdıgı gı- .. yınıı. 1a ad aama ı aşve ı , u a ı uşunce-

b
. be . d b .. 1 • li b" "t. len senedjere nazaran müruru zaman ol- bir albüme ;rapaştınp koleksiyon 1apınu. .... , .... ------··--
1' nı e uraya, sızın e gız ır ı tı- duğundan bunu kateder, vesaikin ibrazı Sıkıntı umananazda bu notlar bir doktor 

fak yapmıya gönderdL T'ımurun, her hakkında yapılan tebliğata rağmen al:ı _ ribi lmdadınau :yetişebilir. 
tarafta, her çeşid casusları olduğu için, caklı gelmemiş ve bir vesika dahi gcn
ihtimal ki beni de Tirnur tarafından 
gönderilmiş bir casus zannedebilirsiniz. 
Fa.kat; orzu ederseniz, derhal gizli bir 
'tahk!kata girisir; sözlerim.in doğruluğu
nu derhal öğrenirsiniz. 

ciermemiş olduğundan müruru zamana 
tığrıyan alacağın kayd talebinin reddine İstanbul ikinci İflis memurluğun-
İf ıas idaresince karar verilmiş olduğu dan: 
ilan olunur. (5343) Müflis ZeUiç Biraderler Şirketinin a-

lacaklıiarile yaptıkları konkurdato f g. 

Türk borcu tahvilleri 
TOrlc borcu tahvlllert, dOn de, borsada, 

19,20 Urada açılmış, 10 kuruş yilksleeret 19.30 
lirada kapanmıştır. tinıtürklerln, kupon te
diye zamanı yaklqtıkça bir mlltclar daha 
yukseleceğl tahmin olunmalctadır. 

Türklyede bulunan 500,000 kadar Türt 
borcu tahvilinden mühim bir lcıamı da is -

ÇEKLER 

Londra 
!'IH·Yod 
Parla 
MUlno 
Briıu.& 
AUna 
Cenene 
SofJa 
Amsı.rdala 
Praa 
VlJaDI 
Mat:rtd 
Berüa 
Vaqo ... 
BudapeeW 
Bllknt 
Belp'ad 
Yobbama 
Me»lı:oTa 

Btoltb<WD 

AçılıJ 
630, 

o.7966 
14,41 
16,1.i6f 
4,ıı91J 

86, 1460 
3.42 1 
63,4~ 
ı,u.J4 

22.6360 
4,d 

l2 J;jlO 
ı,96111 
4 jU6S 
s.987' 

J06 19 '4.-
2,1161 
ı,s,ıaa' 
s o.>1• 

ESHAM 

TQrk bOl'C11 1 •n 
• • l Tadeıı 
• • D •adeı 

Anadola ı pe. 
• 1 HdtU 
• D pe. 
• 11 YL 

Anadolu mil. petlD 

--
Kamer Han, o kadar şaşırmış ve hay

ret etmişti ki; adeta kendisine bir ser
semlik gelmişti. Bir müddet düşündük
ten sonra. cevab verdi: 

Son Posta Matbaasa 

Nepiyat Müdüril: Selma .Rogsp EmeG 
S . .Ragıp EMEÇ 

SAHİBJXRİ· A. EkrnA VŞAKLIGU. 

tanbul Birinci Ticaret Mahkemesinin 
9/2/938 tarihli kararile tasdik edilc?rek 

1 kat'ileşOl.lf olduğu bilinmek üzere ilin 

tanbulda bulunmaktadır. lstanbul Merkez 1 
bankaaınc!a, flmdiye lcaclar, 8000 tadar Türk ı Ttlrk aıtml 

borcu tahvlllrJn sıvaa - Erzurum tahvllled - '-•ı mBa•n•tn•o•'•°"••B•İllll!~= 
- No anL. Suika'Cl meselesinden .• olunur. (1023) 
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liAYATIMIN 
En Büyük 

HEYE CANI 

liELLA 
PITT 

YfNJ SiNEMA 
YILDJZ/ 

SON POSTA 

1938 
Küçük Ca.ri H'2&aplar 
ikramilje planı=:; 

tt 
._ ç ıneras:irn gününde adi bir pud 

ıı.. ~llanrnak mecburiyetinde kaldım. 
'llQra ·ı 
~ ' cı dıme parça parça yapışı-

~. \le Yüzüm cmakiyajlı» bir şekil 
~"S'~li 
..... Yordu. Bu pudradan tamamcr 
""llııa,~ . 
~ ~ -r ettım ve havalandırılmış 

't etna köpüğü ile karıştırılmış ye-

4 
8 

16 
76 
80 

adet 

" 
" 
" 

1000 
500 
250 
100 

.lirahk 

" ,, 

" 

---
4000 
4000 
4000 

- 7600 
4000 
5000 

" 
" 
" ' ~mnmen görünmez bir pudra 

"ti~ .tnaga başladım. lkni görenler 
~du. Çünkü ben artık ayni de- 200 

384 

" ,, 

'' 

50 
25 

,, - " 
" - " 28600 

" 
1 

K ' 1 1 L • 1 Eyl-u" I 1 uraıar : ~- ... , ı .-. azının, 
Birincikanun larihlerinde çekilecektir. 

