
Yunanlstanın d•hlll vaziyeti hakkınd• 
ortaya etllan f&yıalar . 

arasında 

İHTİLAF MI ÇIKTI ? 
/ngiliz gazeteleri eski parti liderleri ve bazı 

yüllsek rütbeli zabitlerin 
tevkifi hadisesi etrafında tafsilat veriyorlar 
Dünkü posta ile gelen ingilizce gaze -ı 

tclcr, Yunanistanda cereyan eden ı;on 
vakayi hakkında uzun tafsilat verme'k -
tedirler. 

Bu gazeteler, Kafandaris, Sofulis, Teo
dokis ve Mihalakopulos da dahil olmak 
üzere on beş eski parti şefi.le bir kaç yük
sek rütbeli subayın tevkif edildiğini ve 1 

şahsına karşı tertib edilen bir suikasdı 
meydana çıkaran başvekil Metaksasın 

mutlak bir diktatörlük ilan ettiğini yaı -
dıktan sonra, parlamentonun tekrar top
lanmasını istiyen kral ile başvekil ara -
smda ihtilaf çıktığını bildinnektedirler. 
Yunanistanı, İtalya gibi korporatif bir 

devlet haline getirmek istiyen Metaksas, 
kralın milmanaatile karşılaŞDllJ ve bu -
nun üzerine mutlak bir diktatörlük illn 
ederek, eski partiler tarafından yapıla -
cak olan her hangi bir siyast harekete 
cevaz vcrmlyeceğini ve muhalefet teşeb-

( Deva.mı 11 inci sayfada) 

12 yaşında bir 
çocuğun cinayeti 
Bıçağını bir kahvecinin 

karnına saplıyarak 
barsaklarını döktü 

- Yunan kralı ile btı§Vekil V-WUA 

Türkiye ve 
Milletler Cemiyeti 
Misakın ıslahı için teşekkül 
eden komitede murahhası

mızın mühim sözleri 
Bursada ~~ !!,brikGn Balıkesir, (Hususi) _ Evvelki gün Cenevre 1 (A.A.) - Anadolu ajansıma 

S 
şehr~zde 12 yaşında bir çocuk kor - hususi muhabiri bildiriyor: 

Un ili ,. pek fa br ,. k a Si açı ld ı' M e rı· n o s kunç bir cinayet işlemiştir. Dinkciler . Milletler Cemiyeti misakının ıslahı iç• il mahallesinde oturan bu çocuğun ismi teşkil edilen ve Türkiyenin de dahil bG-
11 Hakkıdır. Hakkı ayni mahalleden Mah lunduğu 28 ler komitesi dündenberi ta.-

'a br lk ası da bug un açı 1 a ca k ::~~:ı;;;:,~:i~:::~t:.~~~ ··~:~:ç.~:;::~! ~:i:~;r:r~i.bi "."" cı. ... 
~--~---------------~-----, ~~~m~~~~e~~-~~~~~cl~ı~~ft~ 

• j( • • • • ., • • \ nına birkaç defa saplamıştır. Barsak - kısım devletlerin cemiyetten çekilmlt 

C
liyiii ';l"J.,., Gene~ la~nın i•lt~n• ~cSanıw ·~lı ~abnlrasını J&n korkunç bir şekilde dışarı fırlayan bulunmasını sebeb tutarak Milletler C.. 

.. siy•elimi.e11 daydapm 6ahtıy"!" l~ bu~· -!'~ Je~erlı hnıman Mahmud kanlar içinde yere yuvarlan - miyeti misakında tecavüz eden devlet a-
'-~~lt 

1 
Bii~k Şt/ mıllete lratlıı olmaau11 clıle rım» dimlelerını ,.dıl"' mı.ş, suçlu çocuk da kaçmak isterk_en Iey~ine zecri tedbirleri~. ta~bi~ mecbuıl 

~ ~ btıgU (~USUsi) - Cumhurreisi A- yakalanmıştır. Kahveci Mahmud agır değıl, fakat her devlet ıçın ıhtıfarl oım .. 
tı~"İlıde ~oğleden sonra saat birde re Gemlik ı (Hususi) - Suhlğ ipek fa~-, yük Önder fabrikanın defterine şunlan y~r3lı ~larak h~tane~e kaldırılmıştır. sını ileri sür~ü~er. .. 

(l>eı,cı &§Vekil CeW Bayar, Da - ıikuını AtatUrk, Beşvekil ve Vekiller yazmışlardır: Cmayetın sebebı henuz anlaşılama • Bu suretle ıki cereyan ha~ıl ~lduğu ma. 
ırıı ll inci sayfada.) gezdikten sonra fiilen açılmıı oldu. Bil- (Devam& ıı inci say/cıda) mıştır. lUındur, (Devamı. 11 ıncı •vftıda) 

.\kdenizde meçhul 
~ denizaltı gemilerine 
&·iltşı kontrol sıklaştırıldı 

j Naziler arasında 
Anlaşamamazlık 

Belediye, futbol seyircilerini 
bağırmaktan menetmek istiyor 

Parist'e ortaya ablan 
bazı rivayetler 

Dün Şehir Meclisinde görüşülürken itirazlar yükseldi: 
"Böyle bir memnuiyet dünyanın hiçbir tarafında 

yoktur. Tatbik de edilemez! • lt ı 
h,),:Rİliı gemisinin bahnlması Londrada büyük 

tt.._ ~~ ~Yandırdı, ispanya sefiri meçhul denizalh 
ısının ltalyanlara aid olduğunu iddia ediyor 

Paris 1 (Husu
si) - Alman Re
ichstag meclisi • 
nin geçen pazar 
günü için rnukar• 
rer olan toplan • 
tısının yapılma .. 
ması ve binnetice 

Hitlerin de bek • 
lenen nutkunu 
s ö y 1 e memesi, 
muhtelif rivayet • 

Dün saat 14,30 da, Şehir meclisimiz, fU· ı 
bat devresinin ilk toplantısını, Necib Ser
dengeçtinin riyaseti altında yaptı. Ge -
çcn celsenin zaptı okunduktan sonra söz 
alan vali ve belediye reisi Muhiddin Üs
tündağ: 

c- Bu, dedi, ~ubat devresi, büdce mü
zakeresini istihdaf eden bit devredir. Bu 
itibarla bugün, vilayet ve belediye büd -
celerini meclisinize arzetmek vazifemiz
di. Fakat hükOmetimizce alınmıt bulu • 
nan bazı mukarrerat, belediyenin mu -

lerin deveranına rafları ve varidatı üzerillde müeair o-
sebeb olmuştur. Jacaktır. 

Almanlarla sı· Bu yüzden, belediye büdcesini henüı 
~ kı temasda. bulu· G. Blomberg hazırlıyamamış bulunuyoruz, ve bu cel

mahfellerde söylendiğine göre Nazi şef sede, yalnız vilnyet büdcesinl anediyo-
t .. ~lldt J\~ lerl arasında, Alrnanyanın takib et • ruz. Fakat, takdim ettijimiz bu büdce-
~ ltcs~ .. ı (lllli de t4harriyat y4pan İngiliz torpidolan • . . mesi icab eden harici siyaset ve bil • nin müzakeresi devam ederkeDt yani beş 

liitttr llt Wkı ~I) - Endmion adın • nizaltısı tarafından batırılması hadısesı, hassa Japonya me.e.lesi etrafında de - on gün içinde, belediye bQdcest de ye • 
llt içıkJ .. ~- İ~giliz gemisinin Ce- İngiliz efk.in umumiyesinde derin bir rin bir ihtilaf baş göstermiştir. tiştirilecektirl• 

--'lıda lneçh\ll . b~ de _ (Deuc&mı 11 inci ıa11fada.) (Devcmı 11 illd NJlftUk) (Devcıtna ıı inci •Jdıula) 

i 
Avnıpada bir futbol tn.aç\Rıa ~ea.J 
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Her gün 
Bulgaristan parlamen!o 
Rejimine avdet ediyor 

- Yazan: Muhittin Bir~en -
le on günlerde Balkanlarda rejim 

;;;;;;!) hareketleri var: Romanyada ce -

reyan eden vukuatı biliyoruz. Demol-.r~
tik rejimden otoriter rejime doğru bır 
kayma temayülü eden bu hareket, inki
şaf halindedir. Bakalım netice neye \'a -
racak? Ayni zamanda Yunanistanda ca 
bazı hareketler oldu. Eski siyasi fırka -
ların yaptıkları bu hareketlere karşı Me
taksas, şiddetli bir vaziyet aldı. Ümid e
deriz ki dost Yunanistan, siyasi müca -
dele sistemine dönrnemekteki iyilikleri 
takdir edecek ve sükün içinde çalışıp ıler
liyecektir. 

Yeni senenin ilk günlerinden itibaren 
de Bulgaristanda bir hareket göze çıır -
pıyor. Son günlerde Köse İvanof kabine
sinde bir kaç nazır istifa etti ve bunla -
nn yerlerine başkaları geldi. Bunun se
bebi de başka türlüdür. Bulgaristan, dö:1 
t.encdcnberi devam eden parlamentosuz 
ve otoriter hükumet sisteminden tekrar, 
eski rejime dönmeğe hazırlanıyor. Sofy.:ı 
hükfunetindeki şahıs tebeddülleri de hu 
hazırlanma arasında vukua gelen bazı fl-
kir ihtilaflarının neticesidir. 

* 

ı 

Köse İvanof, bundan bir sene evvel 
Sofya hükumetinin başına geçtiği sıra. -
!arda memleketi, yeniden ve eski Ana 
Kanun mucibince parlmanter hayata 
götürmek hakkında Bulgaristan siyasi 

muhitine bir takım vadlar vermişti. Bir 
ııenedenberi Bulgar başvekili bu vadini 
tutmak üzere hazırlıklar yapmakla meş· 
gul oldu ve nihayet son zamanlarda yE-ni f 
bir intihab kanunu hazırlıyarak bu ka -
nun mucibince önümüzdeki mart sonla
nna doğru yapılacak intihabatla Bulga
ristanı yeniden parlamento hayatına gc
çirmeğe karar verdi. 

Yeni intihab kanunu, eskisine nisbetle, 
daha dar bir demokrasi görüşüne istinad l 
t!diyor. HükCimet böyle bir kanunla Bul
garistanda daha rnutedıl bir parlmantn -

rizm tesisine ve bu sayede siyasi hayatı 
normal bir şekle irca edeceğine kanidır. 
Zaten, Bulgaristanda dört senedenbeıi 
sarfedilen gayretlerle, eski şiddet politi
kacılığını yapan unsurlar birer birer bcr-

1 
taraf edilmiştir. 

Köse İvanof hükumeti, bir "taraftan 
Makedonya komitecilerini, diğer tarnf -
tan müfrit askeri diktatörlük taraftarla
nnı dağıtmış, Bulgaristanda demokrat:k 
bir hayatın ifratkarlıklardan tecrid e.':iil
miş bir halde yeniden işliyc:bilmesi im • 
kanlarını arttırmıştır. Bu suretle, Bul -
garistan, tıpkı müteveffa Yugoslav kralı 
Alexandre'ın yapmış olduğu gibi, uzun 

müddet kral idaresinde diktatörlükle ida
re edildikten sonra eskisine nisbetle da
!ıa mutedil bir demokrasi rejimine dön
müş olacaktır. 

* Hükumette son günlerde Yukua gelen 
şahıs değişmelerine gelince, bu da yeni 
yapılacak intihabatın tatbikat esaslarına 
aid bazı fikir ihtilaflarından doğmuştur. 
Dahiliye nazın Krasnovski yeni inti -

habda fırka politikacılarının, yani Bul -
garistan tabirile, partizanların intihaba 
iştirak ettirilmemelerini istemiş, harbiye 
nazın Lukof da bunun aksine olarak, 

herkesin serbestçe intihaba iştirakine ta
raftar olmuştur. Arada çıkan ihtilaf ne -
ticesinde, hükumet reisi, hükumeti daha 
bitaraf bir renkte tutmayı münasib gör-

düğünden yerlerine, yalnız cari i~lcri 

idare edecek Ye hususi bir siyasi partb.an
lıkları olmıyan insanları getirmiştir. 

Bu suretle daha bitaraflaşan ve her 

renkte siyaset adamlarından mürekkeb 
olan kabine, bugünlerde yukanki me -
seleye dair bir karar verecek, yani mart 
intihablarma eski parti politikacılar.nm 
intihab ettirilip ettirilmiyeceklerini ta -
yin edecektir. 

Demek oluyor ki, Bulgaristan, dört se
nelik bir fetret devrinden sonra yenidPn 
parlmento hayatına dönmek üzere bulu
nuyor. Bu hayata dönerken eski part! -
unhğın tekrar nüksetmemesi için yeni 
intihab kanunile bazı tedbirler almaYJ ih
mal etmemiftir. Temenni edelim ki bu 
tedbirler, Bulgaris~n için sakin bir in -
kipf hayatını mümkün kılacak derecPde 
lwvveUi ve lifi olsun. 

Resimli Makale: X Çocuk kalan büyükler .. X ır--5·· ·· ozun Kısası 

Çocuk bir acı duydu mu agıar, bır arzusunu yerine geti
rC'medi mi şikayet eder. Iztırab veya felaket karşısında ayni 
şekilde davran•n büyük adamlar da vardır, bu g:biler ço
cuk karakte!'indedirler. 

Benliğine sahih olan adam ıztırab k&.r~smda ağlamaz, fe. 
laket karşısında başkasına şiklyette bulunmaz, acıyı iç;nde 
saklar ve sıkıntıyı doğuran sebebi soğukkanlılıkl.ı arayarak 
izale etmiye ı;alışır .. 

Madam Hiliam oğlu eve sarhoş olarak 
79 yaşına basmıt olan Kaiser 1917 yı- geldiği vakit onu dövmek hakkını Nev

lında giydiği mareşal üniformasıle, yiı- vo.rk bakimi Bruklin'den almışh. Mada
miyi bulan davetlilerile birlikte, doğum 1 ~ın oğlu otuz yaşındadır. Çalışmayı çok 
yılını kutlulamış ve misafirlerine bir ak- sevdiği gibi şarab vesair içkilere de çok 
şam yemeği vermişt~~· .. düşkün imiş. Yavaş yavaş işi azıtmış, vak-

Sofra takımları gumuşten ve barda!(- tini çalışmaktan ziyade içkiye hasretmf'
Jar da billOrdan olan bu ziyafette, eı.kl ğe başlamıştır. Sarhoşluğu dolayısile po
veliahd de ayağa 'kalkarak, kadehini lis üçüncü defa bakim huzuruna çıkar
şimdilik Doorn villasında misafir bulu- mıştı. Hakim suçluya: 
nan Sa Majeste imparatorun sıhhat ve c- Sarhoşluğundan dolayı üçüncü dt"-
afiyetine kaldırmıştır. fadır ki seni buraya getiriyorlar. Bu defa 

evvelkiler gibi sana ceza venniyeceğim .. 
insanın kalbi hayatında 2,5 Seni hapse gönderirsem senden fazla a-

mi/yar defa çarpar nan mahrumiyet çekecektir. Onun i~in 
seni yola gctirmeği anana havale eöet'*'
ğim. Eve sarhoş olarak döndüğünde seui 
dövmek için anana izin veriyorum. ŞHye<l 
ınukabeleye kalkışırsan o ırakit seni hi
de.matı şakkaya göndereceğim> demiştir. 

Hiç kimse diğerinin kalbinde gizli 
olan ~eyi keşfedemez. Fakat insan ken 
di kalbinin nasıl çalıştığını bilir mi? 

Bu küçük tulumba dakikada 70, sa
atte -4200 günde 1001000, senede 
36,722,000, yetmiş senede de iki mil
yar 5 75 milyon, HO bin defa çarp -
maktadır. 

Kalb, her çarpışında deveran için 
vasati olarak yüz gram kadar kan gön
dermektedir. Bu suretle dakikada yüz 
litre, saatte -420, günde on ton kanı de
verana göndermekte bulunuyor! 

28 litre kadar bulunan insan vücu
dünün bütün kanı her iki üç dakikada 
bir kalbden gelip geçmektedir. İnsa -
nın bu küçük uzvu her gün 46 tonluk 
bir ağırlığı bir metre yükseğe kaldı -
racak kadar kuvvet sarf etmektedir. 

Amerikalı hakim bu kararı ile sar
hoşu itiyadından vazgeçirmiştir. 

Dünya çocuk dogurma 
rekoru kırıldı 

Nigaragualı bir kadın, her seferinı'le 

üçüz doğurarak dünya doğurma rekoı u
nu kırmıştır. 

Bu kadın, 1930 senesinde 3 çocuk, 19:l;j 
de 3 çocuk, 1936 da 3 çocuk, 25 kanunu
~ani 1938 de de 3 çocuk doğurarak 12 çn
cuğa malik olmuştur. 
Çocukların hepsi ve anneleri de turp 

gibidirler. 

Bu bir Galli Ingillz kırıdU'. 9 aylık 
iken konufIDUŞ, yürümüştür. Bir yaşına 

basınca, şarkı IÖylemele başl&mlfbr. Bu
gün de iki buçuk Yatında bulunmakta
dır. Harikulide bir sese malik olan bu 

tir. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Dir arkadaşımız ;.nlattı: 
eller pazar günü tatilden istifade ederek çocuklarımla bir

likte lstanbula yakm köylere gidiyordum. Maksadım hem 
biraz gezinmek, iıem de çocuklar için biraz taze yumurta 
almaktı, fakat geçenlerde fena halde aldandığımı anladım. 

ta meslek deği~tirir, bunun için ıimdi ne ile meşgul oldu
ğunu sordum. Meğer işi yumurta ticaretine dökmüş: 

cEpeyce zamand.anberi görmediğım bir dostum beni ziya
rete gelmişti. Arkadaşım serbest ticaretle uğraşır ve sık sık 

- Anadoludan ı:andıkla mal getirtiyorum, bir kısmını İc;· 
tanbul piyasasına satıyorum, bir kısmını da İ.stanbula yakın 
köylerin bakkallarına dağıtıyorum, onlar da pazar günleri 
gezmiye gelenlere günlük yumurt diye satıyorlar, cevabını 
verdi.» 

iSTER iNAN, İSRET 1 NAN M Al 

Süt 
Meselesi 

1303 

2 c:ı "'ioua 

ŞUBAT 

2 
Rumi seııe 

20 1938 

ÇARŞAMBA 



Arna udluğun 

Ja on ı a bir hafta s Üren Kr!~~!o.K~~a~'.:0~'.car 
Ş • dd 1 • b b d Kontesi ile nasıl tanıştı? 
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• Japonya, hiç isfemedigi 
bir yıpranma harbine 
sürükleniyor 

son ç· h 
1 

d 
1 

~~;~~~~ç ~~i~~~ Yauan: Selim Ragıp Eme1: ra ın at ar n bulunuyor B fC5) irkaç gündenberi Uzajqark 

l>,~~~Qu. 
1 

{A , 1 1 yar 1 ar nkUJnn ~eObkebiSehVad~ı•g•~J. (g) ahvali hakkında Londradan 
~"(o... .. n ~ akseden haberler son derece ehemmi-
~Ut dellıiryoı A.~ - Mingkwang'ın garbinde Tientsin - geçen ağustoeta takviye kıt'ast olarak Şanghaya giden 1500 Kralları Ahmed yetli bazı tasavvurlara temas etmek-
~taıf.ık\llıa. karşı u.k Doyund~ düşmanın şimal istikametindeki hahriye silahendazı Honolulu'ya nakledilecektir. Şanghay- ı ~go'nun resmen tcdirler. Şimdilik Londrada şayia ha -
.b!'ti arı hurada ;an Ç~ .kıt'al~ının muvaffakiyetsizliğe da 1927 denberi orada bulunan 60 subay ve 1000 erden mü- ~~anlanması ve Jinde deveran eden bu malümat Sov· 

bit har hcr:ketıerı esn:~n ıtıraf edılmektedir. rekkeh alay kalacaktır. ıkı ay -~~ra ~vA - yet Rusyanın, İngiltere ve Fra~ ile 
~1 la. Süren "d §iındıhk durmuş olan Japon kıt'alanrıın Changhai ı (A.A.) - Geçen ağustosta Hongkongdrın lenecegının ılan Uzakşark işleri hakkında daha sıkı bir 

ş/arınağa ~ detli bir bombardımandan sonra Çin h.1~- 1 sür'atle çağırılan İngiliz taburu bugün Sudana gitmek üze- edilmesidir. • iş beraberliği yapmak istediğini bildi-
~Rharıgha~ ı (A~affak oldukları ~e~an. edil.meklc~ı:. re bcyrıeh.nılel imtiyaz mınta~asmdan aynlmıştır. Şimdi her yer· riyor. Bu takdirde, Sovyet Rusya Av-
~11re/daki Jap .) - Japonlar, gızlı lıır Çın teşkılatmm Bu taburun yerın~ başka bır kıt'a gönderilmiyecektir. de harıl harıl bu 'rupadaki hududlarının teminat altına 
"<flı J konsoıosuon konsolosuna bir tehdid mek~bu gö•ı- Şanghay 1 (A.A.) - Çin kaynaklarından alınan haber1ere mevzu konuşul - alınmasını istemekte ve bu teminat 
\'~1 iiı>on Şahsi n .Pa~ç~ parça edileceğini ve diğer bazı mü- göre. Tsining üzerine yürümekte olan beş Çin kolundan birisi makda ve Ah - kendisine verildiği takdirde, İngiltere 

l 
11~ton ı (A~·lerının de öldürüleceklerini biJdirmi:?tı:., mezkkur şehrin duvarlarına varmıştır. Japonlar şehri tabii- med Zogo ile gü- ve Fransa ile beraber Japonyaya karş• 

U
•• .) - Bahriye dairesinin bildirdiğine gör~, yeye hazırlanıyorlar. zel Macar kon - harekete geçmiye amade bulunmakta-

r k 
• Kem.ta Apon.i d D 

1 Y 
tesi Aponi ara • ır. aily Telegraph ve Morning Post e ve Rusya da k a patı I a c a k 01 a n ' suıda geçen aşk macerasınm. tafsil.8tı gazetesinin siyasi muhabirine göre. 

1 

Atatürk ayın anlatılmaktadır. Londrada, hemen herkes tarafından 

k 
Filhakika bu aşk geçen Eyhil a • konuşulan bu meselenin esası, Cenev· 

onsoıoslu'ıf ar tesbif ed"ldı' 15 inde A karaya ymdan~eri ~e.vcuddur. Ve çok ente - rede~i ~ngiltere Hariciye Nazın Eden l.. .\ 1 n resar. bır tarıhi vardır. ıle I..ıtvınof arasında cereyan eden bir 
ijtki • ' d •• •• } Kral Zogo'nun üç kız kardeşi, ge - mülakattır. Bu mülakatta, Sovyet Rus-

Ytnın yalnız Bat d s tl . d ı t b ld k. onuyor ar çen yazın başlangıçlarında Macarista - ya Hariciye Nazın, Rusyanm U7Ak-
k um a, . ovye e~ın e s ao U a ı Ankara, 2 ( Hu•u•i) _ Ata- na bir seyahat. yapm.ı.şlar ve bu seyaha~ ~ark.~a~.i kuvve!lerini üç piyade, iki 

!..._ lıtıkar onsoloslukları ıbka edılecek türkün avın o b . dogr" u An- ı emasında genç ve guzel Macar kontesı ınoto!'lu fırka, ıki fırka topcu Ve bir 
t~l a 1 (A. " " eııne A · ·1 t 1 d .ç k ·· · ·ı k · ·•· · ~\" •k nıu··., ... k .A.) - Vuku bulan dip c.. ı· t C h · tl · 'tt'h d karayı ıerellendirmeleri muhte- 1><!:'11

1
1 

te banışm~ş ar ı. _ .. kır a s11uv~1: 1 
.e ta vıy~ ettıgıd nı, hava 

\'~ve t-_ «(l eteler r . .. .:xısya 15 um urıye erı 1 ı a ının ld" .:.oa ca u yenı tanışmaya ragmen uvve erınm ıse, azamı had ine çıka-
b"hı.ı~~vyet CUJnb ne. ıcesın~e. ~ur- İzmir ve Kars'daki konsoloslukları ka- me ır. :ıralarmda <!erhal çok kuvvetli bir ar • rıldığını bildirmiş, Japonyanm vasi 
~ .. alı etlen taraf ~yetlerı :ttıh~~ patılacak ve her bir devletin diğer ta· '- ,,,) kadaşlık ve se\•gi husul bulmuştu. Bu- Çin çöllerinde kuvvetlerini israf edip 

au Se lUıııştır: ın n aşagıdakı raf memleketinde yalnız birer konso - Milletler Cemiyeti nun için Ahmed Zogo'nun kız kardeş - yıprattlğı şu sırada başına münasib bir 
'l'utk~e 11~ otu b" . . . losluğu yani Türkiyenin Batum ve leri Macaristandan ayrılırken Kontes çorab öı:fılebileceğini teklif etmiştir. 
Le .1Yenin Ocle z ırm~en ıtı~a - , . . . . • ı· b• Aponi'yi Tirana davet etmişlerdi. Kon- Bittabi Ingilterenin bu teklife verdiği 

Y 
llınaıa~ 'd sa, Baku, Erıvan Sov) etlerın İ:stanbuldakı konsolosluk - gız l ır . d 1 ~· . Ad t · t" ce,•ab malumA d ··1 d · t u k •l aki k . . . . .t!s e ge ecegını va e mış ı. · egı se e, vazıye , za -

ll --. onsolosluk1arıle ı ları ıpka edılecektır. J Geçen sonbaharın başlangıçlarında ~ark ahvalinin son derece nazik bir 
t. gosfav .• Amerı·ka top antı yapb biraz hastalanan Kontes Aponiye dok - ~afhaya girmekte olduğunu göstermek-
crıi//4' ya .... torlar İtalyaya gitmesini tavsiye et • te?.ir. Filvaki bu şayialar, bundan bir 

l t k Aza devletlere Çine yardım mişıer, o da bu tavsiyeyi tutarak ee - ınuddet evve1, Almanyanın, Japonya G ı· a ımı Donanmasının r.ubi İtalyaya gitmiş, orada bir müd - nezdinde yaptığı rivayet edilen teşeb-e 'Yo edilmesi tavsiye edildi det kalmıştı. Buradan dönerken de ar- büsün ve izhar ettiği endişelerin yerin-
.\nıta r Eksik/eri Cenevre 1 (Hususi) - Milletler Cemi- kadaşlarını ziyaret maksadile Tirana de olduğunu isbat etmektedir. Almanya 

• 1 taı..~~ 1 (liuSUs·) y 
1 

yeti konseyi bugün akdettiği gizli ce~ • uğramıştı. İşte Ahmed Zogo'nun kız bu teşebbüs ve bu endişelerile, Japon• 
·~ ı - ugos avya Vaşington ı (A.A.) - Deniz hareklt te • e i\.nk 1 lllayısda "ki . k fi Amiral Bahy, parlamentonun deniz ko _ sede Çin - Japon ihtilafı hakkında dPr- kardeşleri bu sırada kendisini bir ba • yaya Çinde daha ileri gitmemesini, ak-

A araya gelec~t· maç yapma misyonundan hukiımetln denlz programı piş edilen karar sureti müzakere edil - loda Krala takdim etmişlerdir. r.i takdirde kuvvetlerini taksim ve kud-
<\l.tJı~ hakkında izahat vermlşt!.r. Amiral. derplş miştir. Ve böylece bu güzel aşk romanı baş ı-etini yıpratmış olacağını, bu takdirde, 
4 . litıya P.a , edilen m:ısranarın bir taarruza karşı Ame- Dün gece Eden, Delbos, Litvinof v~ lcını•.ştır. 40 yaşına kadar asla evlen - ortaya bir takım muhtemel hasımlar 
k>Cllah 

8 
ris le ıika .sahillerinin muhafazasını temine k:\fi Wellington Koo arasında yapılan uzun miyen ve kalbini hiç bir güzele kap - çıkabileceğini bildirerek işi kısa kes-

q •ı erg• . geleceğini fakat harul Okyanusların öbür ta- h ltpltl ının r3.fınd~ ecnebi sahlllerlne götUrmeğe ka _ görüşmelerden sonra hazırlanmış olan tırm1yan Ahmed Zogo, Macar konte - ~~i ta. siyesinde bulunmuştu. Bugün-
ıı.l'is lllllası • t• dlr bir donanma vı.icude getirilmesine kl _ bu karar sureti, Milletler Cemiyetine A- sini görünce ve kcndisile tanışınca der ku ~azıyet, Japonya ve onun menfa-
~~tı "l (llllsUs· nı lS ıyor tayet etınlyeceğını blldirmlştır. za olan bütün devletlere münferiden Çl- hal tışık olmuştur. Bu aşk karşılıklı o· <ıtlerı hesabına, yapılan tavsiyelerin ne 

ltı ıı~ ~dtl"' kı) - Uç senedenberi mu- Amiral bundan sonra deniz sllihlarının ne yardım etmelerini tavsiye eylemek - JRrak husul buldug·undan artık işi res- derece yerinde olduğunu teyid ' 
•ıı. •ııe sı .. · ı i · 

's
,h ~o?l1Un· '4ın Almanyada mahpus arttırılması keyfiyetının Japon bahr yes - tedir. m iyete dökmekten başka yapacak iş yor. - Sehm Ragıp Emeç 
·• l> ıst 'l'h :ıln genişlemesinin ve Monroe umdesl mec- hh 1 ~ 8,, ariste t . aelmann'ın muhib- burlyctınln blr neticesi olduğunu kaydet _ Peru ve Ekuatör mura as an proje - kalmamıştır. Kontes ailesini işden ha-

:ı- t llelik ıı·ı~şkıl ettikleri komite, mlş, nihayet Amerikan donanmasında bil _ sının okunmasından sonra bu hususta berdar etmek üzere Pesteye dönmüş - "Ne demek 
IA~tg eı. a~ınıştı er rejirni> ismi altmtıa hass'\ kruvazôrlerle tahtelbahlrlerln eksik hükumetlerinin mütalealarmı alacakla- tür. • 
t::ıa lilitı.ı?l /\.1?\) lr. olduıtıınu ilave etmiştir. nnı söylemişlerdir. Ortada meYcud yegane mania din l t d. "' . . 
~"tlııa tien ~erı~Ya aleyhinde olduğunu F Polonya bu karar suretini kabul etme- mese1esi idi. Çünkü Ahmed Zogo Müs· s e ıgımı 'h ~etine ~lgazetelerinin kopardığı ransanın para mekte ısrar ettiğini ve aleni celsede bu lüman olduğu halde Macar Prensesi A l d ? 

:._ lıa1}'e kap~t~n hükUmeti, serızivi • hareketini izah edeceğini beyan etmiştir. Katolikdi. Bunun için Papa nezdinde n Q lnlZ mz • n 
~ ter<t ~~kı s~·l _rnasını temin etmek . siyasetı Aleni celse, yann sabah aktedilecektir. bir teşebbüs yapılmıştır. İtalyan hü -

~ huRiln h ıı:~e talimat vermlştir. Chalon--Sur-Mame l(A.A.) - Maliye r:9ı•[ı•stı•n Je kumetinin de iltimasile bu mesele he- "Musolini faşistlere hitaben 
':1-.. lllllı-ınıua7cıyeye giderek teşeb- nazırı B. Marchandeau dün Marne vila- C ı Uı mer.. hemen halledilmiştir. Papa, kon - bir nutuk söyledi 
'q ~§.ur. yet meclisi toplantı devresini açarken ç l tesin evlenmesini ve doğacak çocukla • 

}'}'a~t ~ arpışma ar rın babanın dinine sülfık etmelerini ka Romn l (A.A:~ :- ~şist mllls teekllfltı • 
h e ku mali vaziyet hakkında mühim bir nutuk . ., . . nın ıs lncl yıldonumu münasebetlle eoıı • 

3 'lav pası maçı söylemiştir. Bakan demiştir ki: bul etm_ı~. !alnız K~nt:s Apom nın dı- tee'de asker! merasim yapılmış ve Musso -
936 a l<urunıu a Takib edeceğim politikanın temeli, üç İngilizler 150 ki. ilik bir nını degıştırerel<: Musluman olmasına llni bir nutuk .söyllyerek ezcümle demi~tir 

~~ lira n taraflı para anlaşmalarına s.ıdık kalmak henüz muvafakatini bildirmemiştir. ki: 

~:ı~ ara 1 temin ettı• Arab çetesile çarpıştılar Ma<>mafih buna da müsaade edecegı·· aD:işmanlarımız geçld reslmlerlnln aslte-
e hususundaki kat'i karardır ki bu da par:ı .. r1 I' r - 935 d ' ) B . l l kt d bi,. zihniyetin ifadesi olduğunu iddia e-

'~a. lltıi.i.tı. U~Una" e başlıyan ve bazı kargaşalığını durdurabilecek tek seddir. Kudüs 1 (Hususı - ugün Djenme an a~ı ma a .. 1:· • • • • • diyorlar. Böyle olduğuna pek memnunuz ve 
k;~~Ya. b;t.. ~~ bu sene Beşiktaş B. Marchandeau, büdcenin tevzini lü - mıntakasında 150 kişiden mürekkeb bir Kontes butun aılesı efradıle bırlık- bunun lçlndlr ki geçld resmi yapıyoruz n 
~!Ql'e ~'U~Cıbği ile ~eticelenen zumunu kaydederek B. Bonnet'nin ı!l:~s Arab çetesile müsademe esnasında iki d.:: Ti.-ana gelmiş bulunmaktadır. bunun mükemmel blr tarzda yapılmasın& 

t,._·~ 39 ası:. nıa,.Jar Tü" y 28 ·ı f k · ·u· i ·1· k · ölmü~ ve ikisi de ya a· gayret ediyoruz.• ·"ll\14 36 l" Y ı rk Hava açıgınm mı yar ran , yanı mı ı va - ngı ız as erı ~ r ıan- Mussollnl bundan sonra demiştir ti: 
~ eı:nişt;r ıra 33 kuruş safi ge- ridatın yüzde 15 i nisbetinde tamin ett!ği. mıştır. Alman Hariciye Nazırının el.t'Jlonerler. İtalya herkesin menfanLln• 
~tk ~ ni bildirmiştir. Arablar, ağır zayiata uğramışlardır. A- 65 İnci yıldönÜmÜ riayet eder ve sulh ve istikbalini herkese tar 
ttt" ~z a Nazır, istihsalatın arttırılmasını, par:ı rab çetesi, tayyarelerin de müzahere-tıle şı müdafaa etmeğe hazırız. Ne demek la • 

.\ııı ijdii, .• Gnkası umum serbestisini korumağa imkan veren siya- takib edilmektedir. Bcrlin 1 - D. N. B. ajansı Alınan tedl~lml anladınız mı?. 
~ı «ara tUnii • set olduğunu teyid eylemiştir. H<tridye Nazırı Fon Neurath'ın 65 in- Faşist LeJionerler blr tek sesle: 

~h.~ttı~l <~ususın seyahati ı·ktısad Vekilinin <'i Y!~.dö.nümü münasebetile bir not ~:~~;nı vermişlerdir. 
~~ h ?nudu ~ ) - Merkez Ban - Ankara Belediye verm?Ştır. 
~te~~ :"elt~t e~· Stlahaddin Çam İs- Meclisinin kararları Bursada tedkikleri Bu notta ezcümle deniliyor ki: Avam Kamarasında 

Çemberlaynın bey.::. natı ~ tıcttollra. Atı~· stanbulda iki giin Ankara 1 (Hususi) - Belediye meclisi • İ . . Almanyanın 1933 de tek bir dostu 
ı. asa 

11
• araya dönecek bila- Bursa 1 (Hususı) - ktısad Vekılı b 1 d - .. .. .. t' . "t ~decektir. ' bugün Tandoğanın rcL<;liğinde topl:mcı. d s.. u unma ıgını gozonune ge ıren bır b \lbda ~ ~ Toplantıda imar müdürlüğüne tayin eni- Şaktr Kesebi:. Y.~nın · a u~erbank, Z~- kimse yeni dostlukların bilhassa m1 _ Londra 1 (A.A.) - Avam Kamarasında 

lll~ a Sov len Mulfü.(ın azalıktan istifası ÜZP.rıne raat Bank mudur.~en oldugu. h~lde Tı- nasın! takdir eder. İşte bütün bu müd- başvekil Chamberlain Van Zeelandın ra-
tıd .. '- Yet hey'e'İnin caret Odasınd.a t~ccarların ıçtımam.da det zarfında Alman harı·c·ı sı· asetın" ın· poru hakkında beklenen bey<matı yapmıı 

"'crU b yerine yedek aza imalatı harbiyeden Ke- b 1 d V k 1 t l tem l Y () U"> k .. l • u un u. e ı uccar arın ennı e• başında Von Neurath bul ve demiştir ki: 
·tı ~ Ya l .. ut esı malin davet edilmesine karar verildi. rini dinledi, not aldı ve bazı mesele • F f d 

1 
unmuştur. Bu rapor gerek İngiliz hükumeti ta -

~ ~va 
1 

( rı dı Bundan kadroda bazı değişiklikler ya- ler hakkında tüccan tenvir etti. t ranc or . -. ~rancforter Çayi - rafından, gerek alakadar hükumetler ta· 
~ • t ı. kutı.ıı. J\.S.J\..) - - R" t pılması hakkındaki teklifler aid olduk - Said Kesler ungth~aze6t5es~, ı:arılcdı~e .:ı~rı -~on Ne- rafından derin bir tedkika tabi tutula -

f •tab .... 0 oy er • ları encümenlere havale edildi. Vazife ura ın ıncı yı onumu mu be ~ "tın. {'l'de '-'Yet hey'et" d rl N ta f d nase - caktır. Bu tedkik nihayet bulmadan "V-
~«t tı . altı gün .. ın ~n ge~ ifası esnasında hastalanarak ölen başko- Balkan Antanb ~. e:. 1 azır ra ın an gazetenin direk- vel kat'i bir vaziyet almak mevzuu 'J;h. 
tıdı.c ıcesina suren şıddetlı miser Hasibin eşine ikramiye verilmesi ekonomı·!r konseyı· torune yapılan beyanatı neşrelmekte • ı 

h~y· U hı.ı1; k: hey'etin üzerin- hakkındaki teklif takdirlerle karşılan& - B dir. Fon Neurath demiştir }ti" sota~az. 
)'q tırı eti~ ... Utlesinin • B".k 1 (AA) K- .. k A t t k . . · şçı muhalefet reisi Atllee, dün İspanya 
~t \~a11 ay;~ll'ndi iki u·· .. yarıldıgı rak tasvib edildi. u reş · - uçu n an e 0

- «Alman dış polıtıkasının hedefleri, sahilJerinde torpillenerek batar lnn 
d :·~ •l ~ 200 ılatak 300 ssunden "'" nomi meclisi 23 şubatta Bükreşde topla- harb ihtilatları olmaksızın başarılabi - Endmyon vapuru hadises'ni hüklım~lin 
"t U'> l'}1 t ınetre bo Gu··mru""k ve fnhı·sarlar Vekı·ıı· nacaktır ı· H k ta f d '-eri

11
d e re en· 

1 
. - • · ır. .er es ra ın an iyi niyet göste - nasıl telakki ettiği sualine cevab veren 

e lt ınc e b1r buz A 1 (H ") G.. ··k Balkan Antantı ekonomi meclisinin de ·ı k rı b""t"' · . • .. aldığı hild" ·ım k ~ nkara, ususı - umru ve İstanbulda T nisanda tOplanm.uı muh n mc şar ı e u u:ı .mılletlerın netine Duff Cooper meseleyi hükümetin derhal 
ırı e t~- t 1 1 \ Vekili Ali Rana bu sabah olarak bir Avrupa ıyı anlaşma politika- tedkik edeceğini kat'iyetle beyan etnuş-

b l şehrimize dönmüştür. temeldir. sının takibi mümkün bulunmaktadır.• tir. 
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H. yolları telsiz istasyonu Hal binasının esaslı Ahmed Emin-Sa bur SaJJ1 

. . l d tamire muhtaç d d•• d b k )~ ınşaatı tamam an ı oJduğu anlaşıldı avasına un e a 1 
lzmirle yapılan muhabere tecrübeleri muvaffakıyetle Hal binası 1935 senesinde ikmale- Sabur Saminin vı-kili, müvekkilinin filhakika~ 
neticelendi. Bundan sonra tayyarelerimiz daha dilmiş iki yüz elli bin liraya mal ol - dairesinde otob :.is im~i 11azı aldığını, fakat Kara 

muştu. O günden bugüne kadar gün ·ı l t d ... · ) d• 
emniyetle seyahat edebilecekler geçmez ki hal hakkında yeni bir şika _ 

1 e as a anışma ıgı nı soy e ı 
yet vaki olmasın. Bu cümleden olmak Otobiis meselesi etrafında açılan dava - madıklarını iddia etmişlerdir. ~ıııı 

Devlet hava yollan yolcu ta.yyarelerinden biri 
Yedikulede hava yolları telsiz istas -

yonu t;sisat ve inşaatı tamamlanmış, iz. 
mirle Istanbul arasında muhabere edil -
mek suretile tecrübeler yapılmış ve mu
vaffakıyetle neticelenmiştir. 

Yedikule telsiz tayyare istasyonu, ka
ranlık, si.sli ve fena havalarda tayyare -
lerimizi himaye maksadile kurulmuştur. 
Bu istasyon, havada. l-ıulunan tayyarelc -
rin yerle irtibatını temin edecek ve ha -
va rasad raporlarını alarak Ankaraya, iz
mire, Adanaya ve d ğcr istasyonlara bil
direcektir. Ayrıca, telefonla da, icab e
den yerlere her türlü malumatı da ve -
recektir. 
İstasyon sisli ve karanlık havalarda VP-

ya hesabını doğru yapamıyarak mevkiinl 
kaybeden tayyareler tarafından verilen 
işaret üzerine radyo - gonyometri ile tay
yarenin mevkiini tayin edecek ve ken
disine bildirecektir. Tayyare, buna göt"c 
hareketini tanzim edecektir. Bu suretle, 
havada bulunan tayyareleri adım adım 

takib ederek her an m evkilerini tayin et
mek ve yolunu göstermek mümkün o~a
caktır. 

Ayni şekil ve evsafta bir istasyon da 
Ankarada kurulmuştur. Bu istasyonların 
.faaliyetlerinden alınacak neticelere giire 
Konya, Adana ve lzmirde, daha sonra da 
icab eden sair vilayetlerde bunlara ben
zer istasyonlar kurulacaktır. 

üzere son günlerde bina dahilinde va _ lardar.. ~irine Asliye ı inci ceza mahkeme - devam etmek. üzere, suçıuıar ti~ 
ki olan ratlaklar hal m - t . 1 . . - sinde dun devam edilmiştir. Bu dava, Sabur t>est bırakılmışlardır. 

l; us ecır ermı ye S:ımi tarafından Tan gazetesi başmuhar - ....;.....______ f 
niden harekete getirmiştir. Büyük bir tiri Aluned Emin Yalman ve neşriyat. mü- p F b•ye 
ihtimam ile yapılan b inada yer ver duru &bri Salinl aleyhine açılan neşren renses et ı 'il 

çatlaklar meydana çıkmaktadır. Halde 1 tahkir d~vasıydı. Dünkü celsede kaleme ya - ateş eden Hu·· l'PyıJI 
altm azıhane m dd y h ulan muzekkereye gelen cebav okunmuıı ve ~ 

l§ Y evcu ur. azı ane- S:ıbur Sami tarafından açılan dava dosya -
ler meyva kabzımallarına 30 - '40 lira ıannın tevhld edildiği anlaşılmı.,tır. d J ? arasında aylıkla kiralanrmştır. Bir bu- Bundan sonra Sahur Saminin vekill Sa - e İ mi • 
çuk sene evvel 5 3 numaralı yazıhane- dl Rıza mahkemeye yazılı olarak verdiği da- _ ... t 

. vıı. arzuhallnln muhtevasına temas ederek, S 1 d altlJI'" 
nın duvarlarında meydana gelen çat· Mdlsenlıı Tan gazetesinde neşredilen oto - UÇ U, mÜşahe e P '-bJ 
laklar nedense tamir edilmemiş, yalnız b.ıs lş~erine ald bir makaleden zühur ettiği- l k ·· f 111 
duvarlara kazıklar çakmak suretile ik-1 nt soylemlştlr. VekU bu makaleyi takiben, a 1DID8 uzere dlJ 
ti~a ol nmu t G" ı·k b d ıAvnl Bayer isminde birinin ortaya çıktı~ı- A dliye sevko~uıı "' 

4 u ~ ur. un geç ı çe ura a-1 ı-ı, Recai Nüzhet adının ortaya atıldıtını an- ... 
ki çatlaklar çoğalmış ve tehlikeli bir latmış son olarak da bu şahıslarla aıakaı;ı Fatma Aliye isminde bir ltllc!JDl J 
hal almıştır. Ayni yazıhanenin karşı _ olmıyan Sahur Bamintn ortaya atılmış ol - ra ile ve öldürmek kasdiyle yJff' 

. .. Juğum• beyan etmiştir. Kuruçeşmede Pren -
SJ!.1a ıs.~~t eden yazıhaı:_elerde de bu • Otobüs işlerinde Sabur Samlnln sühulet ses Fethlyeye de ge 
yuk buyuk çatlaklar muşahede olun- gordüğune, devlet dairelerinde ifayı hizmet ne katli kasdlle a _ 
maktadır. etmesinin menedilmiş olduğuna, belediye teş etmekten suçlu 

Hal müstecirleri koridorda ve du - reis muavlnlnln odasında oturup memur - bakknl Hüseylnlr 

1 k 
tara emirler nrdlğine dair yazılmış neşri - muhakemesine A , 

varı çat a yazıhaneler civarında ge - t • yn a .şaret eden vekil. bu neşriyatın Adetl'l ~ırcezada dün baı: • 
zemez olmuşlardır. Çünkü bu "at.lak - o:ahsl bir husum tl ·· t e k klld h ':;# 'k ... e gos er ce şe e ve a- ıanılmıştır. 

karet kasdlle lmaen ve sarahaten tahkir e-
l d'cl mahiyette bulunduğunu llhe etmiştir. Mahkemede oku • 

Tan gazetesinde neşredilen blr resme ve nan son tabkl -
mtivekklllne ald •3 numaralı maske. baş _ kat kararnamesln -
:ıklı yazıya da işaret eden Sadl Rıza mah - de, dün yazdığımız 
k<>mece kanaat hasıl olduğu takdirde suç - gibi, her iki hddlse- ~ 
hıların tecziyelerini isUyerek, demiştir ki: de de katle tnm de- Suçlu ~.,_ 

- Kızılaya seve seve teberrü edeceğimiz rt.'<.'ede teşebbus mahiyeti görüld~ 
şahsi zararın da, nazarı dikkate alınmasım etUrilmlştJr. Hüseylnln Fatma . ~-..US 
isteriz ikinci yaralayışı olduğu ve hA~ 

Burada rel.s vekile şu suali sormuştur: nın davasından vazgeçmemesi ~ 
- Peki, siz otobüs işlettiniz mi, 101tsa iş - kerriır ettiği, suçlunun Sıdıkll ~~ 

letmediniz ml?. kadınla gönderdiği haberin de t1P"" 
- Kurtuluş - Beyazıd hattının resmi su _ ll~de olduğu kaydedllmlştır. ~ 

rette müsaadesini istihsal ettik. Fakat bun- Bunun uzerine Huseyln de.fa 
::hn evvel ve sonra diğer hatların da işlet- kakda rastladığı Aliyeyi yarala~ 
me müsaadesi muhtelif eşhasa verllmlştl.r. sonra Prens Sabahnddlnln ya11!uııı 

Sadi Rıza reisin sorduğu diğer bir suai Pren es Fethlycyc de birkaç el 
üzerine Ermeni mezarlığı hl'ıdlseslne temas ancak isabet ettirememiştir. 

Kararname okunduk•an sonr• 
lstanbul Hal binası ederek: ... ısı" 

Eminönü meydanının istimlaki için Şehrimizdeki F elemenkJ1·lerı'n - Ermeni mezarlığı işinde Ahmed Emin sorgusuna geçilmiştir. Hüseyin ~ 
4 

bitkin ve halsiz bir halde şunııı.rı 
milyon lir a lazım ıevinci Jardan ayrılan beton parçalar zaman YııJmanın yazdığı gibi gayr! kanuni bir ha- ~ 

Em
. - .. d d ] zaman düşmekte ve oradakı"l . k - rckct yoktur. Ermeni hcy'etl mütevemyest, tır~ Bay Reis. ı'kı defadır ısUdll t4 

Şelıir işleri: IŞcnebi mehafilde : 

• A ı?~nu mey anın a yapı acak is- Felemenk Veliahtı Prenses Juliana- erı or •vaktııe bede)t verilmiş bir arsayı Sabur Sa-;ıml~k ıç~n ~elediyey.e ?!: mily~n ye - nın b!r kız çocuğu dünyaya getirmesi k~ıtma.~tadır. Kabzımal~~r~_n .. ~~tead - mlnl~. k~~ namına, ferağ etmiştir. Bu işle ~;;1~:~=~~~~e G~~~fee::nuy~~: ııl 
:h yu.z bın lıra \'erıldıgı malumdur. münasebetile cehrimizdck'ı Felemenk dıd muracaatları hal mudurlugu tara - Vali Ustun.dağın hiç bir alakası yoktur, de-o k " ı kklll 1 Zihnim darmadağınık. 
;;>U mı darın A \•e B haritalarında mev bn~knnsolosluğunda bir resmi kabul ter fındarı nazarı itibara alınmamış bina • mış ve muKve ntin yapılan neşriyatta ıs- Reis: 
.. d ı 

1
• · . . • 1 ' b . 1 d .... 1 1 . w ' m geçen ara Er m ile de tanışmadığını ~ 

.u o an em akın ıstımlakine k ifayet tı edılecek ve müteakiben bir suvare a goru en te ılıke de çogalmıştır. soyleml.ştlr. - Peki şimdi sorgunuzu yaP~ 
etmiyeccği anlaşılmıştır. Her iki harita ver1'ecektir. Yapı!an son bir keşifde, inşa tari - Ahmed Emin ve Sabri Salimin veklll yene meselesine de sonra bir ı 
da gösterilen emlakin istim.ilki için D~in, şehrimizdeki bütün Felemenk hinden itibaren el de'1meyen hal bina- Nazmı Nuri de, miıdafanya hazırlanması i- - Sorguya ceYab veremiyece eır !:> hastayım. Şimdi, ne söyllycyirn~ 

dört rr.ilyon liraya ihtiyaç görülmek - n•üesseseleri Tiirk • Fc'emenk bayrak- sının yirmi bin liralık tamire muhtaç çin arkadaşının ~ava lzahnamestnı tedkt - yemem ki.. Ben, hastayım. 15 
l~dir. B~le~iye hükumete müracaat c- l~ril~ ~omüılmış ve gece de tenvir e - olduğu göri.ilmiiştür. ~~ ~~etm~ştt~ı~~u ~::~~er::ı;::~~:ee;11:.~si: Suçlu mahkemeye verdiği bi~_,,,41 
~ıp mul<tezı paranın teminini istemiş • dıJm:ştır. Ynl:ında hale baca tertibatı ila·\·e e- hakemC' talik olunmuştur. , ru!ıi malüliyetlnln cürmü ışıe~ t t.Pşkll ettiğini söylüyor ve muart.,ııfY 
ır. Alman sefa·ethant.!iııde d~cck olan belediye fen hey'ctinin bi .. Hırsızlıktan maznun altı ederek. hakkındaki tahJdkD.tUl 

Yapı ~e y o llar ka, ununda ~~~i rejiminin Almanyada iktidar nanın tamiri işile de meşgul olması ., vamını istiyordu. ~ yapılacak ta ,' ila t me\ 1'ıın.e geçmesinin yıldönümü mü _ I J"",uhtemeldı'r. ÇOCUQUn muhakemesi Hey'etı Mklme suçluda s<>rg ~l :J " pılmasma mfml nıhi bir rnalOl •'rJ) 
Yapı ve yollar kanununda yapıla - nnscbetıle, yarın Almanyanın Ankara Dün 15 - 16 yaılarında altı çocuk bir hır- bulunmadığının adl!ye doktoru ~ 

cak tadil işleri ile meşgul olan komis - sefarethanesinde bir resmi kabul ter - D k 1 . . sı:ı:lık hadisesinden suçlu olarak, adliyeye ve rulmasına, Ifizum görüldüğü talt 6' 'I 
tib edilecektir. 0 UmaCI ar CBmıyelf UmUmf rilmişlerdir. Suçlulardan Yani Samat.yada ~yetlnln ehliyeti cezalyesi üıe~~ ... ı 

yonun Ankaradaki çalı~ma!arma i~ti - B r d t' h hey'et ı· ç · I Olal babası Panayotun evinden bir kazan çalmak slr icra edip etmlyeceğlnln tnh~.ııı' 
rak eden İstanbul belediyesi umuru er ın en sure ı ususiyede gelmiş tan maznun bulunmaktadır. bı adlide müşahede altına aııntıı"' 

olan B. Savel Kuls, bu münasebetle Alber Ah ed K al Alun d ıdı hukukı·ye mu-du·· ·· 'lır hl' · b Esnaf Cemiyetleri hey'eti umumlyelerln- • m ' em e • Mehmed verdi. Duruşma başka güne kıı ~ 
• ru .ınu ıs, ımar şu e • bir söylev verecektı'r. ve Yorgl de l b ıı bl · "d.. · - den dokumncılnr cemlvetl, dün öğleden son- . , ça ınan u ma arı rllkde blle 

sı mu uriı Ziya, hari~a dairesi müdü - Bulga · t t b t .. T ra Eminönü Halke,·inde toplanmıştır. ı b.le satmış olmaktan .suçludurlar. «BANKO Di ROMA» .tJI 
rii Gıılib cuma günü İstanbula döne _ rıs anın ma ua rnuır~ssı 1 , Muddelumumll!k suçıuıan Sultanahmed ~· , 

k 
Rul<1ılr matbuatının tanınmış simala Heyeti umumiye, bir encumen vasıtasi1e 1 3 üncü sulh ceza hakimi xa·mııın huzuru- BAGDATTA bir şube ,... 

ce }erdir. Kornis'-·on Şehircilik Ml'ıte -1: d" b" . 1 B G - ı h t v . " ın an ırı o an . M t f ~eçcn yı esablarını edklk ve idare hey'e-ı na çıkartmış "' orada muhakemelerin• ba•- "·~nıı· mlı'esseseler ar ... ...,ndıı. ~ 
r. lamlmıstır. mevki işgal eden ıBA.'-"""0 nJ ca.• hassu:ı Prust'un ve beledı'yenı'n hazır - ~· nele ·d b .· .. · hcol rbgı 

1
1 

a 
0 

• uzun t!ni ibra etmişti .. y •n ....,. _ . .. ~ ı en eı ı mun a u unan Bul _ •u~ v sr ladıgı proJe esasına gore kanunda muk gar"stanın Ankara sefareti matb t Bundan sonra, hey'eti umumiye kararlle, Babasının evinden hırsızlık ettlği iddia İRAK'ın Merkezi İdaresi oıaıı 
tezi olan tadı' la" tı ap t LA 'h .. .