~r-a aleminde keşfedilmiş en bü
~~. ~dır. Bu yeni pudranın formülü 
'1.rnaı hakkı büyük mali fedakar
~ la hemen Tokalan müessesesi ta
~ dan satın alınmıştır. Şimdi Toka
' Pudrası namile ve hergün daha 
'daı-.a nermin, daha güzel görü-

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplflr kura/ara 

dahil edilecektir. 

"-----~--~~~~~~~~~~-· 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukal· 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S p İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

·sına dikkat ediniz. 

marka· 

~---~------~~~~~ 
ı.ıl!S'.hhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Tasfiye 

yeti R . ı·..... d \> eıs ıgın en: . 
. any.ı. .. . . 
tıınıltak ~ubadillerindcn ve Pendik mürettebatından Mustafa Paşonun bak.iyeı 
~aıı:ıııı 1 ıçin verilen 6032 sayılı bir kuponlu ve 1380 lira kıymetli tasfiye vesi

~d" "Yunanistanda kalan ve hayd mahiyette olan Arslan, Zülfikar ve Meh
~l'ihııakıı~arına karşı verildiği tebeyytln etmiş ve keyfiyet hey'etimizin 4/1/1938 

~tnıeı,.r~~tırnaında göı-üşülerek mahiyetleri itibariyle hususi mülkiyete inkılab 
~ f:ay~ı e kanunen imkan bulunrnıyan bu Vakıflara karşı Mustafa Paşo namı· 
'-'t o~nunf olarak tanzim edilen bu tasfiye vesikasının iptaline karar veril· 

a keyfiyet ilan olunur. (9 51) 

EM M fS~in ilACIDIR 
. . -.- .... ·-· '7 ... ~ ... ..,.. --·: 5--

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havacııs ve Halk gazete3l 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetem!zde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. l\.r. 

TÜflKİYE ı:ıö0 7ö0 !OOı;J 
)."UNANiSTAN ı340 1220 710 2/•) 
ı!CNEBİ 270J 1400 bOO 300 

Abone bedeli pcşir:cfü. Adres 
değiştirmek 2;> ıturuştur. 

Gelen eorak geri verilmez. 
llC.nlardaP meı'uliyet alınm~ 
Cevap için mekiublara lCı kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. ............. 
Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

.. Sayfa 18 

.. 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Me nurluğundan: 

Ali tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25086 ikraz numarasile borç alınllll 

paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemcsiDo 

den dolayı satılmasına karar verilen ·11e tamamına ehlivukuf tarafından 38'W 

lira kıymt:t takdir edilmiş olan Beyoğlun da Sultanbeyazıd mahallesinde Hisar~ 
bi namı diğeri Mandıra sokağında kayd en eski. ve yeni 22 ve mahallen 20-22 ka.ı 
pı numaralı bir farafı Mığırdıçın 18, 20 numaralı müfrez apartımanı ve bir t8ııı 

rafı mukaddema kilise ahırı elyevm Rum mektebi ve bir tarafı 24 numarab 
müfrez diğer hane ve tarafı rabii Hisar dibi sokağı ile mahdud bir kargir hane. 
nin evsnt ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat; Bir mutfak, bir hela, od unluk ve kömiirlüklerdir. 

Zemin kat: Hariçten demir çift kanadlı kapı ile girilen zemini çimento bir koıı 

ridora nazır ayrıca bir kapıdan girildikt e bir sofa üzerinde 2 odadır. 

Bi'l'inci kat: Bir sofa, üç oda, bir hela, bir mutfak mahallidir. 

ikinci kat: Dört oda, bir sofa bir hela dır . 
Üçüncü kat: Dört oda, bir sofadan jba rettir. 

Mesahası: Umumu 87,00 metre murnb baı olup 75.00 metre müra15baı bina 

12,00 metre murabbaı aralıktır. 

Umumi evsafı: Bina kargir, merdive:n leri ahş;ıl;, ve muhtacı tamirdir. 

Yukarıda hudud, evsarve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık artt11.\ıo 
maya konmuş olup 31.3.938 tarihine r.'l!:ıllıyan Pc.>rşcmbe günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postahane binasındaki dauemizde a\ık arttırma ile satılacaktır. Art-

tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul el( 

çok arltıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirac en son arttıranın taahhüdG: 
baki kalmak üzere arttırma on beş gi.in müddetle temdid edilerek 15.4.938 tar»ı 

hine rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açnl 

arttırması yapılacak ve bu ikinci ~rttırmada g:-ıyrimenkul en çok arttıranın &: 
zerine ihale edikcektir. 

Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya girmezoen evvel muhammen kıymetbl 
% 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya mılli bir bankanın teminat mea 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzll edılir, ::!O senelik taviz bedeli müştcri,Yt:. 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve ülas kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkrasıneat. 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alaca klı1cır He diğer alfıkadar~nın ve irtifalt 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hus usilc faız ve masrafa dair olan iddia}~ 

nnı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün ıç!ııde_ evrakı müsbitelerile bih 
dirmcleri icab eder. Aksi halde ha'.claıı tupu sicilile sabit olmadıkça satış bedeot. 
lmin paylaşmasın.dan hariç kalacakları ve d:ıha f:ızla malUmat almk istiyenle

rin 1.3.9;~8 tarihinden itibaren herke.sin görebilmesi ic;in açık bıılunduru1aca~ 
olan arttırma ıartnamesile 937-317 numaralı doyasına mi...ı·acu~l&rı ilin oı. 
nur. (1M9) 
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Türkivenin ve bütün dünyanın en mükemmel tras bıça2ı 
J 

İsveç çeliğinden yapılmıştır. 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. HASAN TRAŞ bıçağının yalnız 
bit adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür 

KESKiNLiK SÜRA1 

MtiKEMMEliYET TEMiZliK 

UCUZLUK ZEVK 
SIHHAT RAHATLIK 

-

P A S L A N M AZ HASAN TRAS BICAGI 
Bir şaheserdiı·. Traş olduktan sonra silmcğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyen paslanmaz: Bu dünyanın hiç bir traş bıçağına nasib olınıyan bir ha~· 
dtr. il A S A N T R A Ş bıçaklarile traş olanlar kat'iyen bir daha başka bıçağı istemezler. H A S A N ile traş olmak biiyük bir zevktir. 1' 

HASAN TRAŞ bıçağı ı O adedi 35, paslanmaz nevi 50 kuruştur. Mutlaka il A S A N ve p A S L A N M A Z markalarına dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve mutlaka B A S ~ 
isteyiniz. H A S A N Deposu. 

c ·. . : . 

Her yıl sinema aleminde yeni bir yıldız.... __ 
u sene radyo aleminin yeni yıldızı: 

E M E dur. 

"MUCİZE SESLİ OPARLÖR .. YALNIZ: 

o 
radyolarında bulunur. 
Dış yapısının güzelliği ve 

iç yapısındaki teknik kuvveti 
ile dünyada tanınmış olan 

EMERSON 
radyolarıdıra 

E D İ S O N M Ü E S S E S E S İ : Beyoğlu, . istiklal Cad. No 34 
.. ~ • r- • • • . .. ~ • • • i '• 

ARADA BÜYÜK FARK VAR 411\ 
Pert.;,y çocuk pudrası ; flmdlye kadar h çbir bf>nz-ıo tarafından taklicl 

edllmemışt.r. Bu pudranın, en bnytlk meziyeti bilhassa çocuk cUdlerJ 
için hazırlanmış olmuı Te terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmam nsıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 

İlan Tarifemiz 
Birinci tahiltt 400 lıuraı 
I kinci aala:le 25(; . ,. 
Üçüncü aahi!e 200 ,. 
Dördüncü Mhil• 100 • 
1, ıahi!eler 60 » 
SOn ıahi/11 40 • 

Muayyen bir müdde' zarfında fazla• 

----------En Korkunç Düşman 
Ve En Mükemmel Silah 

-~ 

Soğuk algınlığı tehlikesine karfl kendinizi G R 1 P 1 N 
kaşelerile koruyunuz. cıll 

~ OGUK ALGINLIGI: Baı. diı, GRİPIN üıütmeden mnted' 
bel, kulak ağ• ılarına ıebep olur. hastalıklara mlni olur. ~ 
GRİP İN bütün ağrıları dind ·.r. SOGUK ALGINLIGI: ~ 
SOGUK ALGINLIGI : Nezle n~'esizlik tevlit eder. _;tit• 
Gı ip ve bir çok tehlikeli huta• ı G R 1 P İ N : Kırıklığı rY 

• 

l klar do~rur. neş'eT1izi ia -le edıar. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
fs m ve marknya dikk11t. Ve ber yerde ısrar~a GRJPIN isteyınl:ı. 

Öksürük, nefes darlığı. soğuk aıpa
lığı v~ göğüs nezlelerinden Wl kurt"" 
racak en iyi ilAç budur. 

Her eczaneden ısrarla t.steyiniı-___/ 

Şişman vocut;u yaşlı kimseler de kullanmakta lırlar. Vncudun lltivala· 
rında TO koltuk altlannın pişiklerlne karşı bundan· daha mn~ssir bir 
pudra h~noz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi ( Jalk Pudra) farı' ile karıştırmayınız. 

ca mikdarda nan yaptırac:nklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ~e-
cekletdlr. Tam, yanm ve çeyrek sa:•fa , 
ilanlar için 8)-Tl b;t tarife derpiJ 
edilmiştir. 

ŞİFA kaşe . 
Grip, nezle, b3Ş ve diş ağrıları, ateşlerı, 

Son Posta'nın tlcart tl!nlarına aid 
işler için fU adrese müracaat edil. 
nıdıdir: 

tılnedak KoUektH ~lrbU. 
&.ahramamade Haa ._.__ - ..... 

Romatizma ve müzmin ağrılara 
karşı kuvvetli bir i:açhr. 