11
.•. ua cemiyet aidatı bir liradan 150 kuruşa çıka - ı cd.len Vasll, hldlseyi ikrar ile, şöyle anlat _ o:ehrlnde bir. Şube açmıştır. ~~ 

y mış ır. ayı a ya- n.umessı ıgıne tayin edilmif,;tir. " rılmı.~tır. Bu 50 kuruş farkın müşterek esnaf mı,tJr: HANKO Dl ROMA' nın bU 
kında meclise arzedilecektir. . B. Matof yakınlarda Sof yadan şeh - b:.iroSt•nun açtığı dispanserin rontgeni ve - Evet, ben bu eşyayı evden aJdnn. Bazı meml.!keUmlzde m AK ne oıan ~ ~ 

latinye dok şirketi l'ımızc gelecek, vazifesine baş!amak ü- hasta nakliye otomoblll masraflarına kar kl"?lselere sattım ama .. Paraya ihtiyacım var lnklşaflle yakından alakadar bul~ ~ 

t 
. zert- Ankaraya gidecektir ~ılık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. dı Saclt'ce, bunun için yaptım, demiştir. !il tarafından büyük bir aUU'a IJI' .h 

stınye Dok şirketinin, Denizbank'a · D!~er suçlular ise, hAdlseyle allkadar ol- mıştır. ~ 
geçtiği mallımdur. Burası Havuzlar i - K Ü /liir ı·şlerı·.· Bundan sonra da, idare hey'etf tara - _ ......................................................... _ ···-··········· ............................. .. 

!ından hazırlanan yeni yıl faaliyet program 

daresine devir olunacak deg·ildir. Ge - j SARAY İ k k ve raporu okunarak lçtimaa nihayet verll _ 
rek Havuzlar İdaresi, gerek İstinye te- l m e · teb muallimleri için miştir. Yeni yıl raporunda yakında çıkacak 
sisatı ayrı ayrı ve Denizbank'ın ser _ serbest k u rslar -ılan ltüçük esnaf vl" san'atkhlar kanunu _ 1 
visleri halinde çalışacaklardır. Deniz _ İlk mektcb muallimleri için verilen ııun da Y"'dımııe yeni '" ıaaııyetınln d a- Berlln Wiıılergarden yıldızı meşhur ve dilber daııt3' 

Ydrın akşam 

bank umum müdürlüg·ü bank k lrıferans \'e kursların ikinci serisine ha lnklfaf edeceği zlkr ve haya tebliğ edil- L A J A N A ' yı 
a mua - ı. .. d . 'b . k dl ·nı· -. t . d ' l 

1
. ouguP- en ıtı aren başlanacak ve ..ıf ma me te r. j vı ıgıne ayın e ı en ş Bankası Ham- .• ıı burg ub . ..d.. .. T h' v-sa kadar devam olunacaktır. Şehir Gene dün Eminimü Halkevinde toplan _ 1 ff"" Ş esı mu uru a ır Kevkeb d h.,. d k' b' 'k' .. maları ıazım g 1 b kkall k 11 btlyOk varyeteler mu h itinde cere'-·s n eden kı kımçlık ve l<U 

Lond! aya gitmekte olan İş Bankası MU :ı ~. ın e ı . ~n ı ı yuz mual!imden al- e en a ar, şe ere er ve ,J 

d iirü Muammer E . .. H b , tı yu~ yetmışı kursa talib olmuştur. Bu ırahvecller cemiyetleri ııe B!"yo~ıu Halke - B AB 1 • AaLşkAveB i htiCrssAdNraBrnıAolZımB A JI 8 S ~ ~ 
rış ın am urg a p.iin G lat r . k f vinde toplanacak olan terıiler cemiyeti a " 

m u vasalatmdan sonra İstanbula gele -
1 

rl<ı as~·ay ~se.sı ~n erans sa - hey·~ti umumiye toplantıları, ekseriyet te -
cek tir. onun a yur te kıklcrı hakkındaki ınin edllemedlğl için ba§ka zamana tehir e- rilml ııde t:ıkdim edecektir. Bu rilmdeki ( UÇA~ CANBAZ~.ı\ 

İki yeni tayin 

Maraş Emniyet Miidürlü~ü birinci 
sınıf muamelat memuru Celal İstanbul 
Viliıveti seferberlik rnüdi.irlüğü me -

konferansa bac]anacaktır. ( ÖLÜM A'l'LA'"'ISI ) ·r Jtİ "' dllmlştir. ı ._ dhnele r i cı d<len şayanı hayrettı · ; .. 

D'E,er esnaf cemiyetleri de ~ıra ile toplan-j' F O X JURNAL de MISIR KRALININ evlenme iller 
malan devam edecektir. ~--••ı••••••• bütün tafsilatile Hırsızlık yapan ç"cuk 

Üsküdarda oturan Bogos l~mlnde bir ,a-
hıs cii:n polise müracaatla, evde bulunma - ~111 -ı••••••••••••-..,... 

murluğuna tayin edilmiştir. 
dığı bir sırada Avndls isminde bir çocuğun Bnynk Prnnsız edıbi ALEXANORE 'ı 
e\·lnf' girerek sandık içinde bulunan iki el- DUMAS'nın dUnynnın her dilıne uç s ı• ı aA h ş o 1 r Vi lfıyet Sefcrberlık Müdürlügwü ka- mas vüzük, bir alyans, bir bütün, bir ya - r a 11t çe\•rıl ınfş olan şaheser: 

tiblerinden Hakkı 3000 kuruş maaşla rım altın beşibirlik vesaire çaldığını iddia ıA A ıı terfİ;\'1 seferberlik memurlugwuna ta • etmlıı. ~uçlu çocuk yakalanarak eşyalar is-, T u R K ç E su z L t olarak, havret ve heyecanla g o"rmeg'"' e h'llzır~~111 

. · r . f Urdart edUmiş, kendi.si müddeiumumlllğe tes J n. 
31n e ı nııştı~ fllm rdi~~u~ ~~~---~-~-~----~•••••••••••••••~ 



~ktadan yetişecek v.e 
ke tar köylerine dönecek 
ızlar, yurd vazifelerinin 

en Yükseğini yapacaklardır 
.tıazığ Ol -

aııede k duı ususı Muhabirimizden) - Cemiyetin esası obn 
<lırntarıı a ın ro!ü malfimdur. Hele düne nazaran dev a
~adının \ıle~l~~e~. Türk camiasında bu rol daha büyüktür: 
~ l'ap u loıunu takdir eden ecdadımız bile c Yuvayı ~ı 
~~esi~~ deınişıir. Yalnız dünkü yuva basit ve dişi ku.şun 
lnilletinu 1: lllahduddu. Bugün ise ihtiyaçlarımızın artması. 
~"hll'ıızda ztn asırlııra sığmıyan inkıliı.blar yapması aile ha
<bıı eğer da c>sa.s]ı tahavvjiller vücude getirdi. Dünkü k:ı
\'a~tesi e 

8:U-~Ya n1ensub değil veya saraydan çıkma.In.lf •~c 
l'aı:ııp, d~~n.ın. Yeıueğini 
iahsi g" ışını dikmek 
<len orgUsüne istina: 
tı. 13 ~uğuna bakmak-

ugun ·· 
~lc:rınd un kadını ev 
~~a ~ lllaada çocu-
0nunde §artlan göz. 
l:naıt . tutarak bak· 
r 'e..,ınin ik 
~ltıunu d" " tısadi eh• 
~ini, ş UŞunerek di
llasta.-. apkasuu, hatta 
• .. ,nı k 
ga ll'ıecb endi yapma-
1ht· Urdur 

1l'a ı · 
ltı~. he~ a~.a cevab ver~ 
''aya uy turıu işini yu-
llabilnıe!un. §_ekilde ya
ltıedeni bi ~Çın kadını 
l:lttıek, ı· lgılerle techiz 
~reun ~~dır. Bu za-
1üleri anı isu!ü olarak doğan kız ensti- ki idarelerin ihmal ve lakaydisinden atıl 
~4 haııeı bilgilerle kız ve kadınlan- bir vaziyette kalan bu vatan parçasın
!\~ <=nsut. 1~0rlar. Elazığda da kurulan daki Türkler pek geri kalmışlardır. Ora
h 1ısa "-ama Usü gayesine doğru koşuyor. da yaşıyanlan memleketin diğer yerle
~~kes bu nd: Verdiği randıman itibarile ı rindcki vatandaşların seviyesine çıkar-

Uyor. ır lnuesseseyi ağzından düşür- mak için çok ve esaslı çalışmak Iaz.ımdı. 
.. ta~ le berh Yerde her vesile ile ondan Bu kalkınma işinde de enstitü esaslı rol 
C ~·Rer a Sediyordu. E.ılmıştır. Enstitüde Tuncelinden gelcni~r 
b eıen Çac ~kadaşlarından iTuncelind~n için leyli bir kısım açılması kararlaştı
t u bıUessu lar dolayısile farklı bulunan nlınca Tuncelinden Elazıga gelip giden
giltııtrn.rık :S~Yi Son Posta okuvucuların"l lere bu müessese gezdirilmiş, kararlaşan 
.. ~tıkıt tn~Çın enstitünün değe.rli ve bu- hususiyetler anlatılmış, bu canlı hareket 
~alıdur Ba VafCakıyctin en büyük amili derhal tesirini göstermiş, istenilen şartı 
~<ıtıı11d Ya? Nuriyeden randevu aldım haiz olanlardan getirilen birkaç çoculc 
lı ~tıi ~ cıttiın. Kendisine has nezak.!~ &lınmıştır. Bu çocukların velileri sık sık 
tr/ J'etitıi arşılıyan müdür mües.sescnin müesseseye davet edilmiş, bunlar çocuk-

ıtı eden cRezdirdi, her sualime beni mt- !arının bir günde bile geçirdikleri taha-v
evabiar verdi. 

~ll * •\'il $sese 20 . . 
har~ı lır. İki tcşrınıevvel 937 tarihınde 
l ı.. kıı:: .... ,.,_ kısımdır leyli nehari Ne-

41; d. -•ı .. ,a 'Ik , • . 
t!~lt 2'sletj 

1 
•• Inekteb mezunlarile mes

~Ot lllar1n~gornıekte olan ortamekt~l> 
~· dllıuı.~ ~ alınan talebe devam etli-) 

~ ld a. "ardır aş~ serbest akşam kurs-ı 
~~\>a •~s~ çi • ~ıkış, nakış, şapka, pasta, 
~ll\ın: edebu~ şubelerine her bayant 
~~ tdan iblYor. Birinci ve dördüncü\ 
~İl ~ ltı.ırsun aret olan iki sınıfında 60, \ 
t~\ 181tıı h un da 82 müdavimi vardır. 1 

"cısırı er ensrt"d 1 ardır 1 u e bulunan mü~te- 1 
~),1,_ • 

~~e k.ı * 
a>c tıcıa. z enst it.. ·· .. 
""'l} \i olını:y usunun diğer arkad;:ı~-

vülü, rnükenuneliyt'!ti ve çocuklarına 

başta müdire Nuriye olduğu halde mual
limlerin bir ana fefkatile sarıldıklarını 

görünce bunlan muhitlerinde yaymış

lardır. 

Sayfa 5 

a 

Vali Etem Akmcı'nın Soıı Postaya beyanatı: 
uşehir evvelce hazırlanan plana tevfikan imar ediliyor. 
Hastanenin inşaatı bitmek üzeredir. Resmi daireler de 

önümüzdeki yıl ikma] edilmiş olacaktır .. 
Malatya (Husu

si) - Malatvıwa 
geldiği gündent=ri 
yorulmadan tam bir 
enerji ile çalışan 

kıymetlti valimiz, 
memleket hakkında 
sorduğwn suallere 
güler yüzle cevablar 
veriyor ve anlatı
yor: 

• 

- Malatyada )a

pılan müstakbel şe
hir planı 936 danbe
ri tatbik sahasına 
girmiş ve bu esaslar 
dahilinde işe baş· 
lanmıştır. G e ç e n 
9 3 7 senesinde yeni 
belediye, hükfunet, 
inhisarlar atöly~ 

sinin inşaatına baş-
landığı gibi sinema, Malatyanın yorulma;: valisi Etem Akıncı 
hastanenin de in§aatırun ikmaline pek 1 köprü V(.. nenfezlerin kaffesi yapılmı'i, 
az bir şey kalmıştır. yalnız üç tanesinin ikmali ilkbahara 

938 senesinde belediye, hükiımet, in- ):aldığı gibi Darende, Akçadağ ve Ma
hisarbr atölye ve başmüdüriyet binala lntya yolunda menfezlerle köprüleri 
rile hapishane ve bez fabrikasının in- ;hale edilmiştir. 
şaatı ilınıal edilecektir. Ve gene bu se- 938 senesinde Behisni mektebi ikmal 
ne dahilinde şimdiki belediye karşısın· t'>dilccck Kemaliye ile merkezde de bi
daki park ikmal edilecek ve bu park ci- ;-er yeni mekleb yaptırılacağı gibi rasad 
\"arında fevkalade lüks ve asri dokuz ıstasyonu ve hastanenin noksan1arı da 

?ükkan ile bi_r o~eı. ya~tıı;Iacaktır. Bir tamamlanacak ve beş senelik program 
~araftan da şırndıkı bukurnete kadar mucibince muhtelif yollann inşasına 
ulan kısmın istimlakine de\am edile- devam edilecektir. 
rek hu yol açılacaktır. . . . . . . . Bu sene yenı lıse bınasının inşasına 
~ç~e ~uyu kuvvet~ı hır şır~ete ıha 1e başlrınmnsmı ümid ediyomz. Bunun 

e~ı!mı.ştır. ~38 senesınde şe_hır .. şebe.ke-j rnhsisatı müvazenei umum iyeye aid ol-
~.nın ikmalı kuvvetle memuldur. Şım- dui"•u ld k · b""d · k b . . ~ ı an anca yenı u cenın a u-
<lıden boruJar gelmege başlamış ve ıu·•nden sonra anl ı kt Ka r· Bundan sonra benim çocuğumu da k .. . . . . . . aşı aca ır. yı ı ı-

1 
.. 1 . ontTol muhendısı tavın edılmıştır. d 1 . b" .. k d d 

a ın diye muracaat ar çoğalmıştır. Bun- ~ an ıgı ınası muna ·asa a ır. Ve bu 
lar hemen kabul edilemezdi. Çünkü bu- Sulama suyu idaresi son kanun mu- SC'nc yapılaraktır. Esasen knvısı istas-
rası laalcttnyin leyli bir rnekteb değii- c"bince bele~iye~c devı:edilrniştir. ~~- yonu ır.üdiri rnahsusları gelmiş ye 
dir. Buraya nlınacaklarm yarın köy:c- rnbların tasfi)ec;ıne baş.anarak bu ışın kadro ·u ikmal edilerek işe başlamıc;t•r 
rinde yapacakları inkıiab düşünülerek claha Yerimli bir hale konması mukar-ı ,..,. • · · d" B s·· .. "k n lV\'an arın sayuına rna .. tta başJa-
bir köyd<'n birden f~zla çocuk alınmıya- rer . 1~· Du sene c urgu> suyu?un .1 - n ıcak ve tanzim edilen program muci-
cak ve alınanların aılelerinin hali rnkt• m:ılı ıle etme suyundap beş aıtı kılo- b" . d d 1 kt" 

· ç·· ' t ı·k k 1 h d"" ·· ··ı kt ınc·P. ışe evnm e ı ece ır. yerınde olacaktır. unkü bir bikesin bu- mc re ı ısının ıs a ı uşunu me · e- . 
raya alınması yarın mektebi bitirince şe- dir. I · .sayın \'.a!ıyı fazla ~eşe;ul etmemek 
J,irde kalma mı icab ettirir. Köyime gi- Pamuk ıslah istasyonunun keşif C'ri ıçın kcndısıne teşekkur ederek ay ıl
dip matlub yuvayı kuramayınca yapılal'l yapılmı .• hemiz havalec;i gebnediğı için d.m. - A. 
is bir bikese hayatını kazandırmaktan münvkasaya konmamıilc;a da onun da ~----------
ibaret kalır. Halbuki gaye; köylerine gı- bu c;enc ikmali iç"n tertibat alınmıştır. Mersinde nr.üdiirünü 
dip gördüklerini tatbik etmeleri ve ıa-ITlitün vaziyeti çok güzel bir mecrnya Öldüren fa/ebe 15 
zun gelen masrafları yapabilmeleri ve girmiş ve irıh sarlann verdıği fiat halkı 
kendilerine uyan birile evlenerek istC'-ı~ok Se\•ind ımişt r. Seıll1ge ın< hhum ola"u 
nen kalkınmaya hadim olmalarıdır. Kö- 9 3 7 senesinde Adıyaman mektebi ik- M~r inden yazılıyor: Mersin orta 
y~nde az ç~k mal~ olan mu~ıtini hor ~ör-1 mal edilmiş, Darendede de beş mekteb, 
mıyecck bır tahsıl ve terbıye alırsa kö- iki köy konağı, Hasançelebi'de bir mek- mckteb mi.idürü Ejderi tabanca ile öl -
yünü, yerini terkcdcmez. teb yapılmış ve diğer kaza mekleble- düren ayni mekleb talebesinden Mu -

İşte bunun için (28) e baliğ olan bu :-inin kaffesi tiımir olunmuştur. Adıya- hiddinin ağır cezada duruşması bitmiş 
çocuklnrın biri Pertek, dördü Plümer, ü- man - Behisni arasındaki yolun inşaa- ve katil talebe 15 sene hapse rnahküm 
çil O\·acı~ sekizi Hozat, yedisi Mazkird, tına devam edildiği gibi bu yoldaki olmuştur. 

0la:ı '-<!!itıde ~rı hususi bir şubesi var ki 
tlhıcı <:ıJıeı1 d Urulacak ve şavanı tedkik 

en e bua • 
~Me11 t ur. Leyli kısım Tunc-

alcbelere mahsustur. Es-

geri kalan beşi de Elazıg ve Bingöl köy- _............... -····-•-•••••••••••••••--•••·--·-··--·
lcrindcn kabul edilen muhit erine nazcl-ı zın öğrcneccği gümüş bir eşyanın temiz-ı Aıle haya•lannda da bunlar üzerı'lde 
ıan zengince sayılan aile çocuklarıdır. lenmcsi veya pastanın nasıl yapılacağt g - yarattığı intizamı tatbik ~ecek. Daha 
Bunlara tatbik cdilen program da mu- bi şe)ler dcgil, yamalığın nasıl yamaıı::- doğıusu temizliğı, iyiliği, intizamı kôy
hıtleri düşünülerek hazırlanmıstır. Kov ca 0 ı, baı dagın na<;ıl tcmizkncceği, utu- !üye 8) ağında göstcrecf'k. Bunu d ıvan 
okulunun tahsiline muadil o'arak iic sc- niin na ,ıl kullnnılacağı, biı köyliı km- ı·ocuklar Bayan Müdür bizd( on gün, o z-

Tun.<'elinden kızlarım mektebe getirenler. ne okuyacaklar, bu miıddet zarfında kt•t.-
1 nın cııtaıisınin !'\asıl dikileceğ" g·b: on- cic on h ·~gün kalalım d"yerek adetfı ıE>· 

Erıstitü Müdürü Bayan NuTiye ve Kültür ı dilerim~ 13zım olan ev işleri de ö~retıl(>- lara her zaman havatlarında lfü!lm olaıı 1 ab(ltc r,iı işm· r. Bunlar cvlcnm va. 
direktörü He bir arada cektir. Bu ev işl<'ri mesPla bir ŞPlıirli kı- hususattır. Her sahada ameli olarak vc- •ına gelinCC' kend lerine cihaz verilecf'lc, 

Bey Diyor 
ri'er. bu b lgilerin vereceği rand•manı ı~timai vaziyetlPrine uvacak kocala ı d ı 
artık i1.ahn hucet yoktur. clL· ünülüvor. Askere gidip çanıs ol n ar 

Mes?r {ine, vaz fesine a'-'kla b ı"lı•ı 'ı tcrhis celiline" en büylik m ktf'b ol:ı"' or
her hankPtinden bf'llı olan mudür N'ı, . dudan g t rccrkler bilı( ve g· iı ' l u 
ıiye kendı çocuğundan daha fazl

3 
dıvc- k1

7 l ra tam bir koca olurlar. İste ko:-1<.>
bıleccğim bir şefkatle bağlandığı bu yav- rinden böyle olanlarla da e\ l ndırı <'k

te~ ~-=~~==~~==-:E.~~~===~:=;~:===~~~~====~~=~----
had.i~ir baıo~Y, İngiıte ... Şık bir kadın dans e- ... Meğer orada saçı @- Hasan Bey - Aile kav-

Ohn a garib bir derken bsrdcnbire aaçlan zel olmıyan kadınlar baş - galarını auıltacak mükerrı-
~··· düşüvermiş .•• larını kazıtıyor, peruk ta- mel bir usul azizim. Karı 

' kıyorlarmış... koca artık saç saça gelemi
yecekler. 

!erdir. Az çok zaman işi olmakla b nı-
rularda o kadar sevgi ve muhabbet ,YI!- d 

n • bC'r j ealist ellerle idare edılen ve bu i i-
r .. tn:ıs kı h.ı~u ı1ah A edemr-m. Onlar'• barla t hakkuku kat'i olan bu progr ~ıı 
mel< t•h ev erı, nchı:ın talebe df' kardeş "' c;a Tunn 1i ko ı · · ·~k b" · "k 

· f" 1 · ı · · · k d ' crının va. ın r ı, -
mısa ır crı ııssını o a ar ku\ vetlı \'<'r-j b:ı ldn İ · k"" ı · d · f kl . . . . , zm r oy rrın en ar ı o mi\ a-
mış kı c\•lermc tıtrıyorlar. MisafirlC'rinc <'"aını g·· t · ,, - b k 

. • ... ,., r s E>rıvor. ı cıptıgım u O'luc;rno-
de o kadar ıkram ctmf"gc çıılı~yorlar k .. cfan dtı•rdugwt ·m 1 ·ıı· k .. ,., .. ·· k 
B d 

.. .. _ • • ' ı nı ı zev gobsumu a-
u a p<"k tabu, Turkun ezeh ha<ılC'tle- b rlt ,..... · "d.;ı kd" • . . . . . a ı. mUC'SSCSl'n n cı ·ıcn ta ıre 1<.ıvık 

rmden bırı de mısafırperverlik derril mi"' d 1 ı· "d l" t · d" ·· N · ·n- • • • • · · Pgcr ı ve ı ea ıs rnu uru ur Yf'Ve tC'-
uç ay gıbı kı.sa .bır za~anda az çok u- ~C'kküı lf'rimi b r mcmleket borcu 0 • rak 

Jı:uyup, yazan, ıntızamı ogrcnen bu \•av- (idC>dim ve bu büyük irfan ocam d 
ru la la - d . b" 1'\ cm r mu ur yazın ır geziye çıkacak. milli b"r gururlar ayrıldım. Aksu 
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Bir zamanlar: - Yemezdi. 
cAdalardan bir yar gelir bizlere• 
Şarkısı salgın bir hastalık gibi İstan-

bulu istila etmişti. Bestesi ağızdan düş -
müyor, plakı, gramofondan kalkmıyor • 
ciu. Şarkının: 

Demiş, fakat kaldırdığı Alsa başının ü
zerindeki avizeye çarpmış, avizenin kan
dilleri kırılmış, yağlar papazın sırmalı 

elbisesine dökülmüş, elbise berbad ol.mu~. 
Meraklı kadın gene aormuş: 

cİpek de çorab varsın düşsün• 
Mıiraı çok sinirime dokunurdu. Bu 

mısraı duyunca; düşük çorabı kat kat 
bir kadın gözlerimin önüne gelir, tüyle
rim diken diken olurdu. 

* t Bir zamanlar cAdalardan bir yar gelir. 
prkı.sı neyse, şimdi de cEsmerinb şarkısı 
öyle: Şarkının meşhur mısramı yazayım: 

cBen esmeri badem ile beslerim• 

- Ya ne yerdi? 
Papaz hiddetle cevab vermi1' 
- Zütin pekini yerdi. 

* Çalgılı yerlerde çalıyorlar: 
cBen esmeri badem ile beslerim.t 
Radyoda çalıyorlar: 
cBen esmeri badem ile beslerim.., 
Komşum gramofonda çalıyor: 
cBen esmeri badem ile beslerim.• 
Ketenhelvncı söylüyor: ' Sanki bütün emeli beslenmekten iba

ret olan bir esmer var, esmerin beslen • 
ıaesi müzayedeye konulmuş. Biri: 

.... 
cBen eıameri badem ile l>eslerim.ı ' 

- Ben ekmekle beslerim! 
Demiş, bir başkası arttırmış: 
- Ben pirzolayla beslerim! 

-Öf! 
Diyorum. Kulaeı~ bir ses gelir gibi 

oluyor: 
- Ya neyle besliyeyim? 

Daha bir başkası, daha hovardaca dav
"1nmış: 

Ya ne yerdi, diyen kadına cevab veren 
papazı hatırlıyorum: Bağırmak iJtiyo .. 
rum: - Ben bademle beslerim! 

Demiş, ve esmer onun üzerinde kalmış. - Ziftin pekiyle l:>esle! 

* Bir hikaye aklıma geldi: 
Bir zengin ölmüş, papaz sırmalı elbi -

ıelerini giymiş, asasını eli~ almış, öle
nin iyiliklerinden bahsediyormuş: 

* Adamın biri, ötekine sormu~: 
- Sizin peder hval çalar mıydı? 
Öteki cevab vermiş: 
- Çalmazdı, ya sizinki? 

- O, demiş, perhiz zamanında ekmek 
J"emezdi, zeytin yemezdi, ıunıa. yemezdi, 
Jıunu yemezdi. 

- Bizimki de çalmazdı. 
- Neye sordunuz? 
- Laf olsun diye! _ 

İhtiyar bir kadına merak ol~. sor • 
~= 

- Papaz efendi, topik de yemez miyd:? 
' Papaz asasını kaldırmış. 

Şimdi biz de prkı olsun diye: 
cBen esmeri badem ile beslerim> 
Diye avaz avaz bağırıyoruz. 

1 mı.et HulUsi 

C Bunları billyor mu idini~? =ı 
700,000 liraya mal olan 

cenaze merasimi 
J · Devlet ve mille

te hizmet eden bü
yük adaınlara ya
pılmakta olan ce
naze merasimi, ha
zan çok büyük ye
kun tutar. Geçen 
asnn bu kabil me-

Londramn nüfusu Belçikamn 
nüfusundan~ fazladır 

l 

-Mevcud !istatistikler Londranın nü _. 
fusunu 7,500,000 ile 8,000,000 arasında 
gösterirler. Belçikanın nüfusu ise 
7,800,000 olarak teıbit edilmiştir. Bir 
devletin nüfusuna bedel nüfusu olan bir 
şehir ve bir senede vuku bulan kazalarda 
(49,105) kişi yaralaruruş ve bunların 
(1056) ıı ölmüştür. Bu ölümlerin (977) 
si otomobil kazasıdır. Buna sebcb de Lon
dranm sisli bir şehir olmasıdır. 

rasi.ıninden en 
masraflısı Almanya imparatoru birinci 
Giyoma yapılanı olmuştur. Bu merasim, 

:Ahnanyaya (700,000) liraya malolmuJ -

tm. Birinci Giyomdan sonra geçen asrın 
en masraflı cena~ merasimi, meşhur 

Wellington'a yapılmış ve (50,000) lira sar-
fını icab etmiştir. 

•. 
sında öyle bir zincirdir ki bu sigor-Okuyucularıma 

Cevablarım ta parası memnuniyetle verilir. 

Ortaköyde Bayan F. F. 1« 
cKocam beni eskisi kadar aevm.i· 

JOr, ona eski aşkını iade etmekliğim 
~in ne yapmak 18.zım ?• diyorsunuz. 

- Her şeyden evvel maziniz ile 
haJiniz arasında bir mukaseye yap
mak icab eder, diye düşünürdüm. Ev 
veke ne idiniz, şimdi ne oldunuz? 
Kocanıza karşı ne muamele yapıyor
dunuz, şimdi ne tavır takındınız? Bu 
sualleri kendi kendinize sorunuz, 
cevablannı bulup verdiğiniz daki· 
kada muadeleyi halletmiş olursunuz. 

Fakat ceski aşkı ... • kelimesini kul
lanırken ceski ateşi• .. eski cdüşkün
lüğü .. • manalanmı kasted5yorsanız 
teşebbüsünüz nafiledir. Harb sana
yi.inde zehirli gaz icad ederken ha
nltalar yapan mühendisler henüz 
dbıhayab bulıruya muvaffak ola-

madılar. Vücud gibi his de zamanla 
kuvvetinden kaybetmiye mahkfun
dur. 20 yaşın aşkı 40 ınkine, 40 ınki 
ele 60 ınkine hiç benzemez. Ölüm 
mukadderdir, kendinize ihtiyarlık 
zamanında aşk yerine dostltik hazır
bya bilmişseniz ne mutlu size! 

* KurtuJuş'da Bayan S. K.. ya: 
- Hakkınız var, çocuk annesine 

karşı beslenen aşkın yolunu çeler, 
bir kısmını kendisi için alıkor. Fa· 
kat yekdiğerini seven iki kalb ara-

* Bcşiktaşta Bay A. D .. ye: 
- Hikayenizin sütunuma aynen 

geçmesinde, hele isimlerin olduğu 
gibi muhafaza edilmesinde neden ıs
rar ediyorsunuz? İntikam hissinin, 
hele bir kadını t~hir etmekte kulla
nıldığı zaman ne kadar iğrenç oldu
ğunu size söylemiye lüzum görmü
yorum. Yalnız şurasını billinizı: Bu 
sütunu yazan kalem sadece y<ıpmıya 
alet olur, yıkmıya değil. 

* • Beşiktaşta Bayan N. B .. ye: 
- Bahsettiğiniz mektubu dün al

dım ve arzunuz vechile cevabını 
posta ile gönderdim. Resimleri de ia· 
de ettim, ümid ederim ki elinize geç
miştir . 

* İzmirde Bayan K. K .. ya: 
cEvJenernentiş, tanınmadı~ mu

hitten mahrum olduğu için evlene
memiye rnahkfun kalmış bir kızım, 
gazete ilanı ile kendime bir koca 
bulrruya çalışacağım, bana bu iyiliği 
yapınız,> diyorsunuz. 

Farzedelim ki yaptım. Verdiğiniz 
adresin, yanlış olmadığından nasıl 
emin ola<:ağım? Notere gidiniz, ilam 
onun önünde yazınız ve onun vasıta· 
sı ile gönderiniz desem, kabul eder 
misiniz? 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 
Orijinal ve klasik 

makyaj 

r' ,. -

(Yukarıda) Asyalı tipi dem1en §aKaJi .. 
lan geniş, çenesi sivri bir kadın yüzü. 
Böyle bir yüzü B deki gibi boyarsanız, 
yani kaşlannı birbirine yaklaştırır, uçla
nnı pkaklara doğru kaldırırsanız, ağzı· 
nı l'ivri çeneyi büsbütün sivri gösterecek 
şekilde irileştirir, gözlerini sürme ile t 

zatıraanız çehrenin bütün hususiyetle! 
tebarüz eder. Orijinal bir hal alır. 

Bu yüzü klasik yani muntazam çizgili 
güzele yaklaştırmak isterseniz §akakla
nn genişliğini gizlemek için kaşları u
ıa tmaktan, gözleri irileştirmekten çekin
melisiniz. Ağzı da küçültmek mecburiye
tindesiniz. Çene, ancak bu suretle dol
ıunlaşır. 

(~ğıda) Kare çeneli bir yüz. Bu çeh
rede kadın inceliği eksik. a. Klasik gü
zele yaklaştırmak için onun kaşlarını 
kavislendirmek, üst göz kapağını müm
kün olduğu kadar açmak 15zım. Bu, ay
ni zamanda yüzü gençleştirrnek için de 
güzel bir çaredir. Gözleri uzatmayı, saç
ları hafifçe kabartmayı unutmamalıdır. 

B. Kaşları düz, kalın bırakmak, dudak
ları kallnlaştırmak, gözleri irileştirmC:
mek bu tipi orijinal yapar. 

Örgü şömizie 

Otomobil ile lstanbu dan Avrupa~ı 
-

Viyanadan sonra: Peşt 
Peştenin Kanuni devrinde yapılan bir kadastro pl" 
varmış. insan bunu öğrenince Türklüğün ne ka 

muazzam bir varlık olduğunu iyice anlıyor 
Y a:ran: Vali Raa Zoba 

Gaul Pegremn umumt manzaran ~\ 
.• 1adan hareket .zamanı gelınifU-1 hir ... Ayni zamanda çok ucuz ... • ııı 

.ou seferki yolculuğumuz uzun sürıniye- nın herhangi büyük bir şehrin;d:ıroı 
ce.kti, tiç yüz kilometre kadar bir ıııeya- o~an her şey. bura~a da var. Tı~et- I 
hatten sonra cBuda-Peşte:. ye 'Yaracak· zik, bar, plaJ, gazıno, şıklık, z ~ 
tık. Öğleden sonra birde hareket etlik. dim a, her şey... Buna rağrn~e .,#'.. 
Öğle yemeği yemek için yolda. vakit ce- di~e:. Av:Upa merkezl~rind~n eltı I_ 
çirmcmize rağmen, akşam yediYi on be~ Gonul, bır !renk şehrıni gorın ?' f 
geçe Peştede otelin kapısına vardık. Yol. mek ve eğlenmek mi istedi? .. ~~ 
tabii çok muntazamdı ama, manzarası lere; daha uzaklara ~.itmeğc lu da 
güzel değildi. Göz görebildiğine yekne- ver elini Peşte ... Öbur taraflar b;· 1 
sak cMacar ovalarb geçtik. Ekilmiş, bi- cağın her şeyi burada ~u~~k ~' 
çilmiş cMacar ovalan .. • na caz sermaye ile çok ış gorı?l de' * İçinde yaşadığımız cparasızlık>_ deli 

Ben, Macarlstanda herkes ,ihnanca bi- bundan daha güzel ve daha istıf~~ ~ 
lir zannederdim. Öyle ya, senelerce A- 5eyahat olamaz zannındayırn .. • eJl ~d 
vusturya idaresinde yaşıyan ~ir. mii.~et, r~ya. giderken,. ~ralarda dolaşı~~i 'Jll' .. 
elbet onun lisanını da öğrenmıştır, dıyt. bınbır hatıra ıçınde y~ş~yor. ti~ 
düşünmü~tüm. Fakat hiç te düşündüğüm akınlarının sık sık geçtiğı bu top Jı~ 
gibi çıkmadı. Biraz okumuş, yazmış kıs- neş'e ve zevk içinde garib bir .. :iÔ 

• • kA k yıı~~ ' mını istisna edersek, avam hiç almanca duymamanın ırn anı yo . bJ! 9' 
bilmiyor. Sokaklarda, şurayı burayı ı:;o- bastığın toprağın her karışındabil P.. 
rarken bir hayli sıkıntı çektik. Polisler niçeri cçapula. sı görmemek 1'1l da ! 
bile macarcadan başka lisan konuşmu- İnsan, bu geniş ve asfaltlı yollatyiitill 
yorlar. o cçapula-. nın izleri üstünde wl' 

B nlan görünce halimize şükrettim. Bu söylediklerimi yabana ~pJ ~ 
Ken~i bildim biİeli üzülür dururdum: Şö:.le bir dü~nülecek olurs~:uııdt 
Asırlardan beri idaremiz altında yaşıyan caııst~ ve bilhassa Peşte k ]d ,~ 
ınill tl asıl olmuc: ta türk- konnc:.- emeğımiz vardır. Ama ne yazı @l e ere n . ~ 11- -ır • • b . ğind tan ' ~ _:1 
turamamışız diye ... Onlan türkçe konu~ şehrının ir tepecı e yab' iZ ııırr 
tunnaktan vazgeçtim, nasıl olınıq ta on- ba. nın mezarından başka if f 
lann arasında yaşıyan Türkler kendi li- mamışız. . . udUflJ' .ti 
.sanlarını unutmuşlar da, meselA Giridli: Topkapı sarayının ikıncı ın bel'' '-' 
Rumcayı; Suriyeli: Arabcayı; İşkodralı: kıymetli dostum ~LUtfi Turan pe~te'~•~ 
Am d ana lisanı olarak kabul et- yın evrak mahzenınden cBudn·. d" ~ 

avu cayı • ı s-ı d vnn ~ı ,, 
• ? Kanunı Su tan u eyman e c 

mış. ··h d" 1 ri t fınd •apılJlllı . Şimdi Macarların almanca bilmedik:- mu en ıs e ara an ) d old 
lerini görünce, yüreğime biraz su serpil- d.~stro•. ~}anlarının mevcuefli bit~ 
di H d" biz neyse' O zamanlar kültürü soylemıştı. Bu ne şanlı şer rJSl 

.ks ay ı_ aset' bo~uk ne alanı belli ne kadır? cBuda-Peşte• neresi? J31.1 l 
no an, sıy ı ' ' .? B" d . d 1 hir P 
satanı Allahlık bir millettik. Ama A vus- resı · ır evır e on arın şe diizel 
turyahlar öyle mi ya? Herke.ııin macar- m yapmış, !aşayış t~rzlar:;;~ğıJ sif 
cayı bırakıp almanca konuşması lazımdı. k~, ~asıl bbır cehl aletind yud_ cm.iişilı, 
Çünkü her şey onlardaydı: San'at, kül- ezılmış te

1 
u ha e ka . ar Uıı··- ~ 

tür fen... Bütün bunlara rağmm Maca- lacak şey· t oe~ 
' K e,.:ı ki · hiltı ' d ta almanca konuşmaVl~ ken- anunıuen sonra ın l tB A rın ayanıp J -ı:·ı - T b. d cleJl e I/' ~ 

Çizgili yerler jerse örgüsü (düz örgü). di olgun varlığına misal sayılmaz mı? ~gehr .~nrı, ız enTüsokn:a g efli 11ıt f 
! b. ö D k ki· Tü" ı·k neslın' den gelen bu m.ı·ı- ua a gostermezse, r u şer ': ,,a.ıı.~ Diier taraflar fU şekilde antezi ır r- eme , JV' .. 

t ·· ilmik" •• •• l t· d f d"leri kadar kıV"n\40tli san'at bal bekliyor demektir. Hemen ~ gü: ı inci sıra: ki tane yuz oru- e ın e, e en ı .,-~~ ' d - k-
1 

rna 1 
nüz. Şişi üçüncü ilmiğe ters örecekmiş- fen ve kültür varlıkları varmlJ. Ama §U· ıırtmasın a, bugun u ça ış 

8 
~ 

siniz gibi sokunuz, fakat üçüncü ilmiği nu da itiraf etmek lazım ki: Avamın dan ve anlama ı:arzımızdan 
8 

bit 7 
örmeden önce dördüncüyü örünüz. Ü- biraz üstününden itibaren almancayı k~ ıı_m. Yoksa bu mıl~etin ba~k ış' 

· · b ki şıkliğe ve başka bır tarz ınaJl çüncüyü yüı; olarak örünüz. Daha evvel nu§l'Iluyorsa da herkes bılıyor. Hal u ti 
bı·zı·m gayrı· Tü" rk vatandaclarm üst ta- tahammülü kalmamıştır.V.. fı ~.fi yünü arkaya geçirmeyi unutmayınız ~ ~ 

(•) İşaretli yerden itibaren tekrarlayınız. bakasında_ bi~e türkçenin ne demek ~- ~ ~f' 
Bundan sonra bütün çift sıralar baş· duğunu bilmıyenler vardır. Bunu da ı.1- Sanayi birliği hey'eti ulll 

tanbaşa ters, tek sıralarsa yukandaki gi· tih~rl~ söylerler. ~~yse, Avusturya ida~ toplantuı ~ 
bi örülür. resı bıraz olsun hızım Osmanlı devleti İstanbul Sanayi Birliğlndcn: 

60
,J ~ 

Çizgili yerler yanyana beyaz - mavi _ zamanına benziyor ya; ben de böylece Birli~ nl~mnameslntn 12 ve l!ıı,e ~f 
'ıı · d ·· l d "ki r sıra örülmüıı;. tesellisini buldum.. deleri hukmüne göre hey'eti uınu ~ .. ( 
wcıver yun er en 

1 şe s 1 içtima edeceğinden 11-2-938 cuın• rt rrr 
tür. Bluz, ~gilerden herhan~ birinin * at 15.30 da Birlik Azasının teşrtJle 
renginde olabilir. Beyaz en güzelidir. Peşte, çok güzel, §irin, eğlenceli bir JP.- ıunur. 

iki ahbab çavuşlar: 
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Sayfa 7 

~~mE::!I~'' 
görülmem·ş bir seyahat 

lçl(j içrnıyen bir m yhanecinln Yeşilaya yaptığı müracaatın r edd i 
karşısında içki düşmanlarının dütünceleri 

Seyahat için yataklı vagonun üstünü seçmiştim. 
Bu yolculuğun zevkli geçtiğini söylersem inanmayınız ! 

[ 

' 

Müstakbel operatörün* Sofya hastane-, • Anlatan: içki düşmanları umumi kAtibi profesör Fahreddin Kerim sinde teşrih ~ers1e:i tatbikat~ı.~ığı .~1e ge-

1 lnı't keyiflenince de içiyorlar. Vaziyet böyle çen mes'ud günlerı pek kısa surmuş, an-
§il ı te tneyhanecilik eden birisi, Ye· olunca ne kadar zahmetli bir yolda yü - cak bir sene devam edebilmiştir. Bulga-

ltıeyh:~a ~ir lllektub göndermiş, kendısi rüdüğümüz anlaşılır. Yalnız şahıslarln ristan hükumetinin, ecnebiler hakkında 

Nakleden: lbrahinı Hoyi 

ğ ilden eci olmakla beraber, içki içır.edi- • mı uğraşmak mecburiyetindeyiz; ne mü- koyduğu takyidat, zavallının bütuıı e-
daıı Ye~~ Şahsan içki düşmanı olduğun- nascbet? mcllerini kursağında bırakmıştır. Kurut-
d !'?niş. ~aya aza yazılmak istediğini bH- Size bir misal söyliyeyım: Budap~şte- muştur. 19 yaşına basmış olan müstak-
~ık et:1;1. t Yeşilay cemiyeti, meseleyi de Macar hükfuneti içki düsmanlığı mü- bel operatör Sava, Parise gitme.ği karar-
ı._ ••IJ • • ' • • :. ı t · t Buna da sebeb Parıste hıub "'il\'d....ı- 1 _ş ve bu şahsın cemiyete aza \ cadclesının muvaffakıyetı karşısında şa- c:ş umış ır. '.. .. ' 

,, '-1.1ı erruye ~. . b 1 ·· "nd"n zarara uğramış duşkun Rus ta-• .ı:eşila ~egıne karar vermış. .. rab sarfiyatının azaldığını görmüş. Şara yuzu .... ' . . _ 
€ııın iç· y <:ernıyeti umumi katibi oldt! - tüccarlarile bağcılar da hükfuneti sıbş - lebesine paraca yardım eden hır t+>şek 
tıın benınd bir çok gazeteciler ve do!tla - tırmışlar. Bunun üzerine hüklı.met, kcn - külün mevcud oluşudur. Hanyayt Kon-

en hu d" · · · · . .. ld ~ l"k ·· vayı '-"ac:ından çok evvel anlamış bıılu-nun sebebı"nı· soruyorlar. ısının ınşesını uzerine a ıgı nece ı mu- v • J r . 

b dd"d · · dedır .Ad"'-/iıı esseselerde tabldotlara yarım litre şarab nan Sava, gene tere u ıçın · ~ 'i~~ltayırn: * koymuştur. Bunun da kafi gelmediğ~'li ta iki cami, arasında kalmış . b_ır 
d ı aYın · ·· ·· i 1 k 1 d b narnazsızdır. Ne yapsın?.. Gıtsın lls"'-nı ~ nızarnnamesinde '\'C bu ıçki gorunce umum o anta ar a şara s:ı • dı 
ti .. "<l ıs b mi, gitmesin mi?. Gitse, yar m <ası "e 

1 

Illefkuresinde esas, alkol ip- şun· dı" tam "Crinde bir sual sorulabilir: tışını mec uri kılmıştır. k . .d. f · 
• u J B .,.,.. d k görebilmek, para bulma tlmı ı rı.zı:ır ~a~ır C Yuşturucu zehirlere karşı sa - - Pekı·, ama, İzmitli meyhaneci içmi- u vaziyet karşısında bir .ınacar o .- eli • 

! · e dır. Gıtmese, akrabalarının 'rseıt çc-~~eh."'k llliYete aza yazılmak için içki '-'Ormuc:. Neden cemiyete almıvorsunuz? toru şunu söylüyor: k 'b" .. k 
"''" v " :s J İ kl virdiği, yedi kat yabancı fakat ·aı ı yıı -'""dır eya töbeka"r olmuş bulunmak b" · d"şm"n c- yi ki Macar hükumeti, çocu · a -"'ı..ı Kendisi içmiyor ama, ızım u '"' b sek bir ilim adamının sayesi."lde, bir St'ne 

.\r · oldug"urnuz şeyi satıyor, dağıtıyor. o şah- rımızın sabah sütü yerine şarabı rnec u- d 
0 

b S f d~ a&ıra i . . . ~. . ri kılmıyor.> namerde el açmadan ya~a ıı:>ı u? o. ya-11§lnan 1 çtkı ıçtıgı halde alkolızrr..e sın temiz fikirlerine hürmet ederiz. An- k b t tsun Nına 
~"; 0 

an bır· ad b" . . t' • 1 Görüvorsunuz ki· dava bü'-ıilk bir da- da ime aş vursun, ne ış u · -" ... ~a ol am ızım cemıye.ım;- cak tatbikat sahasında bizimle karşı :ar- J • ' ' J 1 k tah T t 
tı ..... "eın·a.,.,,., __ Gerçı· Almanyada bı'r kı- · ? vadır. İçtimai, iktısadi, adli, tıbbi bir çok 1 yet sevdiği bir genç. ızın sı ını .. a-"""11 " -~ c:ıyadır. Bu neye benzer, bilir misinız · ı k ·· p 11 as u7.c 
h lYcU :s cephelerden mücadeleyi istilzam ettirir. marn ama uzere arıse yo anm. ı -
'
1
l> da az er bu tarzda az içki kulla - - Seninle dostum ama, düşmanına sa-

1 

rine, ölmek var, dönmek yok dıyor \•e 
)crı,,_ "~ 0 hnak isti yenleri kabul od! - na zarar vermek için silôh ve kuvvet ve- * . yolculuğa çıkıyor! Onu dinliye!~: .. 
llıevltiler· at bunda talihlerin siyasi riyorum> demektir. Bununla beraber yardımcılarımız da 

1 

_İstasyona geldim, bilet almak ısteaım. 
ltı~lığı ~~ s.~rvetıeri itibarile içki düş- Biz, bir vatandaşı işinden etmek iste- yok değil. Gündelik gazetelerdeki sarhoş- Ne fclfıket! Parise en ucuz tara!ın -
~ı bir ta~une .. yardım edebilecekleri meyiz. İçkinin fenalığını idrak etm;ştir. luk vak'aları, f adaları bize mücadele - dan kapağı atabilmek için 30 lira karlar 

· ınulahazalara dayanıyor· Bunu, bize kuvvetli bir sened halinde ve- mizde en büyük yardımcı oluyor. Esa - para lazım olduğunu anladım. Hastane-
~U'8u ceıniyetl . riyor. Bu harcketile İzmitteki vatanda~, sen: cİstikbal bizimdir> diyoruz ve genç- den aldığım para beni kıt kanaat ge~in
~ rdlar erın yanıbaşmda ctam Yeşilay mefkuresine hizmet etmiş bir va- liğe istinad ediyoruz. dinniş, ancak boğazıma yetmişti. Omm 
, 1 •lııı:k~ır ve bunlar ekseriyeti loş- ziyettedir. Belki hiç ikçi içmiyenlerden Gençl~r arasında içki. iç.~l~r gayet u: için bilet almaya param çıkışmadı, kı.nı-

ron bileti daha aldım, fakat bu sef,.r her 
türlü imkan ve ihtimalieri hesablr ı'lalı 
için birkaç saat etrafı dikizledim. Epey. 
ce vaktim vardı. Şimendifer tarifesimteıı 
Belgrad ekspresinin, o gece saat Jokı•z· 
da kalkacağını öğrenmiş bulunuyordum. 
Bir şey daha gözüme çarpmıştı. Bile•çi· 
ler, son çan çalınıncıya kadar trender 
inmiyor, ve ekspres ağır ağır hareket e
dince, istasyonda duran, vagon kapıla. 

nnın kapalı olup olmadıklarına cnb" ~l'lı~in iy· ırler. Bize gelince: MefkO- fazla .. Fakat aza olamaz. dır. 1nhısarın yapt.ığı. hır. ıyı~ık de al~ob 1 seden gidip borç para almam, .dedım. 
'il!lJi Olırı 

1 

ışıldaması için ateşin kuv _ * kuvvetli bulunan ıçkılerın fıatlarını ın - Hemen de planımı kurdum: Parıse ka-
t ~§ilaYdaa~laznndır, diyoruz. Çünkü Mücadelenizde muvaffak olduğunuzn dirmiyerek sarfiyatını tah~i~. etı:ıesidir. çak gidecektim. Bütün trenleri kontrol eden de :kı lA· 
,?Yorı d . lunan bir adam için: cİçk: inanıyor musunuz, diye soruyorsunuz. Bu memlekete hesabına buyuk hır ka • Ufacık bir çantam vardı. Onu, ve u- )etçi idi. Niyetim, tren harakete başla m· ""~"'" · enılrn · lı · t t 100 t k d l d 

yorlardı. 

••:ıyeli . esı ınefkureyi zayıilatu·. Tek kelime ile ceva vereyım: zanç ır. faktefek bazı eşyamı sa t.ım. rarı ca, bir kolayını bulup o a am arın ur. :"ıııı>da nd tlk kuruıuı yı l!arında bizim - Uğraşıyoruz. Hü !asa belki ağır, la kat her halde emir. ı kadar para topladım. Elimde ve açı ki a duğu yerin çok ötesindeki hir v•gon a 
:ıı:r va,: •rasıra bira ve hafif içkl!er Fakat karşımızdaki km•vet bütün ta•ı- adımlarla ilerliyoruz. 1 kalan birkaç parça eşyamı ceblerıme lı- kapağı atmaktı. Saatler bir türlü geç· 

~tini 1a~· Fakat bunlar zamanla kcn- rr4inleri altüst edeoek kadar büyüktür. Sonuna kadar ckupkuru, kalmak ve kıştırdım, ve dari dünyada biricik, ye ga- mek bilmiyordu. Nihayet, eşref saat gel-
Ye etınişlerdir. İnsanlar, canları sıkılınca da içiyorla:-; mücadeleden yı1mamak kararındayız. yet hafif gamselamı da sırtıma geçircıim. dı çattı. Uzun araştırmalardan sonra en 

r •••••••••• • •••• •••• ••• • •• • • • •••••• • • • • • • • • • • • • • •••• •• •• ·-·•-••• • ••• • • Aklınızdan geçen şeyleri anlıyorum: münasib yer olarak ikinci vagonun ya-~ - O kadar çok sevdiğin, dişinden, tır- nını seçmlıtim ve tam sırasında <ia, ağır 
[ 1 9 8 8 J nağından artırdığın paralarla satın alm- ağır hareket eden arabanın bnsamakla-

ğın aletlere ne oldu? .. diyorsunu7~ On- rına sıçradım. Fakat, hay Allah ce:r.a J'!t 

ları bir kutuya, kutuyu da gamse.ıarrun versin. Gene olmamış ve bir kcrı:> d~l'ı:ı 
~ altına yerleştirdim ve istasyona .kustum. faka basmıştım. Kapalı kapının arknsı:ı-

Yılında bir e A 

ınsanın gevmı 

Yolculuğun beşte bir kısmını ödiye\•e:k da duran vardakosta bir kondüktör. ha
kadar param yoktu. Ba,•ulum, va1iziın şını sallıyor ve bakışlarile de hnı t ket 
filan yoktu. Pasaportum, hele hiç yoktu. halinde olan trene binilmez!... dl•ruek 
Buna rağmen, A vrupanın yarısıııdan istiyordu. 

o C O O O 
o q ~~._~ 

llı l'ıl 
~ diık evveı... 1888 senesinde 

tıı "'l'Jaın 
'I~ eıı&ttb ı.. , ız halkının vasat sınıfı· 
tii •• teı~· u.ır insa . 
-~ ..,.1Ydi. ti n her şeyden evvel bır 
11~ b·ç~ğu utad üzere zevcesi ve bir 
d1, " 1

1' e\1i tarafından doldurulmuş 
ıı: •illh,._ '\1ard h 11ıtt;ı,ğ"'§ır Yıka 1

• .ou evde yemek pişer. 
'~a bitişik nırdı. Bacası tütmiyen ve 
~ltit .... l' bil., Çamaşırlığı olmıyan ev 
~k '" ltt " edil . ~~ en cınezdı. Anne y~mek 
\> • ı:ı-a , çaırı 
~<tt,,... SQeu1_1 aşır yıkamaktan başka 

·~ıt · JI[ arı ı . • 
~h· 11 de Yiik n e bıselerini dikmek 

~ b ıt har· . lenirdi. 
~ <ıhçeı ıcınde 
~ ba~ı eti '\1ard oturanların kendi scb-
lq ~a ~narı. ilk 1 

Ve Yeni yeni yapılmı
b hsıı 1 ali1t 0~ tesisatı evi bir de ku~ 
tl <ıtell ç 

3 l'aŞında k.tan .ınenetmezdi. İl~ 
L ıkı ~\Jkla bıterdı ve o andan it·-
~ l' ıı· r e\•e 
,_ııt'tııaı_ 1 aued Yardım <'derlerdi. Bil-
'il.~ <1: " en ö~ . 

:q ettrı.e e lt\Jr\Jll'll srenırlerdi. Bir yuva 
ıııı~llııı h lt. ... İşıe ~ş bir yuvayı muha -
~ ~orıı ayıltı n 888 yılında vasat bir 
~t u 1 · ar b" h . lsı b\lt. 0 llıalt .. ır ayat, ekserı ko-

d llJai t\lll b'ıQ.... Uıere sadece bir kaç 
~d em~ "asebeu . 

1,td · lie "<ctSları . . erı teşkil ederdi. 
bı. t ~·cnı fi~~ın erkek kahveye g!-

tı tı~n ır zıpçıktı telakki ~di· 
ııded hı.ıh 

r. Q .. ayat ik 
0~ı~i-· . tısadcn imkan hari-

·•ıız.ın - .. 0 nunde eriyip bit-

mektedir. Çocukların sayısı eksilmekte -
dir. Çocukların yardımları ortadan silin
mektedir. Aile ocağı büyük bir binada 
üç odadan ibarettir. Apartıman evi kov
muştur. Aydınlık, geniş pencereli mekteb 
gençler için daha vasi ve sıhhi bir haya
tın merkezi olmuştur. 

Bilirim ki sevişen çiftler daima saa -
detlerini sakhyacak bir ocağın tahayyülii 
peşindedirler. Fakat hayal hadisele:-in 
seyrini hiç menetmemiştir. Fiiliyat sa 
hasında, her geçen yıl müstakil ocağı 

biraz daha eksiltmektedir. Lokantada ye
mek yeniyor, çamaşır çamaşırcıya yol • 
lanıyor, içtimai hayat aile hayatının ye
rine kaim oluyor. Umumi menfaat .her 
gün biraz daha hususi menfaati baltalı • 
yor. 

Ve bu seyrin durması için hiç bir se -
beb yok. 

* Bu vaziyet de bundan 50 yıl sonra hıı-
yatın bugünküne nazaran daha az mün
ferid olacağını tahmin etmekte, fazb n !
danma ihtimali görmüyorum. Mektebin 
etrafında daire çeviren cemiyet ailcri:ı 

yerine kaim olacaktır. Kadın ve erkek 
daha az miskin, daha az hasud davrana
caklardır. Kardeşlik ve me>nfant hisle -
rinden sıy:rılış in.sana hakim olacaktır. 

lıagaf 1 nasıl 
olacak? 

1 

Aşağıda okuyacağınız satırlar, is
tikbalde hayatın ne olacağı hak
kında bir çok tedkikler yapmış 

bulunan meşhur İngiliz muhaıriri: 

H. G. Wells 
in Jrnleminden çıkmıştır. 

fazlasını geçmeğe mecburd~m. Küiahla
ı-ınızı önünüze koyar ve halimi pek ko
Jaylıkla düşünebilirsiniz. Şöyle dahiyane 
bir plan kurmuştum: 

Tren tam kalkacağı sırada Parise gi
den ekspresin üçüncü sınıf vagonların
dan birine girecek ve meydana çıkıncı
ya, izim belli oluncaya kadar gidec-Ek
tim. İşte ancak bir manknfanın Vf'reccği 
bu kararı tatbik ederek rıhtımda doiaş
mıya mahsus bir peron bileH aldım ve 
fırsat kollamıya başladım. 

Şurasını hatırlatayım ki, bütün bu 
plimları, nazariye halinde, veyahud kii-

. . ğıdda iken tatbik etmek kolaydır. FultsL 
!::ıerbest, temız, .hoş sohbet ınsanlara tc - iş fiiliyata bindi mi, mesele değışiyor. 
sadüf edilecektır. . Trenin tam kalkacağı esnada, bıletçi gPl

Bu umumi rahatlık ınsanların giyin;i. dı. biletleri istedi ve ben l!lıya lıılPr.im 
lerinde, ev eşyalarında, evle~inin. tanz~mi 1 varmış gibi ceblerimi karıştırıp tn t:>tıla
şeklinde ve ~t~rd~~ları şehı.rlerı~. ~hı'.:- ı mayınca, kolumdan tuttuğu gibı b,,ni 
larındn ke!'ldını gosterecektir. Duşuru-1 gardan dışanya attı. 
nüz ki bugünkü binaların çoğunda man- Böyle, dayak yemiş köpek gibı, kuvı \1-

zara, hava, rahatlık yoktur. Tedafüi rP· 1 ğumdan tutulup atılmam, bayağı siniri
jim içinde yaşıyoruz, etrafımız duvar 1 me, izzetinefsime dokundu ve saı:ıdnce, 
parmaklık ve kapıdır. ı ne yapacağını bilmeden istaı.yon c:ivaı ın

İstikbalin sitilinin ne .?lacağ~·nı·· tahmi- da dolaştım, durdum. Gara girnıeğe ce
ne lüzum yok. Fakat guleç yuzun, sert, saret edemiyordum. Zira, beni kapı dışa
yüzü istihlfıf edeceğini tahmin edebili:"z. I rıya atan memurla karşılaşmaktan kor
Burada dahi hücre ort~dan kalkacak•ır. j ku\·ordum. Nıhayet işim rastgitti, tali. 
Oda, sokak, cadde, fabrıka ve yazıhane ... ; him açıldı. Mahud biletçini:ı, elincie se
Her şey havadar olacaktır. Her tarafta 1 fcrtası evine yollandığını "'Örünce: 
ağaç göreceğiz, ışı~ içind~ ya~ıyacağız. 

1 
'ı - Karata uzun müddet b~raya dönmi-

Bugüne kadar ınşaat ışlerınde ancn yecek anlaşılan, o halde, hemen pli•nı 
tahta, taş, kiremid, tuğla ve biraz da de· ı tatbik edelim .. dedim. 
mirle çelik tanınıyordu. Giyinmek için İstasyonda doJaşmıya mahsus bir re-

d · k ·· amuk d · bT · • sa ece lpe , yun, p , erı ı ını~ or- ...... - ..................... ....................... ..... .... 
du. Şimdi cam, sellüloz gibi daha elast.ği, mış gibidirler. Fakat kendilerine Himad 
daha muka\'İm bir çok maddelerin bu - ediyorum. Daha geniş, saha sıhhi, tiahn 
lunduğunu öğreni) oruz. Hanri Ford gc- nydınhk bir hayata inanıyorum. 
çenlerde: - Fakat yarının insanı daha mı rnPs'ud 

- Ot6mobillerimin çoğu fasulye ka· olacak? diye sorabiHrsiniz. 
buğundan yapılacak, diyordu. Sakın bunu hatırınıza getirmeyiniz, ya-

- Şüphe yok, bugünün mimarları ve rının insanı bugünün in!ianına gıpta ede
:erzileri yeni imkanların açtığı geniş u- cek ,.e 2038 ) ılında dol!madı.21 için dua 
fuklar kaışmnda biraz pusulayı şaşır - Jar okuyacaktır. 

Kuvvetli bir lokotomotıfin çekı "p Ya
gonlar, birer, birer ve ağır :ığır '~tüm

den geçti. Son araba da, vagon rest" '1il· 

la birlikte silinip gidince, aklım oasmı· 
dan uçtu. Arkamdan bağırmalarına, JS· 

lık çalmalanna rağmen, tr"nin J>E>!- 'ne 
düştüm, koşmaya başladım. Bu teıa:ı a
rasında satın almış olduğum yemE:k pa· 
ketini yere düşürdüm, fakat vagon r.-s
toranın üstüne çıkmaya rnu\'afüıK ol
dum. 

Bu sıralarda tren sür'atini artnn ı _tı. 
Rayların üstünde uçuyor g.ibi idi. Onun 
için, benim böyle hırsızlama trene bırıdi
ğimi kimsenin görmediğı. farketme~!ği 
muhakkaktı. Binaenaleyh bir talihsı lık 
cıkmadığı takdirde, 4 saat süren İskrttz'e 
kadar, emniyette idim. 

Etrafımı, gittikçe kalınlaşan bir toz, 
kurum ve duman tabakası sardı. l'tl·tiim, 
gözüm, simsiyah oldu. Selameti gözieri
mi sımsıkı kapamakta buldum. Tren lıız
Jaştıkça, sal1antı1ar. yalpalar da~cınıhnı
yacak bir hale geldı, çoğaldı H<>le bi\,. 
dönemeci dönerken az kaldı trcnclen ::
~ağıya uçuyordum. Uzun lafın kısası ı be· 
~anızı neden fazla ağrıtayım) yol<'ulıt~u
mun bu Hk kısmında. her türlü ağrııır, 
sızılar, kol. bacak tutulmalarını tattım. 
İlk uzun tünelden geçerken, .. z kalc:ın ho
~uluyordum. O kadar çok eziyet C(•'h.tim 
ki, aman bir kolayını bulsam da !'ur .. lc.n 
bır atlasam, diyecc>k bile oldum. 

İki s!lat süren bu işkence be>ni (P, le 
yormuc, hırpalamış. r>zmiş. bıtirm·" ı ki 
sormavınız, bütün maf al larım agı \Or
du. Tren, hızını azaltıp ta birka., k lo
metre 3ğır ağır ilerlediği l-a lde, t n ı c1Pn 

aşağıya atlıyamadım, insan teş• k ı cıtı 
ne muazzam bir makint>dir. tasavvL1r ~e
mezsiniz. Yolculuğumun üc;ı.incii sa tiıı
de, adalelerimin veni başlan canlctnctığı
nı , ilköncc bir uyuşukluk anı ge1ı:ırc11k-

(Det•amı 10 uncu sayfada) 



==ı ~f~a~=====-=-====---===========ıız==-..s=----=====-==z-:~~~~~60~N~~P~O~S~T~A~~~~~~~:::::::::::::~~====::=.:::::::::::::::::: 
~~=========:;:==========::::==:=:::====• 1 İstanbul Belediye3i İlanları 

K L K 1 Keşif bedeli 860 lira olan İstanbul - Silivri asfalt yoluna dikilecek l'1 ,,ı 
taşları açık eksiltmeye konulmuştur. Ke~·f evrakile şartnamesi Levaıır: 

b ("a lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı k;munda yazılı vesikadan ·ııc tt 

Şahıslar: Mösyö, Madam, HizmetçL . . 
Mösyö - Dün akşamki davet çok ıyı 

geçti. Dostumuz Chiıteaulin dört kişinin 
yiyeceği yemeği yedi. 

Madam - Milano şampanyası nefistı. 
Mö.,yö - Üç defa tekrar tekrar iç

timdi.. 
~!Jdam - İyi, ki hasta olmadın; sof

rada bir şey kırılmadı ya?. 
Mösyö - Kırıldı; Amelte bir şampan

ya kadehi kırdı. Ben gördüm. 
Madam - Emin misin? 
Mösyö - Sana gördüm, diyorum. Ka-

deh yukarıdan aşağı çaprazlama çatiadı 
Ma • m - İki düzüncden bu sekiz.inci.. 
Mö .. yö - Ne söylüyorsun? 
(Amclie girer.) 
Madam (ona) - Ümid ederim, ki dün 

bir şey kırmadınız? 
Amelie - Hayır madam. 
Madam - Bütün kadehler tamam mı? 

Çeviren 
~ 

Faik Bcrcmen 

Amelie - Evet madam. - Kızım bir kadeh kırmışsınız, niçin söylemediniz? 
Madam - Ya! (Sesini çıkarmıyan ko- Amclie - Düşünüyorum madam. 1 Mösyö - Canım ne yapacaksın? GPlc-

casına bakar. Hizmetçi çıkar) Madam - Şimdi sırası değil İnsan hlz- cek sefer bir şey kırdığı vakit haber ver-
Mosyö - Ben kendim gördı.im diyo- metçilcrine hiçbir ihtar ve tembihte de meği unutmaz; bana söyler değil mi 

rum sana. Yukarıdan aşağı çaprazlam:ı bulunamıyor artık .. onlar bütün sııfra Amelie? 
çatladı. takımlarını kınnağa, bütün mobilyanızı Amelie - Evet, mösyö! 

lVIadam - Bunu isbat etmekten bcışkn mahvetmeğe salıihiyettardır. Üstelik on- Mösyö - (Karısına) Görüyorsun ya 
çare yok. (Ayağa kalkar ,.e kadehlere Iara teşekkür etmek lazım geliyor!. söz veriyor. 
bakar.) Ah! Evet, adamakıllı kırılmış! . Amelic - Ah! Eğer madam bağırmağ Madam - Biraz sokuştur•nak istediği 

Mösyö - Söyledim ya! Gözleı·ime he- başlıyacaksa.. ~eyi anlatsın! 

nüz perde inmedi. Madam - O da ne deme? (Kucasına) Mösyö - E ,sen de çok garib ve irad-
Madam - Bu hoyra,tlıktır. (Bu sırala Bağırmak! İşitiyor musun? cısın! 

Mzmetçi girer) Kııım bir kadeh kırnuş- Mösyö - E, Amclie, söz!erinize biıa7. Amclie - Mösyöye bunları ben sciy-

Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vc~ikcısi!c 64 lira 50 kuruşluk 1 ci1Jll 
makbuz veya mektubile beraber 15/2/!J::Suı lı günü saat 14 de Daimi En 
bulunmalıdırlar. (İ.) (513) 

~ ,ıırr 
1 Şubat !l38 tarihinden itibaren otobüs ve tnksi otomobilleri ca~Icırıll re 

leks camlarla değiştirilmesi hakkındnki kararın asağıda göst rild ,ı u r 
kına Daimi Encümence 22/1/938 tarihin de karar verilmiştir. İliın .o:uııl>d·;r. 

1 - Her hatta işlemekte olan otobüslerin üçte biri bu teblığin ılanırı n 

b:.ren ikinci günün sonunda derhal h:zmctten çıkarılarak nihayet oa .~ ı_<e 
da camlarını değiştirdikten sonra hizmete dönecekler ve bunların hıztll 
mesini müteakib diğer üçte bir hizmetten çıkarılarak ayni Minval üzertfed 
nıının camlan değiştirilmiş olacaktır Bu değiştirme ameliyesi martın on 
günü bitmiş olacaktır. Bu tarihten <sonra adi camlı otobusler işliY J1l ı. ıın 

2 - Tribleks camı olmıyan eski otomobillerin senelik muayer.cl ri o:ıerı 
batta başlıyacak ve bunlardan işlemel;e salih olanlar muayene ed ldı ·ye 
lerden itibaren bir ay zarfında camlarım değiştiret'eklerdir. DeğiştirJ11'. 

1 

~lcmesine müsaade edilmiyeccktir. Mu'l yene neticesinde işlemeğr rıved~ 
yanlar senelik muayenelerdcki usul ve çhile hizmetten çıkarılacakwr Jııı' 

3 - Daimi Encümenin 22/1/938 tarihh kararı üzerine keyfiyet j}an ° , 
,J3.' 

~ ıt ~ 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına aıırıs. sft 

markalı ve 2215 numaralı taxi otomobıli Şişhanede Anadolu gara1ında 
Salı günü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. (631) 

Baş, uış, nez e, ~rıp, rumatizmı Vd büLJ.1 agrııan.ıızı 
keser. icabında günde üç kaşa ahna?JHir. ~ınız; niçin söylemediniz? dikkat edin ve sonra da mutfağınıza dö· }etmiyorum ya .. 

Ame1ie - Fakat madam... rıün!. Madam - Bak, bana taş atıyor. Saycn- ~ 
M drun - Bir şey kırdığınız zaman ba- Madam - Hayır, kalınız! Kaidığmı ve de bana hakaret tc ediyor.. İstanbul İkinci İflas l\lemurhığundan: İst:uıbul Birinci İflas l\ICJ11 j 

na haber vermelisiniz. Sizi azarlamam. sonuna kadar beni dinlediğini istiyon•m. Ame!ıe _ Hayır madam. Ş . dan: ıııtl'J 
Fakat benden saklarsanız... Amclie - Madam nasıl arzu ederler- Madnm _ Şimdi ne söylemek istıyor. Müflis Aleksandr Korpi ve ure - Müflis Rella İnşaat Şirketi ·r fll', 

Arıı'clie - Madamdan hiçbir ~ey sak- se... dunuz? i<ası şirketi masasına gelen alacaklı A. ehemmiyetle alakadar eden b1~ 
lamıyorum. Madam - Hergün kırarsınız; bir de- Mösyö _ El Artık işinize karışmıya- Ebc.\·an ve Haçadoryan şirketinin is - hakkında görüşmek üzere alı~ 

Madam - Evet ama, bir c:cv kırdığınız fasında sekerlik, bir defasında bir kııpa, rın b
1
'zzat veya vekı'llerinin ".fili ır J • cağım! tcdiği 322.60 Jiranm senede ve müfli- Cw zaman söylemiyorsunuz. bir dcfasmda başka bir şey \'e hiçbir za· . . . namelerile birlikde 4/Subat/ 1~ Amclic - Olngan şeyler bunlar... man birini söylemezsiniz. üstelik lekdır Amclic - Şimdi mi? sın dcfterlerıne istinad etmesınden .. t 

11 
d d . .- de toP d" 

Madam - Evet, söylemek için müırın .. . nu saa e aıremız o Madam - Şübhesız, fakat bana :Söyle- l'ttikleri vakit bahane ve Sl'beb ·ouıur- 6 ıncı sıraya kayd ve kabulune iflas ları menfaatleri iktizasındsll ,,-·' 
naat ed n olmazsa.. 1 }tl•·"' mek lazım. sunuz! Ve sonra kızım.. idarc<:~nce karar verilerek sıra defte- eheMmiyetle tebligw ve ilan o ···.ıı11 

Amelie - Bilmiyorum madam. Amelie - Soze gelmem doğrusu .. l<ır- ri düzeltildiği ilan olunur. ( 4464) Amelie - O zaman öyle ~eyler söyle- 1 ~~ 
Madam - Biliyordunuz.. sıze bunu dıkiarımı öderim .. fakat beni rahat bı- rim, k~ .. 

tembih etmiştim. ıaksınlar.. Madam - Hangi şeyler? Madam - (Kocasına) İşitiyor musur.71 kötü hareketleNie bulunuyort~;) 
Amelie - (Yorgun ve bıkkın bir 1a- Madam - Doğru .. eğer dedikleriı.ızi Amclie - B ldığ"m ŞE'yler.. Söz veriyor. şimdi artık g~dip bohçamı ııa~ 

VJrla) Evet •. evet.. yaparsam, bana elli franga malolan şe- Madam - Söyle bakalım.. Mösyö - Sem çok doğru bir şekilde ı·im. Mösyö beni alıkoyacak ınıd~fil 
"

11 
d s· .. 1 d.kl . d b" ' k l . ..d t ~ k lk d Amelie - Söyl•y('mem.. · O b k · (S 1 ( ... 'a Y ..ı•1a am - ıze soy e ı erım en uı C'r iği sıze o e mege a ışırsam ne "er- . . ? tasdik ettı. nu ozma istıyorum. nt Mösyö - Hayır kızım ı:ı t ~ 

de ce\•ab vermemektfr. Bunu da kat'iyen siniz? Maclam - Nıç n ·· ı bir tavırla) Amclie, size bildiğinizı stiy- mus sessiz ve tedafüi bir hıddı~e 
:Stemem. Amı.'lie - Reddettiğimi söyl('rim. Am~lie - Çiınkiı !~adam b:ni ,,men~:!~ !emek için emred"yorum. dur~a içınde duruyordu. AT'fl~ 1 il' 

Amelie - Madamın sözlerine rıaye• Madam - Neden? Mnd.am - ~. n ,mı. Ben mı m_nettı .. ı Amclie - Eğ('r ben istemezsem.. Madam _ (Kocasına zor~k1 ~,.a' 
ediyorum. Ameli<' - Çünkü şekerlik adi bir mal- Amelıe - E\et.. Mösyö - Sana yol veririm. ~ümle) Ne, onun sözlerine iil8ıır! 

Marlam - Hiçbir söz istemem. dı; ve C'lli frank etmC'zdi.. j , Madrım -- Yala~ s.?ylüyorsunuz! ~- AmClie - Söylesem de bana yol vere- sun, bunlar çamur gibi insanl~ t 
Amclie - Pcka:a madam, bir daha ce- Madam - İşte siz zavallı bir cahi'~ - neb ·e yalan soyluyoısunuz. Haytıı cC'ks"niz! Şiındidrn gideyim bari.. Mösyö _ (Donmuş gıbi) :f:~C tıif 

vah vprmcın. niz! Dünyadan haberiniz yok.. ınu·f~ğınıza dönün! Haydi çıkınız, gici"-1 Madam -· (Kocasına) Onu dinleıne, yorsun ki kırılan bir kadeh içırı .,e 
Mudam - Ağzınızı açmayuı işitiyor Amelie - Porselenden anlayıp an~a- niz! yalan söyler. söylememekle daha iyi edec ktiJl 

musunuz? mrıdığımı bilmem .. fakat anlaciıgım ve Mös) ö - Hnyır hayır git nesin.. Amelie - Çok müteessif im madam.. ra odama gelir misiniz? 
Amclie - İşitiyorum.. onlı:ırdan bahsetmek istediğiı ş~yler veır. ı Madam - (Kocasına) Yeter artık u- fakat çok geç .. (Mösyöye dönerek) n('n Madam - Ne yapmağa? 
Madam - Bu kelime de fazla.. Madam - Kinaye mi yapıyo.ı;unu7.? uıtmıyalım! mbsyönün yerinde olsam bir daha Mösyo 1 Mösyö - Ciddi konuşmağa 
Amelie - (İçini çeker .. ) Mösyö - (İşin çok uzıyacağını görün- Miisyö - Çok ileri gitti.. Chateaulin'i yemeğe davet etmez ve 
Madam - İçinizi de çekmeyin!. ce) E. vetişır kfıfi.. Madam - Zıyanı yok .. ~imdiden sonra kat'iyen evime sokmazdım. 
Amelie - (Gözlerini kapar .. ) Madam - Şimdi derhal, rnku~turınak uzlaşırız. Bir şey kırdığı vakit onu ya sa- Madam - Bu bir rezaleL 
Madam - Küstahlıkla rla göz~erinizi istediği şeyin ne olduğunu söylcmeşini na veya bana söyler, değil mi Amelıe? Amelie - Çünkü o ve madam bera-

kapamayın! ısterim. 1 Amelie - Evet madam. bcrcc bir şekerlik kırmaktan çok dttha 

==;::===:=~===::===~==============================================~.=---.nı~~ 
rcrr.anı: 54 tan f:<•ııra kütliphaneve giderek büyük ~onrc:1 da onu almakta tereddüd ediyor? gibi onları her okuyuşta ıÇ· ıı? 

b"r ne 'e ıle çalı'>mai'Y·ı baslamıştı. 1 N:çin gözleri acı, s~\·inç ve telaşla açıl- ~ini duyar ve göz!eri zevkle )8yıı 
--- -f!ll- ],J Ö' eden ~on1d, rna ~.a7an:n tenha bir aı? Nic n içinin karmakarışık duygula- E:-ı güzel yazılmış bir r0~11rd ... aatindun islit:ıde edert·k baı.ı kitab-ı rı gö-Tsünü sıkıştırıyor? Boğazı niçin J;en duyamadığı zevki o ) nıı ec" 

1
:?rm yer ni de; i<:tiı·mck için Fikri e-

1 
görünmiyen parmaklar arasında sıkıl- tlıyor, ruhunun en temiz hC') 

fendi ile pi:irtişmek uzcre salondan içe-• r.ıış gibı ona nefes aldırmıyor? satırl.-ınn arasına veriyordu· ~ ( 
Mun .. zeı Tahsm Berka'l=i ri~ e 

0
irerken. ic;mini b lmedikleri için j Bu koı:kulu dakikalar uzadı~ca Sel- İşte şimdi 

0 
yazılar bit yüZ. ~ 

kcndısine cKibar müşteri» dedikleri J,na kerıdıne ~e~mekte~, _:mladı.gmı .. an- <.:ud. bir c..;ahsiyt!t olarak kMşeı> o Ge.1c- adam söziinde durmuc:, kütüp- '. k:ı'i... Ya!nız siz Hitfen vavas. konu • lı" le .. ·· g }m1"şlerdi j m kta k b ı ı " ı-c 11 ~ "1 J ""'y oozgoze e ,.. .. .a a n çe ınıyor, uyu enmış goz e- n..ıvordu. Selma düşündü~ • .,.. 
han.:ye bi.r hafta gelmemi~. Se".mn) ~ ~un. ...... . . .. .. - Bu ak$am An karaya gıdeceğim için ıi ondan ayrılamadığı halde bu küçük kadar farketmediği bazı şe)'ıerd 
görı. ":: için bir te cbbüstc bulunma- ı - l!.mre lerc;p11z, kuçuk hanım. I birkaç kitab a 'mağa ce'dim. j kağıd elini yakacakmış gibi ona par- .. .. .. .. d 

1 
mnifa ~'..A 

i zunu., onun e can an , 1:> iJr .. mışk fakat çoktan beri karar aşını~ o-ı 1 de bir po ta \ apurunun suları - Size ...... in son çıkan eserini tnv-

1 

n.aklarile dokunamıyordu. ! Yuömurlu günde otomub·ıdc ~ 
lan bu gczintı g;nc on'arı b rbiıınin var.ıı rılrül ü•ü a•ı;: •f.'!'.. U?~kl.aşar~.k ,iye ederim efendim. - Kitablarm yerini değiştirmiyecek nu;• kcndıS~; saran mü.ıf•~ ~ııı' 
kar .. : ma koymu<;: u ve Seln a bu vaz.- kaybı ciu. Sc Ma, gordu~u butun $U- Bir müddetlenhcri onun yüzüne çö- miyiz efendim? 1 b' 

1

•• .. h 
1 

k 
500

rs t \ 
" tt b" k d b ı t ı · · · d ki k · ı· ır lt'.t gun asla • tan ı.ıll • ye ;:? , ıraz sı ı ıyor u u., ·n._ z .. · :rı .Y I' .c sa a~a ,:ı-, ıyor~.uş l~en uzüııti.i bulu u <la,;1 ·mış gibiydi ve - Hayır Fikri efendi... Bugünli.ikltübhancyc geldiği zaman on 1' 

C!ıb. oz.c.>ı .n• kapamış ı. Ra ... ının 1çın- Selma kencfüine bakan k"lyu gözlerde kalsın, yarın bakarız, olmaz mı? Sıcak- d k" · . ... • "kincı 
· d ·· 1 d b · · d' ' e ı scvmç ı uzgarı.. ı ·ıJ< Istin)e tcpc1cr"nde ağar;l k'ı bir yer- e, .., er en erı onu ısrar \'C ına a 1 :-ıcak ve ak"li bir parlnklık görüyorum lan Mt nedendir, başım biraz ağırlaş1 ı; "d w. . d onu ı ~ 

de ~ nek yemi._ 'rrdı. Şimdı ye~·J. yu- \'C bır düzüj e rahatsız eden bir düşün- nınm tti B"nc;c>n b'rkaç gündür kendi <>rkcııden nideceğim bugün \ ~r kı~ı gec~ :n sonradan teb! 'I' 
" k" ·kı . . 1 v 

1 
< • • ' ' 0 •• • gun u samımı ve can rıe. mu~.J: otlar üzerine uzanaıak dınleni- '-'e. y~was yava~ ·ırpı .er 11 n ara ·gın- kt•nd sine tile iti,.af etmediği halde o- - Nasıl isterseniz Selma hanım. "h , t h ·· kütLibP9 

ı · ·· · ··b· b · ··r ı w .: " w . . .. . . nı a)e onun ergun yorl._.,. ı. c. n ,ı:tıı ı) ormu.ş ~1 ı .l'yn ne nu ~z .e- mm rrözlerindc bu hummalı 1şıgı goru- Yuµtıgını bılmeden ve bır ruya gıbı 
Sf'"ma her zaman yaptığı gibi, çok dıvo,. Ye her san•ye bıraz <laha hakım I vor ve bunun sebebini korku ile karışık (nündeki evrakı topladı ve ancak o za- mes.i.. . 

1 
se"~ 

neş'pJ çok kahkahalı geçen saatlerden bir rU\ vetle oraya yerleşiyordu. 1 bir merak ve he) ecanla anlamağa çalı- nıan küçük mavi kağıdı eline al?rak üs- Şır:ıdıyew kadar ~eç~~ ... urıe.!'4 ~onr ı susmuş, bir a ·acın d bine uzana- G~:'IÇ kız artık çırpınmaktan yorul- 1 rıyo»du. tünde kendi yazısile yazılmış clspınoz• ·~~ o~d~gunu .nasıl ;e 
1
dJ· 

·· · · mt"'" ·b· k" ı• · · kl" - b k 1 • - A - ı ı· · k d D k · . Gozlerını perdelıyen şey .ı rak ;ıa'mıştı. Goı!C'rı. koyun mavı su- · "' 1 ı .,ıh.. nı v~e • e ıra - - Kagıdlarmızı düşürdünüz, beye- re ımesın. o u u. eme , ona «sızı se- 'b pD 

larıı 'an geç('ı ('k Südlice, Paşa bahçe ır.a k' · n ba~a çare bulamadıöını kendi fcnd~ ,·en» imz:.ısile o gi.izel yazıları gönde- O ~ece uzun saatler kn• rıll d 

tepen. ııe takılıyor \'e bulut'ar arasın- 1 k?ndı ın: iti~af ederek ~u .. h~kım sesi 1 N~ tuhaf! DJ~ürdtiğü kağıdları ka- ren .1 imiş! _ . . . b~: ~ad~tle onuA yaşatrnı;~:rııı ı~ 
da duracak bir yer arıyormu:ı gibi til- d nh..ıı.e •e, hır aydanbcrı duşunmemck fanın üstünden toplamak için acele e- Bunu anladıgı dak1ka kalbındekı se- rluşunmuş, hatta gece k }(tJfl 

rivordu. ıçjn kendini cebrcttıği vak'ayı en in- den elleri hafif hafif titriyor .. genç kı- vinç onu boğacak zannetmişti. Tavır- tirdiği rüyaya benziycn c<>\
1 

tı 
~- Selma yanına geleyim mi? et:: teferrüatına kadar hatırlamağa ha;- 1a bakan gözlerinde biraz acı,· biraz ız- ]arı, sözleri ve herkesten başka halle- ta kapılarak kendisini onu~~ ıs 
- Jlayır Per:Jıan: yemekten sonra ladı: tırab var. rile hepsini hayran eden «Kibar müş- farzPderek yirmi yaşının ~ı: 

Ustünıf' bir aeırl k çöktü; şurada biraz O gün halasından ve müd•resinden Fakat Selma niçin bir bir fatura yığı- teri• onu seviyordu öyle mi? Ne güzel yalar•na kendini bırakını~ dırıl 
m·uy·ıc .... ~·m fi" ba... ayni zamanda uzun birer mektub al- nının arasına sıkışık kalan dört köşe :ıeyler yazıyordu o ... Selma hayalinde - Se\•mek ne tatlı .. n 
·_ S na bir d(' ninni söyliyeyim mi? dığı için çok sevinçli idi ve C\•de üç mavi bir kağıdı gördüğü halde ona bir hiçbir yüz yaratmıyan bu tatlı sözleri bir hismiş... ,,.ırJcOS 

"~cet yok, yaprakların hışırtısı: saat durmadan piyano etüdü yaptık- ş~y söylemedi? Niçin müşteri gittikten bir sevgilinin ağzından dinliyormuş -



~ SON POSTA 
t& So -

Q Poata ... nın macera romanı: ,9 

'ifşa eden idam olunur!·,, 
Harb sanayi casualan araaınctaka mücadele 

Olandanın 
Parlıyarak 

gözlerinde birdenbire şimşekle'r çakmıştı. Bir kaplan gibi dişleri 
güldü: " Ben mavi villaya ·bu gece mutlaka gireceğim, bu fırsat 

bir daha elime geçmez, anlıyor musun? ,, dedi -ty· 
ll'ııyac ~ ama, bizim vazifemiz daima ol-
~ktı: B delilikleri gayet akıUıc:ı yap

- t'ak aşka Şey olabilir mi? 
lihtar at, Olanda!. Seni tahkir veya is-
b etmek . 
ır kad ıstemiyorum.. ancak, sen 

fUbhe ~ın. Müdhiş bir adam olduğuna 
)eııirı .~ . 1Yan ve koca bir erk5.nıharb:
ı>lan1a:ı ımadını haiz bir adamın elinden 

Yorsa hö alına~ gibi bir cür'et icab edi-ı 
te'>'di et Yle b!r işi herhalde bir crkeğı? 
d~a Yii~ek lazım gelirdi. Bunu bir ka
b<r oıu~ emek onu göz göre göre delice 
•· llıe t eıldir. a maktan başka bir şey de-

0ıatıd 
da Sotı ~ benim bu heyecanım karşısın
.\'>'ucu . ~rece haklın ve soğukkanlıydı. 

- 'Seır;ınde ellerimi sarstı: 
~il bu~~ böyle zamanlarda hayatımın 
den oııu ~eı.zetini hissederim, dedL Sen
betaber rıca etmek istiyorum. Benim~e 
Ce oraya ge~memeni. Ben mutlaka bu ge-

...... ı.. gıdece~im •1e 5 .. 

..... },f reye Olanda? · 
- ot'ıi Villaya! 

~teti ... tanda? Sen deli misin? Yoksa hata 
'' eSi • - h·ı· rı altında mısın' h· :oı ak· . 1Ssetrn k ıs kendimi son derece şuurlu 

tll böyıe teyim!. Hatta, dediğim gibı, a
"arlığı~ zamanlardadır ki ben kendı 
'%ı. azami deırecelerile hissediyo-

tı - O!and ı 
ti :ııa811 . a .... Silah mı kullanacaksın? .. 

:eıı Plan~§? .. Zira böyle bir adamın elin
aşJ.:a Ça arı cebren almak için bundnn 
Olandare Yoktur? .. 

...... Ohı saç_l~rını arkaya atarak güldu: 

...... "fa~ ~ıçın silahla olsun?. dedi . 

...... b e ıle? 
w C!Sise ·1 

arııaı.. 1 e ... Planla... Plfı.na kar~1 I 
oı ...... Nasıl ı:ıı· 1 
k surı, bö 1 anla? Her ne şekilde olursa 
eıı <>lac yğ e bir teşebbüsün gayet tehli
..... 8ub~ 1

• muhakkaktır!. 
...... Ôlümesı~ tehlikeli .. 
....._ :a<'lk· Yuzde yüz? 
..._ ı de!, 
..... O halde?. 1 

h,_ ~akat 1 
t~' bunu ~aresiz, yavrum! .. Daha doğ-
~ betıirrı b aşararnıyacak olduktan son
~~irrı için u iş~erdeki rolüm ne olabilir? 
~ &lJ. daim tehlıke daima var, daha doğ
"" t oın ... 1a Yoktur .. elbette tedbirli, fa-
·•ıe b .. ı er .. .. 
ll· ~ uru Ustunde cür'etkar olmıya 

ır h-. z. Sonra ff k . a·· .. ' 
);ı "IU\raff k • muva a ıyetı uşun. I 
, 1~ 1tı deh" a olduğumuz takdirde dün-

a1ı1 ~etle .. 
bııı lltınırı • I'üyalarına giren elektron I 

llııacakt ,esrarı avucumuzun içinde , ır .. 
()~ ~iidhi . 1 

da! ş hır şey .. müdhiş bir şey, 
ı:' Jl 
tı, . eıt zan .... 
l 1 llılıayet n~ttıgın kadar müdh1ş de-
f >.._Yanı b ' dunyanın bövle mühim 'oir 

- ~t aşım ~ 
hq kaçıtı} 1'-da CC'reyan ederken bu 
~t~ l•tı ÜZcı:maz .. madem ki talih beni 
~~Ilı. :Bira ıne sevketmi~tir, tereddüd 1 

r... z Zeka, biraz cür'et hepsi bu 
't t lı~ lhk· 1 
•f•Jı• • lltı1 " k 

)(it · llaYat • 0 
• OlanJa, bu iş çok teh-

bı.ı 01urıan 1 Pahasına kendisine emni-
il<lq :Planı 

~t l'rıa kar arı elinden almak için 

Olandanın 90 zleri parladı 

dileğim, senin bu gece beni serbest bı- büsümün tehlikesi üzerinde ne kadar ıs
rakman, böyle tehlikeli bir işe karışma- rar edersen benim o kadar bunu yapmak 
mandır .. ihtirasım artıyor!. 

Acı ve müdhiş bir izzetinefis isyanile 
güldüm: 

Sonra, birdenbire, ~ni tatlılaştıra
rak, samimi bir tavırla: 

- Olanda! Bunu bana bir gün bir k8-
dınm söyliyeceğini asla aklımdan geçır
ınezdim. Bir kadın bana tehlikeli işlere 
karışmamamı rica ediyor?.. Bu işlerde 
ben akıl ve mantık görmüyorum .. 

- Hem, canım, dedi, işi niçin bu lrn
dar büyütüyorsun! .. Tehlikeyi anladık! .. 
Bakalım biz de o tehlikeden daha mı az 
tehlikeyiz? 

- Anlıyamadım .. 
Olanda benim gayet acı bir istihza ıie 

söylenmiş bu sözlerim üzerine sinirli 
kahkahalarla güldü: 

- Anlıyamıyacak bir şey yok!.. Ger-
çekten itiraf ederim, bu teşebbüs b«na 
.son derece heyecan veriyor?. 

- Garib değil mi? dedi. Sen bu teşeb- - Arkası vu -

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 1- 2- 1938 

ÇEKLER 

Açılı, Kttpanı, 

Londra 630, 630. 

:fn-Td 0,79fı0 o. 7900 

Parla 24,275 24,25 

Mlllno lli. 1222 lö,1190 

Brübel 4,70 4,699'l 

AUna 86,7-460 86,7460 

Cenene 3.4331 3,4325 

8of7• 63,49'JO 63,4920 

A.materdua 1,4234 1,423ı4 

Prat 2:.l.6476 22,6475 

Vbana 4,20 4,20 

Ma~r~d 13.66 1."\.65 
BerUn 1,9734 1.9732 

Var tona 4 19 4 19 
Hudapefte !l Q&!() 3 9880 
Bükr .. 105 ımo 106 8730 
Beırrad 34,2460 34,2460 
Yokohama 2, 7:l68 2.7268 
MosltoYa 23,71 23 71 
Btokholm 3.0196 3 0795 

ESHAM 
Açılıı Kapanış 

Ana~olu fDl. 1' 80 
pefln 
A- fm. " 90 ndeU 
Bomootı • Nektar 7 60 7 60 

Mlan çlmento 10 25 10 30 

Merlteı banka.ı 9i rıo 97 öO 

11 Bankuı 10 2li 

Tel.Con 7 80 

lttih&t 't't Dettı. 12 76 
Şark Ddlrmenl 91 ~ 

Burhaniye İcra Dairesinden: 
Bahadınlı köyü ile ayni köyden İdris a- ı 

rnsındn şaylan tasarruf edllmekte iken bu 
1 kere k:ıblll taksim olmamasından mahkeme
ce şuyuun lznlesl zımnında satılmasına 

karar verilen Bahadınlı köyünde üç tarafı 

~·ol, arkası köy zeytinliği Ue mahdud uy - ı 

1 
t~nyafı fabrika binası ve içinde bir kazan j 
bir makine zeytin tasirlne mahsus tq ta -
lumı ve akson tertibatı ve ternıastıra ve bir 
tulumba ve taş llncnları ve teferrüatı fab-
r'ka önünde metrük bir halde iki baslo 
!~1 bombarya ve teferrüatı fabrika ittisalin
de yağ mağazası ve gene ufak bir mataza 
fabrika avlusu ve karşıda bir dam bir oda 
vP bir ahır ahşab tamamı (5830) lira kıy-

1 metli emval 15/3/938 tarihinin Salı ıünü 
1 

saat 15 de dairemizde satılacaktır. Ve bu ı 
ta.rlhde teklif olunacak arttırma bedell mu- 1 
h:ımmen kıymetinin yüzde :Jetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son a.rttıranın teah
hüdü bak! kalmak üzere arttırması on beş 
gün daha temdld olunarak 30 13/938 tarihi
nin Çarşamba günü ayni saatte dairemiz -

1 
de icra kılınacağından tallb olanların yevm 
ve \•aktı mezkürede dairemizde hazır bu -
hınmalan ve fazla malümaı almak isteyen-! 
Jcrin 27 / l/38 tarihinden itibaren dairemiz
de • herkese açık bulundurulacak olan art- j 

1 
tırmn şartnamesini okumalan, o gün tart
nameyl okuyup münderecatını kabul etmiş 
sayılacağı !Um olunur. 1 

----ı 
Son Posta 

~-<ıht 01abilir şı ne bir plan, ne hile mü
'otıt ~tı'ı bir · Adamın böyle mühim ve 
~tıı~ ~arıına \'hazifeyc memur olduktan 1 L..::..:..:.----:-----::-::-:::--.::----
ııe ht~ isuye trhangi bir vesi1e ile so- t S Ti K R A_Z_L_A_a ____ , 

Terkoe 7 

Yevmi, 8lyası, Buadis ve Halk razete.U 

Yerebatan, Çatalı;eşme aokak, 25 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
rc&jm!erin bütür. hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

he t ç §\ibh n teredd-d .. "ld"' ~ · Açılıı Kapanıı uu em u suz o urecegı-

tıııeq 1Ş<ten \' Yok benim. Onun için ~a-
~tll'ı~ ~itler azgeçrncni, hatta böyle çı1-
'41tı. ~i bütu \'erenlere karşı da istifanı 
:ıde 'lıektr0n n k:a.lbin:ıc tavsiye edece-
deli~ lle}( i . şıflerı hakkında esrarı 

.. Çın b k 
Oıa · aş a yoldan hareket 

~~11.'rtıdarıın .. . 
~•tı Sa)( gozıer· d 

ıy'lr i'tıı§tı. .1" e birdenbire şim-
D.' ~al( g\!Jd" .Bır kaplan gibi dişleıi 
'f>ll't~ l1 bı u . 
) eği a,.ı \''U 
da bir trı, dedi. ~ aya bu gece mutfaka 
det ~ll)ı daha eb .u gece geçti mı, dün-
lı" e~i cdı ol . 

tr );.ıdq z. lier arak aynı ~na !lV-
l ,.. bu k Şey ge<·m· 1 ...... 

l}ı ıııi .. adar ~ ış o ur .• ou.ur. 
~lil% cığreneb·ı Çalışıldı, elektron kf'
,ııt!l r ti ı lllek . . 
~ içi~ U fırs ıçın başka yol kai-
"~ "li lr-·' bu o1• .. 1~t kaçırılamaz. Ben bu 
.... ~ .ırı h ""'• s·1· ' b;ı~1 ôl.r~a <ltekeı 1 ahları ele geçumek 
:ı-... 1:t'or ?1da, b ederken, bütün uurı-
"•ı gıb· ana d h 
~t·"(lrl)ıi 1 hissedi e Şet ve merakla 

1
1'Q ~· ş buıu Yorurn. Ben kararı-

l:ifJa nuYor 
tı~ ha um. Rica ederiM, 

sına• E b" t" l ··•· sasen u un 

Tirit borcu 1 petln 
1 1 1 ••de. 19. 19 
1 • u ••dıı 

TAHViLAT 

Anadolu t pe. 
• ı nd.U 
• D pe. 
1 u ... 

Anadolu mD. ı.ı-flıl 

40 66 

Kapanış 
40 61) 

PARALAR 

EPTUCRUL SADi TEK 

• perde 

TlYATR03U 

Bu gece 

(Üsküdar - Hale) 

sinemasında : 

O TELL O 
ı tablo 

ABONE FiATLARJ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. ;.,., r--.r. 

TÜilKİYE 1-sOO 760 ::lUO 1511 

YUNANİSTAN :!340 1220 ilO 27ıJ 

ECNEBİ ~iW 14()() bOO 300 

Abone bedeli peşU.dir. Adreı 
değiştirmek 2:> .aıruıtur. 

Gelen ~vralı gni V•rilme~ 

Sayfa 9 
==-- ===-

Devlet Dem iryolıarı ve Umanları .şletm 3S Unu TI idaresi ilanla .. , -
Muhammen bedeli 4825 lira olan Afyon Döner k öprüsü çukur iksa malzemesi 

4/3/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapaJ: zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 361,87 lirclık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gür. saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. (612) 

Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam ed1lmek üzere 177 lira ücretle 

BEŞ TABİB ALINACAKTIR. İhtisası o!anlar tercih edilecektir. Sinleri 45 den 
tazıa olmamak şartiyle taliblerin ufak bir tercümeihal ve fotogral ile Zat tş-
!eri Müdürlüğüne müracaatları. (208) (487) 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı 

ameliyatı, keşif bedeli cl,564,903:. lira c86~ kuruştur. 
2 - Eksiltme: 16 şubat 1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka -
palı zarf usulile yapdacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, fenni şartname ve projeyi c50> lira mukabilinde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c60697> lira cl2> on iklkuruş mu
vakkat teminat vermesi ve c50 bin liralık Nafia Su İşleri veya mümasil inşaatı 
taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliye
ti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz et • 
mesi, istekWrrin teklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli
De kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl16> c240. 

SiHİRLI GÖZ 

Bu yeni ve 
Sihrimiz 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun'i cmak
yaj görmüş> bir tekil aldiklan gi
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 
görünürler. Yeni icad edilen Şaya
nı hayret cChromoscope> maki • 
nesi, pudra renklerinde bir jnkı~ 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra renkleri a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalan müessesesi kimya. 
gerlerlne bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im. 
kamnı vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle
rinde inkılab 

yaptı 

Artık; rizi yaşınızdan fazla ihti
yorlamı§ gösteren. ve yüzünüzde 
cPl<ikalar~ halinde yapı§an 4di 
pudralan bırakınız ve bir gü
zellik mütehassısının. dedikle
rfoi okuyunuz: 

pudr&lara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasının silıra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka reuk bir 
pudı a sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalij vesair masarif e karşılık olarak İstanbul 622 
posta kutusu adresine (T. S. 7) rumuzile 12 kuruşluk pul 
gönderdiğinizde size hususi modelde bir kutu pudra ile muh
telif renklerde nümunelik 4 uf ak paket pudra gönderilecek
tir. Mektubunuzda her \'akit kullandığınız pudranın rengini 
de bildirmeği unutmayınız. 

• Nnmune istiyenlerin çokluğu karşısında gönderm~ 
işinin bir kaç gün geri kalmasının mazur göriilmesini 
muhterem müfterilerimizden rica ederiz, 



10 Sayfa SOM POSTA. 

Son Posta'nın tarihi tefrikası: 12 

IRJ,ÜÇ BOZ ATLI 
-~~~ 

.f_Jf~ SPOR 
Atletizm mevsimine girerken 

• bit iş hızını kaybettikten sonra paçaları sıvamak hıç 
Yazan: Ziya Şakir ıeye yaramaz. Bunu böylece bilmeli 1J61t. 

B k b • Yirmi sekiz gün sonra 1938 senesi yeni raporu namevcud olan ajandan Toklu noyan sözünü bitirir bitirmez Cihangirin yüzü kıpkırmızı kesildi. oğu ır atletizm mevsimine girmiş olacağız. Ka- mesi garib değil midir?.. ir,t) 

sesle : " Ben Suseni almak mukabilinde diğer bütün sulh şartlarının hepsinden .ra kışta yapılan Kros Kantri mevsimin- Birbirlerine karşı mes'ul olınal' ~. 
k · F k t dem ki arzum reddedilmiştir, benden en küçük bir den çıkan atıetıerin hareket zamanı sa - eden federasyon veya ajan orta:... tt· 

vazgeçece tım. a a ma yılan mart ayı her tarafta olduğu gibi <:ud olmazsa her hangi bir ha~.' lıtt 
merhamet beklemeyiniz ! ,, diye bağırdL bizde de öteden beri pist· müsabakalarına poru kim tarafından hazırlanab~~~ 

hazırlık devri olarak kabul edilmf-ştir. içiçc girmiş öyle bir dava ki ~ 
Bu atlının gelişini büyük bir sabır· ı Hükfunet erkaru, şehrin bütün ule-J se yaparız; diyordunuz .• şimdi, niçin bu Gözümüzü açıp kapamadan geçecek o!an can ve gönülden arzu ettiğimiz cı ~ 

su:lıl::ta seyreden Yusuf Sofu: ına ve eşrafı saraya toplanmışlardı. fikriniii değİ.ştiriyorsınıuz?. Neden, şubat ayı; şu şekle göre mevsim zarfında işleri şu veya bunun bugün, ~arıo 111''1 
- Toklu ınoyan, pek sert geliyor. Ba- Büyük taht salonunda, hararetli bir cesaretinizi kırıyorsunuz?. yapılacak hareketlerin en hızlı bir za - linde işi muhakeme etmesi neticesi~ 

kalım, ne haber getiriyor?.. müzakere cereyan ediyordu. Yusuf So- Diye bağırmıştı. manı sayılm~lıdır. 0nım spor her zaman olduğu gi~)llf. 
Diye, söylendi. fu, tahtının üzerinde mahzun bir tavır· Bir anda ortalığı, derin bir sükut Şu halde; bugün ne haldeyiz ve yarın de cüvey evlad. manzarasından - , 
T.)klu noyan, mütemadiyen atını kır· Ja oturmuş .. mehil melıil gözlerini etra- kaplanuşb. Noyanlar ve hocalar, bir- ne olacağız? İstanbuluh bugünkü atle - tulnmamıştır; bu gidişle galiba ela 

baçlıyor.. hayvanın sür'atinden, beyaz fa gezdiriyor; her taraftan karmakan- birilerine bakışmışlar.. SÖY'lemek iste- tizm varlığı hemen her fırsatta yapmak- tulamıyacaktır. ~ 
ve uzun sakalı, tunç rengi çehresinin şık söylenen sözleri dinliyordu. dikleri şeyler, dudaklarının uçlarına ta olduğum tenkidlerle de tebarüz ettir - Bugünkü manzaraya nazaran . ,:ıtıı 
iki tarafına dağılıyordu. Noyanlardan biri; ertesi gün Cihan- kadar geldiği halde, bunu açıkca söyle- diğim gibi kelimenin tam manasile ihmal hareketinin yarınki vaziyeti ekendi ,cı • 
Sarayın kapısından, öyle bir giriş girin yapacağı hücumu karşılamak i· miye cesaret bulamamışlardı. edilmiş bir manzara arzetmektedir. Koca ismi kaldı yadigar> şeklinde içlet 

girmi~ti ki; kapıcılar güçlükle birer c;:in, erkek kadın, çoluk çocuk bütün Nihayet, bir ihtiyar molla bu cesa· bir kış mevsiminde şu veya bu teşekkü - sıdır. ,rtP 
kenara çekilebilmişlerdi. halkın kale bedenlerine toplanması .. reti gösterm4§ti: lün tertib ettiği kır koşulannın hemen . Atletizm federasyonu şehirler ti• 

Yusuf Sofu, yüreği acı acı çarparak Jüşmanlarm başlarına, taşlar ve kızgın -Müsaade edersen, halk namına ben hemen bitmek üzere olduğu şu sı~ada bn rn?saba.kalawn tertib eder, icab edd' ~ 
kapıya kadar ilerledi. Perdeyi kaldıra- yağlar, zehirli oklar yağdırılmasını tav- cevab vereyim... hareketleri yakından takib edebılw~n 

0

blr mım~.er~ sa~a sola yollarken, bel~ 
rak P,Özlerini dehlizin sonuna çevirdi. siye ediyordu. Demişti. .. Sonra, o derin sükut için- tek aliikadar şahsiyet mevcud degildır. ,m buyuk bır kaynak olduğun~ . 11ıcıi' Biı:denbire bir ayak sesi işitildi. Sol Bazı n anlar da, bunun mümkün ol- de sözüne devam etmişti: Atletizm federasyonu hareketin olduk- ve Vildanın da pek iyi bildiğini~; 
elile kılıcını ortasından kavramış olan mıyacağını söylüyordu. - Evet! .. Fikrimiz, öyle idi. Ve gene ça kesif olduğu bir şehirde mevsimlik ettiğim İstanbulu bundan fazla 
Tokl•ı noyan, koşa koşa geldi. Eşraftan biri: de, öyledir. İcab ederse; yedi yaşından programını tatbik sahasına koyacak aja- memesidir. .. . . hJS'ıı' 

Yusuf Sofu, içeri çekildi. Onun gir· - Bunlardan ne çıkar?.. Düşmanı yelm~ yaşına kadar ölümü göze alırız. mnı beş aydanberi henüz seçmemiş o! _ Dost elbette acı soylıyecektı~ if' 
mesini bekledi. Ve sonra, helecandan kaleye yaklaştırmasak bile, uzun za- Kalemizi vermeyiz ... Ancak ~u var ki; ması bize bu sahadaki haklı endişeleri - ~aybettikten sonra .. paçaları ~ı - . ..Jlıl'ır4 
titreyen bir sesle: man muhasaraya nasıl dayanabiliriz... bugün vaziyet değişmiştir. Hanzade mizde zannederim ki büyük bir hak ka- tıycne atı alan Üskudarı geçtı d~ 

- Ne haber, noyan?.. Halk, açlıktan telef olur. Susen'in kendisine verilmesi şartile, zandıracak ve üzerinde ciddiyetle duru- gönül bu ya istemiyorum!.. ~ 
Dedi. Diye haykırıyordu. Cihangir bize sulh teklif ediyor. Sonra lacak bir mevzudur. Ömet 

İhtiyarlığına rağmen bir delikanlı Birkaç kişi birden: da; bizim sırtımıza yüklenmesi. lazım İstanbulda atletizm ajanı yoktur. Şu Bu haftaki kır koşusl 
kada~· dinç ve çevik olan Toklu noyan, - Ya, katliam .. onu hiç düşünmü- gelen bir takım ağır vergileri de affe- halde bu hareketler bugüne kadar oldu- Heybel'ıadada yapdacal . 
kısa ve kat'i ve sert bir hareketle ce- yorsunuz. Cihangirin atlıları kaleye deceğini söylüyor... Yani.. bir kıza ğu gibi yarın da bu şekilde devam et - ~ 
vab ,·erdi: girdikleri zaman, acaba hangimizi sağ karşı, bir kale ... Hanzade, artık gelin- mekte, her hangi bir engele tesadüf et- Beyoğlu Halkevi Spor şubesi 

- Fena .. çok fena, Hanım... korlar. Hepimizi kılıçtan geçirirler. lik çagv ına girmiştir. Nasıl olsa biri ile m· kt' tından: _... •' 
ıyece ır. ı - Evimiz tarafından tertlbgtol~ ..ut' Yusuf Sofunun vücudü, bir anda buz Diye, bagv ırıyorlardı. evlenecektir. Şu halde, niçin Cihangir B. man yapmakta olduğu ~ 

ız; zaman za - çüncü kır koşusu 6 Şubat pazar 
kesildi. Helecandan burkulur gibi: Yusuf Sofu, artık dayanamam1ştı: ile evlenmesin?. muş şikayetleri bir memleket derdi ola. belladada yapılacaktır. fiil"' 

- Anlat .. ne oldu? .. Fena olan ne- - Hey, noyanlar!.. Hey, mollalar!... Yusuf Sofu cevab vermedi. Sa~; rak ortaya attığımız zaman atleti olan 2 _Takımlar üç atletten teıkll 
dir? Cihangirin ordusunun buraya geldiği- imdad bekliyormuş gibi, gözlerini etra- klüblerin mesela futbolcularile olduğu tir. 

H k · h · 
0

ht' 3 - Mesafe 5000 metredir. ~ rf Diye, söylendi. .r.in ilk günlerinde, böyle düşünmüyor- fa gezdirdi. er esın çe resı, ı ıyar gibi bu kabil değerli atletlerile meşgul 
b f ld k k b. kl · · 4 - Klüpler 4 Şubat Cuma a Toklu noyan, geniş ir ne es a ı - dunuz. Yedi yaşından, yetmiş yaşına mollaya hak verece ır şe e gırmı~- olmadıklarını söyler dururuz. dar llsteleri vermlş olmalıdırlar. ,;!, 

tan sonra: kadar düşman karşısına atılırız .. kale- H. Klüblerde; yarın bizi bu sahada meş -
5 

_ Müsabakaya iştirak edec~ fi' 
- Daha ne olsun, Hanım .. Cihangir, mizi teslim etmemek için ne mümkün- - Arkası vaı· - gul edecek, onların lisanslarını arıyacak sabahı köprüden saat 8 de hareket 

~·arın tam öğle vakti kaleye hücum e· bir ajanın henüz ortada mevcud olma - purda bulunmalıdırlar. .,t. 11' 
d . r -- ı ı 1 l . , 6 - Yzb. Hfuıameddin, Yzb. !f_.,. ""-ıyo;. R A,, D v ~ <lığını söylemiş olsalar buna at etızm J.e· Zeki İbrahlın Hoyl, Füruzan, M. !f• .. ;,P_ 

- Hücum mu ediyor? Ne söylüyor- Bir Doktorun ~ derasyonu ne şekilde bir cevab verebile- dl Şahlnglray, Cahid Hayta, itısall ,_o' 
iun? Günlük Çar<jamba l -cektir? Çerassl'nln hakem olarak gelmeleri 

- Evet.. hücum ediyor ... Benim ya- (*) Bugünkü program Atletizm federasyonunun bütün mm - 1 ıunur. ~ 
nımda, noyanlannı beJcetti. İlk emir- Notlarından 2 Şubat 938 Çarşamba takalara yolladığı kış programı yalnız İs- Beyoğlu Halkavi spor bat 
de harekete hazır olmaları için talimat 1 8 T A N 8 u L tanbulda t~tbik edilemem.iş, icab eden Ankaraya gitti ~ 
verdı Hastalara ve raporıar alakadar makama yollanma - .. _.., ıe;, 

Yusuf Sofu, fena halde sersemledi u l l kl .. ~ daı·r ött• Dfı4riyatı: 2 H t Beyoğlu Halkevi Spor ŞubeSl .,oP'"'"~. 
ııBS a ı aı c;& l?..30: Pliı.ltla Türk mu.slklıi. l .50: an- mış ır. . A Şakir Halkevl Spor işleri hakkında , OraJ,ıki sedirin üzerine yığılıverdi.. dls. 13.05: Pl6.kla Türk musl.kisl, 13.30: Muh- Bunu da federasyon şıkayet etmekte -

1 
• ak üzere Ankaraya ff 

b. 1 d k
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k .. 1 k ld kt nra Bazı mu··ıa ... hazalar A 1 t h ld . h " . mas ar yapm nl .-6 :.t' ır .rnç a ı a oy ece a ı an so , teıır pl .. k neşr ya ı. dir. Hepsi güzel.. O a e; aJan enuz ış Beyo(;lu Halkevinde yapılım ge ' ......-,,.-
ezgin ve bitkin bir sesle: Birçok defa dructorlar hastalara davet Akşam neşriyatı: başına getirilmemiş ise kabahat kimin - allyetl hakkında Türk Spor Kuruıo' 

_ Anlat, noyan .. ne konuştunuz?. olundukları vakit hastalığın başlangıcın- 18.30: Plfı.kla dans muslkisi. ıg: Çocuk E- dir?. Federasyonun 0 şehirden beklediği nile tf'maslarda bulunacaktır. 
dan ltlbaren üçilncü veyahud dördüncü Flrgeme Kurumu namına konferans: Dr. İb-

Nasıi oldu da, bu emri verdi? ve belki daha fazla günler geçmi§ bulu- rahim Zati (Çocuklarda kızamık hastalığı). b .. .. k t .. .. niill 
Dec!i. nuyor. 19.30: Eminönü Halkevl gösterlt kolu tara- Dünyanın en uyu opera oru 
Toklu noyan anlatmıya başladı: Evlerde görülen vaziyet şudur: Aile efra- tından bir temsil. 19.55: Borsa haberleri. 20: } 

·-Gittim. emriniz mucibince, husu- dından birisi hastalanınca muhakkak Mustafa ve arkadaşları tarafından Türk harikulade macera arı ~ 
D evvelA. derhal bir müshil verilmektedir. musl!Wi ve halk şarkıları. 20.SO: Havn rapo- tl 

si görüşmek istediğimi söyledim. er- Müshil verilmesine lüzum var mı, yok ru. 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca söy- yor; daha tuhafı, bundall .-ifl~ 
hal yrınındakilere işaret etti. Onlar çe- mu? Bunu düşünmüyorlar. Arkasından lev. 2o 45: Nezihe ve arkadaşları tarafından (Ba§tarafı 7 nci sayfada) İ bu ~tilv 
kildikten sonra, başını bana çevirdi.·· derho.l asprin, grlpln, nevrozin yutturu- Türk musikisi ve halk şarkıları, (saat ayarı). ]erini sonra gevşediklerini hissettim. Şa- bile alıyordum. şte tSfY ~· 
Sizin söyledıklerinizi aynen tekrar lüyor. Ateş düşmeyince ve hastalık de- 21.15: Blmen Şen ve arkadaşları tarafından fak sökerken, bir göz açıp kapamasile ile bir saat kadar geçtL Birden 

1 
,ıı,.,. 

H • '-y f Sof · · gi- vam edince o zaman doktora müracaat Türk musikisi ve halk şarkıları. 21.50: Or- rkada 'bırakt,l'tunız demir.vollarından bir takım ışıklar belirdi. Derha 
0 

~ ettim. « anımız, ı usu u; sızın kestra. 22.~s.· Ajans haberleri. 23.· Plfı.k.la so- a "b • t syoll ı 
d · ediliyor ... İ k t 1 kla kt 0 • dım, nerede ise hudud ıs a , .-"' , bi şerefli ve kudretli bir Hanza enın · lolar, opera ve operet parçaları. 23.20: Son ve işaretlerden s re z e ya şma a 1- eY'tflP' ' 

A k b. Bu yanlış usulün değl.şmesl lazımdır. Kaç 1 d c: yavaş ha1.ır ribrod'a varacaktık. Şimdi n .,.,.,,., hanedan erkanı arasına arışınasını u- haberler ve ertesl günün programı. duğumuzu an a ım, yava~ · - _ ......... 
defa karnı ağrıyan ve apandisit şüphesi .1 k Biricik çare, hemen yere atlw•-vük bir saadet telakki ediyor. Fakat, olan hastalara doktor gelmeden, evden !anmalı ve tren son sür'atle gı er. ·pn, nıO~ 

w ah k 1 A · h l't" d t d'ld' b v f'l. k maya ye düc:ünürken, vagon rcstora maaıt!Sef, bu saadetten m rum a a- müshll verildiğini gördük. Kaç defa kal- tına m U 18 1 1 8V8 8 1 1 yere düşüp te acagı ı an ırma ~ bil .ır 
d k tı 1 ·d· rinde ki demir bir halka beni .: _.ıt. r caömdan çok müteessir ... Çünkü, bu ar- bl zayıf ve hasta veyahud böbrekleri . ··alışarak cuppa a a ama ı ı ını. 

1
• ...fi' w 0 

kinin Futbol Federasyonu Istanbulda, An ~ ı kt k rtardı doğru yola ge .dl il" zum.tzu, Susen Hanzadeye bizzat teb- hasta olanlara plramldon, veya- Fakat talihim burada da yaver o uu. ı an u • oıı.,.. 
~ 11" ı h ki Imed bi lrnnı.d<ı, fzmirde birer temsili maç yap- d.. k ·· · t men halkayı vakaladım ve vag , sir t~tmis. Lakin Su~en Hanzade maa- hud dle;er .. çarın e m ge en r- Tren bir geçidden oner en agırıaş ı. " ~· 

• k d f ve lldl~lne 11ahid olduk Birçok mak ·u··zere Atı·na muhtelitini da\•et et- b' ı· 1 ı·· b ıu boyuınca uzandınl· ,.~11 lesef menfi cevab vermiş .. ve, iki sene- aç c a r 6 
" • Ben de fırsatı ganimet bilcre, ır e ım e une oy .,rw'"' .ı1 

defa kendl kendine baş ağrısı için grlpln nıiştir. Birinci maç 16 Şubat Perşem - k 
1 

· Yugoslav ve Bulgar ınem ıtt"r 
denberi, Argon Han ile seviştiklerini alan ve ba,. ağrısı geçmediği için üstüste . . .ki vagonu birbirine bağlıyan n ın zın- def' ··' 

A v be gilnü Istanbulda Istanbul muhteliti k d' . ğ r k ic:i gayet agvır almaları ve ince . .u. ~' itiraf etmiş ... Ayni zamanda, rgon tfiblerden alarak kalb zA.fı ve derin su- ciri tuttum ve en ımı aşa ıya vert! f> • ı;- i.Jl~ ~il 
Han da bunu duyar duymaz, büyük va- kutu kalb fi.razı göstermeğe başlayınca ile yo.pılacaktır. yere ayağımı bastım. Tam garın dışında muayene etmek illetleri sayrstıll ~ ıl' 
lide)ine koşarak, kendisinin sevgilisin- ailenin teldş lçlnde doktora koştuğunu Hakem kursu bulunuyordum, hiç te falso yapmadan üç saat bu halde kaldım. Allah~ ~.J 

1 il . ı· müşahede ettik. . d. . t da dolaı>mıya birisi, arabaların üstüne bakfll _.le ~rJ den ayrılmamasını göz yaş ar e ıs ır- İ!'.tanbul futbol aJ·anlıg'il tarafından içeriye gır ım ve ıs asyon laIV"" ., 
Burada arzetmelı: istediğlmiz şudur ki, ,, 1 . 1 d ğ · · d tine katlanmadı veyahud or~ .,,ıı . ..ı 

ham eylemiş.·· Bu vaziyet karşısında doktor çağırılmak mecburiyeti madem ki açılacak hakem kursu önümüzdeki cu- başladım, peron bi etım 0 m:ı ı 1 ıçıu e bir yolcunun bulunabileceğıne. riPJ" 
Hamınız Yusuf Sofu çok müteessirdir. er geç vaki oluyor. Hiç olmazsa bu baş- ma nkşamı 1.1k toplantısınt mıntaka dışarıya çıkamazdım. Binaenaleyh, sıılar bell• 

di C1 • b. · r vermedi. Her ne hal ise, ,,, Kendisini mazur giimıenizi rica e - langıçta olsa hastaların daha çok lehle- mer~:ezinde saat altıda yapacaktır. kararıncaya ve yenı ır vagona .Kt>m ı· ,Atır-
'l•orlar. Ve sizden af talep ey)jyorlar.> rlne uygun olan bir haldlr: İthnad ettlğl- __ mi atıncıya kadar burada beklemek mrt"- e:den olmadı. . . ~ 
J ı ıı d ... larınızı her zaman hasta b' k l · Ne dersiniz, eski yerırnııı ~ dedim . .. Cihangir, bu sözlerimi dinler- n z a e ouor - 1 buriyetinde idim. Gene ırço tren erın 

lıkların iptidasında hastanızla ali.kadar t'k · çekmeğe başlamıştım. Tren _ .. 
1 

, .J• 
ken, kıpkırmızı kesildi. Ve ben sözümü ediniz. Dalma istifadeli çıkarsınız ve se- NIJbelcl gelip gidişini seyret ı ten sonra, narıg: dog~ru yol almıya başlamıştı. {]ı;.....-.,IP"f 
bitirir bitirmez; «Ben, bu şart muka- vln!rslniz . taraftan binersem, çakılmıyacağımı he. dell t1 

Eczaneler ı· d d w det, ışıklar yüzj.inden, ycrirıı .... t:)I ~ş bilinde, diğer sulh şartlarının hepsin- <•> Bu nottan kesip saldayınıs, yahad sabladım, sırası ge ınce. e cgıne cam- damadım. Fakat artık korkuısc .... J~·, 
den vaz geçecektim. Fakat, mademki blr albüme yapaştınp kolebl7on 7apınn. Bu gece nöbetci olan ~zaneler fUnlardır: bazlara nasib olmıyan bir çeviklikle K.CŞ· eZ 'IW .. 

iı ta but ih t' d kiler• k ld t d <.>lmadığını tahmin eder etın ' ·' beııl·ır.. bu büyük arzum reddedilmiştır· Sıkıntı zamanmızda bu notlar bir doktor · 5 n c e ın e · küme tırmandım, uru um, o ur nm. d ırı ~ fi' 
' t•· bilir Aksarayda: (Pertev). Alemclarda: {Eş- w "dh. b. üstünde gerisin geriye kay ı '

1 
iJe H' O h c•lde, benden en küçük bir merha- cibl imdadınıza 1e L9e . H d ) s Bu muvaffakiyetime ragmen mu ış ır te IY 

... re! Neşet). Beyazıdda: ( ay ar · a- h geldim, tırmanmama yarıyan c:iııwd' ... met bı·ıe bcklenmemeıı·dir.» dedi. Ve m", tvada.· (Erofllos>. Emlnönunde: (Ben- tasa, endişe almıştı beni. Nerede ise u- T n .,- ~1 • 
" kalardan ilkini buldum. re 4 .. rv benim baska bir söz söylememe mey- Bir talebe daha s:ıso'n>. Eyübde: <Arif Beşir). Fenerde: :iuda varacaktık, hududda ise ku~ değil, k ıJlı1" A 

• d h ı ı nı {Emilyadl>. Şehremininde: <Hamdi). sinek uçurmazlar. üstelik adamdan p;;.- ha hızlanmamış ve etrafı ·ıı is.Şurv· 
elan vermeden, er a noyan an Şehzadebaşında: (İ. Hakkı). Karagüm- betli bir sis her şeyi ka •palet .• 1ir' 
celb.:tti. Onlara, hazır olmaları için Arlı adaşını yaraladı rüıcte: (AriO. Küçtfkpa:ıarda: (Yorgn. saport isterler; daha ne bileyim .~irçok Halkaya tutundum, ayaklarım :: ge" 
em r verdi. Sonra da başını bana çevi- Bakırköyünde: <istepan). <.'an sıkıcı gümrük muayeneleri foan ya- basacak bir yer aradım. Koıııırı;;~uıı' 
rerek: cGidiniz.. gördüklerinizi Yusuf Balıkesir (Hususi) - Manyasta Bedi Beyotıu cilıetindekiler: parlardı. kopuncaya kadar asılı kaldım. ~-
sofu\ ::ı. haber Verı·nı·z.- dedı.· ve Ahmed isminde iki talebe arasında bir İsUk.Ull caddesinde: {Galatasaray - Oa- Yolculuğum hiç te tatlı geçmyiordu. t ,.,

8
r , .J!J 

• d (Hld ti K t ı t ı kad k kin lacak gibi dcgril, kendimi er- .,,.,,,.. . ·uu-t.·f Sofu, oturdugwu, aAdeta bı·r ku··1. 1 t A l 1 rih}. Galata a: aye · ur u uş a: Bu kısımdaki dönemeç er o ar es ,. .A ı . . yaralama vak'ası o muş ur. n aşı amı - .. k d (F l) Be•lkt t kt· k' vcrin1e ,., 
(Necdet>. ~.ıaç a a: eyz: . .. aş a: olmalı idi ki, hacıyatmaz vari olduğum ya çe ım ve gene es ı ., trc"' ı/ 

çe kPmik haline gelmişti. yan bir sebcbden kavgaya tutuşan iki ta- (Nııil Halid). verde kıvrılıp doğruluyordum. Vagon ca aşırı derecede sevindim. ~1' Di 
B d. t d v b ağ Ahmedin vü Boğaziçi, Kadıköy ve Aclabrclaldler: • zıpzıp gı·bı· sıçradıgwında.n, tEıklr_ıd& lebcden c ı aşı ıgı ıç 1 

- Üsktidarda: dttıhad). Sarıyerde: (Nu- restoranın üstünden lastik top misali na- ., .... O .. ZBEK J{IZININ FEDAKARLIGI 1 · 1 k d 11 d w 
1 

dan hiç tc . .ı;J 
e;udünün muhtelif yer erme sap amış ve rO. Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfd). Bü- sıl fırlamadağıma daha hala şaşarım. ır aya sa an ıgı 1 • ''· 

zavallıyı tehlikeli surette yaralamıştır. yükadııd!l : {Şlnasl Rıza). Heybelld~: (Ta- Bununla beraber, vaziyetirrtl hoş durumda değildim, hanı ... 
/ 
Af~ G , , ır kent sarayının her tarafın- n"•' ı ed1 

k 1 t ....,,. ··..:: oldu~u gibi kabu -d .ı ·yordu. Suçlu talebe ya a anmış ır. !?Oluyor, 5 



~ 
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Sevinç ve Tezahüratla Karşıladı t::!~:~tı!~:~·~;;~~ bağırmaktan menetmek istiyor 

Sada 11 

(Btı§ taTafı 1 inci sayfada) 
infial uyandırmıştır. 

Boğulanlar arasında batırılan geminin 
kaptanile karısı ve bir de İsveçli müşa -
hid olmak üzere on kişi vardır. Boğulan 
kaptan ve karısı genç yaşta idiler ve he
nüz evlenmişlerdi. 

(Baştarafı 1 inci sayjnda) mir olunmak üzere makama iade edil-
Meclise verilen vilayet büdccsi, büdce di 

e:ncümenine havale olundu. Ve rumam;;ı- Onu müteak,b, afişaj talimatname• 
deki maddelerin müzakeresine geçildi. si de, geçen celsede lüzum görülen ta. 

İtfaiye amir ve efradı için yardım saıı- dilatm yapılması için yeniden makama 
dığı yapılmasını teklif eden mazba'a, gönderildi. 
mülkiye encümenine havale olundu. Bunu müteakib okunan mazbata. 

Bir diğer mazbata, fırınlardan, dük - hususi idareye \'e belediyeye aid gizli 
kan ve evlere ateş götürüldüğunü bil - emlaki haber verenlere ikramiye da • 
diriy<>"r, ve yangınlara sebebiyet veren ğıtılmasını teklif ediyordu. Bu teklü 

- bu .. ateş nakliyath hun menedilmesl'll de kabul olundu, ve zabıtai belediye • 

Mürettebatın bir kısmı Carthgeu'deki 
İspanyol deniz idaresi memurlan tara -
fından kurtarılmıştır. 

Dört İngiliz torpido m uhribi Endy 
mion'u batıran denizaltı gemisini araş 
tırmaktadır. 

- istiyordu. Bu dilek, tedkık, tahkik olun- talimatnamesinin müzakeresine ge , 
mak üzere, mülkiye encümenine havale çildi. 

-.. ... - ... ... 191 
.. -.. 

Londra 1 (Hususi) - Endymionun bn
tırılması hadi.sesi üzerine, bir müddetten
beri gevşetilmiş olan Akdenizdeki kon -
trolün tekrar takviyesine karar verilmiş-
tir. • 

edildi. Bunu müteakib okunan mazba1a- Dün bu talimatnamede okunan son 
da yapılan teklif muvafık görüldü, ve madde, stadyomla.rda, seyircilerh ba • 
Kadıköyündeki cSahrayicedid> mahaı - i;ırııı cağırmalarını yasak ediyordu. -
lesine, bundan böyle c Yenisahra den il - F'akat Abdüfkadir, bu maddeye iti-
mcsi kararlaştırıldı. raz etti ve: 

Korsan denizaltısını aramakta olan Ve sıra, fırınlar talimatnamesine cel - - Stadyomlar.da, dedi, her sporcu • " .. • 
~ ); dört muhribden başka, yakında yeni harb di: Yeni talimatname, fırınları kontıol nun, mensup bulunduğu klübün oyun• 

,eınilerinin de garbi Akdenize gönderi - maksadıle, sade ekmeklerden nümunc a- r...:larım teşci etmesi, teşvik etmesi, dün ~" (l3 Bu1"3Q Merinos fabrikasının dahilinden bir görünüş lcceği bildirilmektedir. unmasını kafi görmüyor unlardan da nh- yan•n her tarafında tabii görülen bir 
~ ·~e Ve.k.~':'Tafı l inci sayfada) türkün bu yüksek iltifatlan halk arasın- Geçen eyllıldenberi ilk defa olarak bir mune nlınmasını mecburileştiriyordiı. B\.ı adettir. Zaten oralara gidenler de, bu 
İlı l'U ltaya ı "t.~e .Parti genel sekreteri da coşkun tezahürata ve.sile olmuştur. İngiliz gemisi batırılmıştır. suretle, francnla ve ekmek nümunelenle adetlerden rahatsız olmıyan, hatta bi • 
... 

1
sad '' ... k·'ı·ı-.afia Vekili Ali Çetinkaya, · f Sivasi mehafil hükumetin Yereccğı k::ı- birlikte, un nümunelerinin de tahlilhn - lakis hoşlanan kimselerdir. 

or ,,.,, v" , ı ş Halkevinde zıya et b kı kı 
., ...,; ll'ıilfe .. akir Kesebir, Trakya u- rarı e eme e beraber, mes'ul maka'll- neye gönderilmeleri kararlaşmış oluyor- Sporcudan alkışlamak, hatta, göğ-
~~1Yetıer· ltışı General Kazım Dirik ve , Bursa 1 (Hususi) - Saat 18 de Baş - ların atıl kalmıyacakları ümidini izhnr du. sürıü dolduran heyecanı ses halinde bo 

adaıı. ~ndeki zevat olduğu halde Ya- vekille vekiller şerefine Halkevind~ bir etmektedirler. Bu karara göre, ekmek ve francala, un ~altmak hakkını sakınmak. yanlış bir 
areket buyurmuşlardır. çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafet son ~~·:- Me<;hul denizaltı İtalyanlara mı aid? halitnsının muayyen evsafından aşağı bu- harekettir. Ve bu hakkı onun elinden 

G r ce samimi olmuştur. Başvekil bazı dı eK- Diğer taraftan Londradaki İspanya St'- lunduğu takdirde, fırıncı ile birlikte de- almaya kalkışmak, müessü hadiselere 
~ 'ral'll em ıkte leri dinlemiş, icab eden direktifleri VE'I- farcti, Endymion hadisesi münasebetile ğirmenci de, ekmekçi de, kırmacı da t~C'· sebebiyet verebilir. Çünkü, bu rnadd& ı::ub• saat 2 40 b k d h ı 

-'
4
k Önd ' da Gemliği teşrif eden miştir. u a şam neşrettiği bir tebliğ e, meç u ziye edilebilecekti. vi tatbik etmek üzere orada buluna • 

ltl~tebı·ı er Yollara dökülen halk ve Zivafet esnasında Halkevi ork~str2sı denizaltı gMnisinin İtalyanlara aid oldu- Fakat, Adalı Avni, bu talimatnamenin ~ak memurlar için, h ayli zor olacak • ~ıı. ı er •-- • 
'<I ~ar 1 -..-rafından coşkun tezahü- tarafından müntehab parçalar çalınmı§- ğunu ve bunların daima Franko bayrağı bir maddesine pek haklı olarak itirazda tır. Nitekim, en hüsnüniyet sahibi se-

.~ Şeret~ea~ınışlardır. Gemlik Büyük tır. Said Kesler altında faaliyette bulunduklannı bileli- bulundu: yircı ler bile, bu maddeye itaatte ayni 
~ tk doğr aştan başa donanmıştır. A- rerek, ona göre tertibat alınmasını tav- _ Talimatname, dedi, tahlilhanC'nın zorluğu çekeceklerdir. Hatta ih imal, 

"b ~ıı.·ı İ}>{:~a inşaatı bitmiş olan Gem- Suniğ ipek fabrikası açıldı, siye etmektedir. raporunu 24 saat zarfında vereceğini bil- t• he\·ecan arasında, bu yasak, sert, ve 
rdtıkay1 "e f~brikasını teşrif etmişler, d Bombardıman kurbanlan diriyor. Halbuki, tatbikatta, tahlilhane- uaho-; münakaşalara vesile olacaktır! 
~t. Ge~ı~rn~~ler, tedkik buyunnu~ - Merinos fabrikası a B:-..rcelona l (AA.) _ Pazar gunu nin bu gibi raporları 24 saatte yetiştire - mnaenaleyh, bu maddenin tadilini 
' tıktedir a·· ır bayram manzarası ar- bugün açılacak asi t-:ıyyarelerinin şehri bombardıman mediğini görüyoruz. isteı !m! 

,,fi. Ve "'lk.ı 1 Utün halk Büyu .. k Şefi gör- ) etmC'leri neticesinde ı'çinde 120 kişi O takdirde, maznun mevkiinde bulu - Bu itirazı haksız bulanlar da oldu. "~t:ı " ş (Baş tarafı 1 inci sayfada • 
, 

11
r. atnak için yollara dökül _ · _ bulunan bir sınmak çökmüş ve enkaz rıanlar, tahlilhanenin teehhürünü bir ~a- Ve neticede, bu madde, talimatnameyı 

"l ((Suniğ ipelı labrika•ını zıya•·e ~ .c b ·· · d ed"ld" 
llatlir}c fabtik • J J d - b ht . rlık bü . , altından çıkarılan ölüler arasında 85 nimet biliyorlar, itiraz ediyorlar, hatt..ı u bazı rlayan encumene ıa e ı ı. 
~!:saya h ayı gezdikten sonra doğ- tım en uy ugum a ya çocuk cesedine ksadüf C'dilmiştir. maddeyi bizim aleyhimize bir silah gibi Bakalım encümen bu maddeyi ne 

8 areket buyurmuşlardır. yüktür. Bu değe~li ~urumun mil!ete F rankon u n kabinesi kullanarak, bcraet bile ediyorlar. Bu iti- hale sokarak meydana koyacak? 

Ursa S . . . kutlu olmasını dılerım.» S 1 1 (AA ) G 1 F I barla. bu müddeti biraz daha uzatarak, E~e:r Abdülkadirin itirazları naza-llutıı-. 1 BVlnÇ 1Çtnd8 Fabrı"ka baştan başa donanmıc:tır. Ay- a amanca · · - enera ran · · 1 h l f k l. · ·ı. 1 b d bö' l 
" (}{ ~ d" 1 19 30 d . k b" • ıtıraz arama a, ve ırst vermeme a - rı ılı:Jara a mmazsa. un an ye se-ı tı~baı h Ususi) - Bursa sabahtanbe- r.ıca küşad resmi yapılmıyacaktır. co, .:..ın saa ' a yenı a ıne aza- zımdır!.. yirc·l€'r, stadvoma, hırsızlar gibi avak-l~ azıt) ki sının tı-ıyinlerine müteallik olan karar-~L Sc"inl' 1 .. 

1 arı içinde çalkanıyor. Fabrikada 500 İfÇİ çalııacak Bu itiraz, ekseriyetle muvafık gö- Jarı?'lın uclarına basarak girip çıka -
'<I d " Çınct d" narr:cyi imz~amıştır. Yeni kabine, ya- rüldli, \•e talimatname, bu sakatlıg~ı ta! ~akla .. demektir! Selim Tevfik ~ 0narım e ır. Her taraf bayrak- Gemlik 1 (Hususi) - 28 ikinciteşrin rın saat 16 da toplanacaktır. Kab!ne, 

ıı~~ l'tılıltten ~Şlır. 1935 de temeli atılan suniğ ipek fabrikası şu suretle teşekkiil etmiştir: 
~~ ı:t huduct areket edem Büviik Önder beş yıllık endüstri programına dahildir. E3şvekil: General .F'ranco, Harici -

rı l\Itay Un~a ordu müfettişi Fnh- Bugün işletmiyc açılmıştır. Mühim bir ye nazırı: General Jordana. Milli Mü -
'ıı1 lldanı g Valı Şefik Soyer, kolordu 1 servetin hududlarımız içinde kalmasını dafaa nazırı: General Davıla. 
~llt~tafına:~e~al Sabit ve vilayet er- temin edecek tir. İzmitteki fabrika ta - Vaziyet vahim (Baş tarafl 

1 
inci sayfada) j munakaşa .~e tedkike taraftarız. Bununla 

tıı- l\ halk arşılanmışlardır. mamlanıncıya kadar ham madde olnn L d 1 (AA ) i .1. E d h" K .t . b b hk" . tı·maında Tür beraber, muesslr olabllmesı lçln silkfln l'I 
il ...,., sok kl d ""k"' l ·· t·· on ra . . - ngı ız n y ı- omı cnın usa a ı ıç -~ıt ·•ıahşt'r• . a ara o u muş u. sellüloz har icden gelecektir. . . . . .. hh N huzur içinde girlşllmesl lcab eden bu neTt 

Türkiye ve Milletler Cem·yeti 

tıı~~ ll~.liik, ~u·~ı~ manzara arzetmek - Yılda 300 bin kilo suniğ ipek yapacak on vapurunun torp~IJ~nme:.ı ~ıddetli bir 1 kıye nam..ına soz nlan mura asılmıdz ec· bir tedkik bugünkü şartlar dahilinde za -
ı ~ gotınC'k ~ ~uk, kadın, erkek A ta - olan fabrikada beş yüz işçi çalışacaktır. hey<?can hasıl ~tmış\ı~. _!fu~umet va - meddin Sadak şu beyana~ta bu. u~ u: manın hakikaten münasib olup olmadıtını 

Oldurın ılçın Cumhuriyet meyda - Fabrika iki milyon liraya malolmu::tur. ziyetin çok va im o ugu anaatinde- Kamutayın bu içtima evresını açar - teemmül etmekten kendimizi alamıyoruz. 
l uş ardı dir. Salahiyettar mahfeller, Nyon an • ken şefimiz Atatürk şunu demiştir: B•ıim önumüzde daha müstacel bir vazt-

A.• l\\atUrk · Merinos fabrikası bugün açılı~or laşm:ısmm akdinden beri vuku bulan cMilletler Cemiyetinin geçirmekte ol- fe vnrr!ıt ki, o da hepiml.zin gerek müease-
f -a İltk halk arasında Bursa 1 (Hususi) - Merinos fabrıkası ilk taarruz mevzuubahs olduğunu duğu retin safhalarda, cumhuriyet hu - se dah!llnde gerek müessese haricinde bil -~ı· tam :ıı 
~ r t saat 16 ıo da Bursayı te~- yarın üçte açılacaktır. kaya~diyorlar. Hükumet bazı tedbirler kümeti, bu arsıulusal kuruma olan bağ!ı- tun gayretlerimizi sarfederek Milletler ara-<il ' Op} ' • • • • 

tıı h y(' a selamlandılar. Bu .;ırada Atatürk fabrikanın açılış. merasımı~u ittihazını tasavvur etmektedir. Bun - lığını, her sahada göstermek suretne, sınıfa, nrnlnrında iyi geçim ve anlaşmayı ı-
tıaıı. tu. ~~~. Ve sevinci son dereceyi yüksek h uzurlarile şereflen~ıreceklerd.r. dan başka hüktımetin İspanyada sivil sulh idealine en uygun yoldan ayıılma- dame etmeye ve onları muarız cephelere 
t1;~ır bti"u· kukıer 3 dakika çaldı. Bur- Merasimde Başvekil ve vekıller de h~:u- ahalinin bombardıman edilmesine ni- mıştır.> nyırm:lk değil, b!l~kis muhtelif grupları gü-

... l .ı ""~ 1 tl 1 tez hur:ıt ·1 · · · b' d nun birinde birleşmiş veya hiç değllse l -t'at la}k g·· c:.-.nlerinden birini ''aşı - nacak, köylerden ge en a ı ar a hayet verı mesı ıçın ır cmarş yap - Digi'er taraftan Başvekil Celal Bayar da 
\> Otiil J d ld - henkll bir teşriki mesai ile bir.birlerine bal-~'< . ilı>tı. memiş coşkun teza . yapacaklardır. . . nıak tasavvurun a 0 ugu teyid edili· Kamutnydaki beyanatında şunları söy-

Y~~ (j Yarın büyüklerimiz şerefıne bcledıye yor. lemişti:: lanmış görmek llmldlle J&kınlqtırmaJ& va-
ı;ı~l~ıııdQllder Cumhuriyet mcydamnıı1 tarafından muazzam bir ziyafet veril: - Roma'nın tekzibi cMilletler Cemiyetine bağlılık harici lışmnktır. 
~~ •\'a§a 

0~tnobillerinden indiler, cek, ziyafeti bir suvare takıb edccckt:r. Roma 1 (A.A.) - İspanya sahiJle- siyasetimizin ayni zamanda mesnedl~rin- ------------ ----

-~it .. ~~ahu aroı:. sesleri, alkışları V<! Fabrikanın hususiyeti rinde torpil.lenerek bat.an İng:Iiz vapu- den ve tabii icablaıından birini teşkil e-1 , Annelere müjde 
~t1 ~tiiduı l'atı arasında bir müddet Bursa ı (Hususi) - Yarın açılacak olan runun ~bir Ital~an denıza~tı ~e~isinin I der. Bu arsıulusal büyük mücssesenıo 

1 
s M A Jd• 

111t(1iıtı:ııade~ lialkı, orduyu mekteb- Merinos Kamgarn fabrikası 40250 metre batır.~:gına daır Cumhurıyetçı Ispan • kendinden beklenen gayeleri temin ede- • • • ge 1 
~ lle b rıer~~an sonra tekr~ otomo - murabbaı saha üzerine. kur~l~uşt~r: ~- ya qazetelerinde ve d:ğer bazı ecnebi b lmesi, zamana int bak etmesi geçirilen F111Ja ı tek karşı rııı ıa piyas11da 
• ~\ı Yollarına devam etti _ ğirme 17970 ve 7040 çıft bukum ığı t.e mathıatta görülen hab<>r]er hakkında tecrübelerden l5zım gelen pratik neticr:- ım vcudu kıılmıyan bOyUk kııtu 
tlı~ı>o.ık Ôııd günde iki ekip çalıştırarak 1,140,000 kilo rn!ah:vcttar İt~lyan mehafili son gün- leri çıkarmasile mümkün olabilir. Hiikü- net - net 450 Gr. 
~t··aılası t ;;iteJ'nirlcrine tahsis ediler. istihsal yapacaktır. Fabrikada 1200 işçi ]erde hiç bir Italvan dcniıa1tı gemisi- metinıiz bu yolda sarfedilecck mcsa.yi S. M. A. 
~ Utk'Qn ettiler. çalışacaktır. nin İtalvan karasularından dışarı çık- clindPn gC'ldiği kadar teshıl etmiye ça ı- .Aıııcr.k.1 l ı.ı gcl li. 
t ~~ l (b Bursalılara "ı '.tı"fatları Said K.cs!er rr.ad?ğını beyan etmişlerdir. şacaktır.. Snyn çocuk doktor-
ır,:·~~tı b· :1Ususi) Bu iki beyanat Türkiyenin Millelle.r Ce !arımız ana sUliOıılln 
~l ~ b·

1
linj Ya - Bursa sayılı gün- Naziler ara.~ında Yunan istanzn dahili miyetine bağlılığını açıkça gösterir. G~- eşı olan ve A ve D 

aı 1i ~ ır tur §anıaktadır. Şehir gece / k k k d ne bu beyanat, memleketımin ıslahat fik- vıtaınirılerini muhtevi bııluıı.ın 
~ ~ 

1 

i~ind ı:ıtı.e tenvir edilmiştir. Her Anla şamanıaz l Vazh;eti ha · ı n a rine muarız olmadığını da tebarüz cıtı - S. M. A. vı annelere ehemmivelle 
..._1 ~1 "-<ll?ll h· · ece halk tarafın - (Başta ra ı ıııcı say a r laga afzuın Şfl,l/lfl ı ar rir. Bila ·is memleketim bu ıslahatı t<:- . 
1
• lıa>~ l'<lır G f 1 · • f da ) O ' · 1 'k 1 tavsıye etrııektedırler. · 

tıı 1kı:>aı ır lene l Bil ihtilafın neticesi olarak, Alman menni t-der. Fakat hükumetimin müta Her eczanede bulunur. ~ ltııi A. as on·· r a ayı tertib e:dil- (Baş tarafı 1 itıc• sayfada) 
'h tıııa tııturk Undc coşkun tezahürat harb~yc nazırı general Von B lomberg lcasına göre, sakatlık, imkan derecesınd~ 'l'ııf' ılılt için: 
Qlı §ıdd c\'aşa l ile crkanıharbiye reisi general Von hüsünde bulu nanlan amansız bir surette tamam bir vE>sika olan paktın kendisınd~ G tinin P. K. 1097 ye mnraeıutt ı. 'ıtad ltle ıtlk • varo > sesleri a- ld.. .. b'ld . . lit: ~l'Q~ nuY'ük ı~Ianınıştır. Fritch. Nazi rejiminin beşinci yı onu- cezalandıracağını ı .rmıştır. n ündemiç degildir. Ahvale uydurulması 

tt<t b <1 l"ıezdı Önder Bursa valisi mü münasebctile Pa1.ar günü yapılan Siirgün edilen lerin yekfınu icab eden cihet usullu \'e tatbık taı zla -
''LJ q}llıı erıne d senlik ve merasime iştirak etmemişler- rıdır. 
ııalk muşı avet ederek şu A•ina l (Hususi) - Hükumet tara-

d'ı '" · ,.... ardır. dir. r d f h-..:ı l k' t• l'd 1 . 91 b '' ban k İkinci bir rivayete göre İngiliz • Al ın arı es ı::uı en es 1 par 1 ı er erme 
lada ~ sıca a . arşı göster- maıı münascebatının ıslahını arzu e - kar~ı alınan tedbirlerden olmak üze -

'

"' fllOteha k. ilgiden fevka- den Hitler, Reichstag toplantısı müna- re mefsuh milli ahali partisı lideri Çon 
1 1 ~ıla Ssıs ld sebetile irad edeceği nutukda hasbel - Teo-::lokis 4 Ağustos 1936 danberi ika-

Can . hın İlk . o um. icab İtalyan - A lman dostluğundan met etmekte olduğu Korfu adasından 
b~~~I tekr!l Oünlerinin heye- bahsetmek m ecburiyetinden kendisi - başka bir mahal1c sürülmüştür. 

~ı.ıs,ı "'r y .. - · k ı k ı· · ıt · ku<= B ugün hi.ikfımet tarafından nec;.re -~ltıı tlo' (!r \ıe "' aşadım ni mustagnı 1 m a ve ngı ereyı "'- ~ 
" ~b · ~u • ,, kulandırmamak endişesi le bu toplantı- :iilen bir tebliğde şimdiye kadar sür • "~r §ır b tsad ·· 1 6 k · · b 

.a " a uç ·· k ı ı · t · gün edilenlerin ·işıyı u!duğu ve ""\~t" "':hirrn gun a aca.,. dan sarfınazar etmış ır. 
~ltt~tkiin b Uşl.~r~ır. Vali Şef il: Bunlardan başka bir takım dah ili Yunanist~nın her tarafında tam bir 

~ ~b~uyuk iltifatlarını 1,1ese!ele rin de Reichstag'ın toplanma· .rıtizam ve sük u n hiik lim sürmekte ol
ağ etıni§tir. Ata • masmda ~olduğu iÖylemnektediJ. duğu bildirilmektedir. 

16 mcı m adde 
Müznkerelerlmlzln esaslı mevzuu hnllnl 

alan 16 ncı maddeye gelince. bu mnddenin 
ttıtbil':lne nid kararların bizzat Asamble tn-
rafından alınması luzumunu anlarız. Kt>z:ı, 
bu huc:;usta !zhar olunan endişeleri de an -
hyoruz. Fakat an laşmakta müsküH\t çektl
glmlı nokta, kollektif teahhüdlerin bir cüz
\inü te~Kil eden ve binaenaleyh bizzat o 
kollek:.!! camianın bir hareketile tadil edi
lebilecek ola n t.aahhüdlerden bir taraflı b0 -

ynnrı.t ile blr kimsenin kurtulablleceğldlr. 
Biz t.:ınu dnima böyle nnladılı: . Hepimiz ve 
tendı hea;;abımıza olmak ü~re biz daima 

1
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Şehir Tl~•troau 
Dram kısmınlla 

bu akşam saat 20.3:> d• 

SÜRTÜK 
3 Perde 

1 Yazın : Mllbmud Yesari 

KomPıli kıı::m ı : Hu ııltş~m saat 20.30 da 

SÖZÜN KISASI 
Komedi 4 perde 

Çocuk J\ısıııı : BugQo aaat 1• de 
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Dişleri hergün niçin 
fırçalamak lizımdır ? 

Çünkü bir defa dişler haricden alı nan mikroblara karşı müdafaasızdır. 
Saniyen ağızdaki cSalya• denilen m ayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin en bi

rinci düşmanıdır; dişlere yap1şarak yo

sun peyda eder. Mineleri aşındırır, ya

vaş yavaş dişleri ve köklerı çürütür, diş 

etlerinde iltihablar peyda olur. Dişlere 

yapışan yemek artıkları ve ecnebi mad

deler de temizlenmezse birer mikrob 

yuvası haline gelir. Eğer dişler munta

zaman ve günde en az 2 kere cRadyo

lin» le fırçalanmadığı takdirdi! çok ça

buJc mAlıvolmağa mahkumdur. .. ' 

Bu n uhtemel Akıbetleri 
vaktinde bertaraf eder. 

Dişlerinizi hergün fırçalayınız. 

~ .: . ·' ' ·1 ·-.... ~·,.· ... · .. ~ ·.. ,,.·'=": :·~ ~ ' .,.~ 

Beyhude ızbrap çekmeyiniz ! .. 

SEFALiN 
varken ızttrap çekmek günahtır. 

BAŞ-DiŞ 
NEZLE-GRiP 

ve üşütmekten husule gelen 

Bütün ağrı ve 
SANCILARI 
derhal ge~irir. 

Taklidlerden sakınınız ve eczanelerden ısrarla 
1- 12 lik ambalajlarını arayınız. .. 
Kızılay Mümessilliğinden: 

SON POSTA 

I • • 
IZTIRAP ••••• 

Sonra; Şayanı 
Hayret Tedavi 1 

KeUmeler, bunu Hadetlen 
acizdirler 

Bayan M. A. " 1.e'f'cimio M 7aptl· 
pı bilmiyorum " diye anlat.ı7or : 

Yakılarınrz olmadan ımt aln•ından 
eoo derece iztırap ~kiyordu . Bir çok 
teair8iz ve ucuz ilAçları. ~ 'f'Ul'duk. 
Vakit ve para kaybetmekten ~ bir 
netice vermedi. Nihayet a.ğrtyt.n yere bir 
ALLCOCK ya.kısım koydu. Yaptiği anf 
t,e.,iri ve temin ettiği fAyanı hayret 
tedaviyi sözle ifade etmek gayri kabildir.,. 

Neden sırt ağmmm tevlid ettiği 
acıklı dıırbelorine, veya siya.tik Ye il· 
tihabi Asabın sonsuz aanoılArma 'ta· 
hammül etmeli ! Hemen bit delikli 
ALLCOCK yııkısile bütün bu iztrrapl.ara. 
nihayet veriniz. Siz de bu yakıların 
şayanı ho.yret tesirini teeriibe ediniz. 
Saçtığı sıhhi aıoaklık, OTOMA'FİK Bllt 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yeri kaphy
arak bi.itün ağrılari defeder. Delikli 
AJ,LCOCK yak1111, kanın ocnıyanını 
tahrik, ağrıyan mafaa.Jlar kanın teraku
münü men Ye tam bir sükun temin edor. 

ALJ,COCK yakısının terkibinde 
Oapsicuın, lfrankinset!MI, Myrrbe vesaire 
gibi kıymetli maddeler vardır. 

Hakiki ALLCOCK yakılarındaki 
kırmızı daire Ye kartal oıarkuına dikkat 
ediniz. Bütün ec-ıımelerde 29,5 kuruşa. 
61\t ıl ır. 

,.- ' 
~v~!.:~m::.~,~~!~ SUCUK• J 

namlle piyasaya çıkardıfım sucuklar, 
nei'asetl ve temtzllği ltlbarlle yurdu -
muzda ün salmı§tır. 

Malımızın kazandığı büyüle şöhret -
ten istifade etmek isteyen bazı kimseler 
etlkeUerimizi taklid eımektedlrler. 

Bayın müşterilerimize, haldtl cYen -
sel sucuk. yerine surillmelt tst.enilen bu 
tak'ıd nıı:ıllara karşı İktlSad Vetlletine 
2 - 12 - 37 tarih ve 5316 numara ile mü
racaat ettik ve sucuklarımu:ı tescil et -
tlrdJk. Şimdiden sonra firmamızı taklid 
edenler hakkında kanuni muameleye te
ves.-;ul cdece~lml bildirir Ye bu ve&lle ile 
mldcsinl seven halkımızdan. alacakları 
sucuklarda •Yeııseı Sucuk. et.lketine dik
kat etmelerlnl ric.ı ederim. 

Afyenda Kasab1ar çarşısında No. 11 
l\1ehm~d Denger ve o!utlan 

\.._ 
Doktor • 1\ 

lbrahim Zati Öget 
Belediya karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada ber~Qn 

Otleden sonra hastalarım kabul 
eder. 

ilan Tarifemiz - --Birinci uılıile 400 hruı 
ikinci .ah:le 256 » 
O çüncii sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç ıahileler 60 • 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddf: c zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzılath tarifemizden istifade ede-
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı blr tarife derpiş 
edilmiştir. 

ve A L L 1 K L A R 1 
Kad ı •• ıı• • • • "L-1 • 0 

• d f (' • p • ruj .. ,,, ın ann guze ıgım n cazı~ ennı zıya e eş ınr. arıs 

iyarında olduğunu bütüa pzeller tasdik ediyor. t""1 
Mandarin, oranj, kler, mova;ren ve zengin çeşidJeri 30, lüks 50 ....... 
Allıklar Mandarin. brüıa, blOIUtinet nevileri şaheserdir. 35 bi4' 

.............. ....__ ........ ________ ...... ~~--·ı;...;......-·-..--~.-..u-

H ASAN TIRNAK CiLA~ 
Türkiyenin en mükemmel cilllandır. Sedef ve renkl~ri 'jt1' 

;;;~ir·1ö· ~~~::te .. ;,;d2oi ===--
her yerde Hasan Wnini ve markasını isteyiniz. 

ÖKSÜRÜK 
En muannit alunriiklerle 
bronıit, utm, Ye boğmaca 
öksürüğünün kat'i ilAcı .. 
du. Göğü.ileri zayıf olan
lara vikaye edici teairi 

ıayanı dikkattir. 

autun eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Ecz:anul 

Beyoğlu, l.tanbul 

Balatta Kesmekayada Hamnmi .Ptluhittin mahallesinde bulunan 71 ..-e 
73 numarala kısmen kagir iki ev elverişli fiatla satılıktır. Almak 
isteyenlerin Sirkecide Kızılay Hanının ikinci katında 8 numaraya 

Son Posta'nın ticari ilinlanna aiti 
işler i\İn şu ndrPSe müracaat edil- I 
melidir: ~------------•-•1aı•••---~~ 

müracaatlan. ~ • .r.. ... _,.. '· - • 

Bütün Türkiye abone olmak istiyor. 

Ne Ye? .•• 

lıincıhk KoUettlf Şirketi, 
Kahraman.zade Ban 

Ankara eaddesJ 

Modern T G K 1 T E Mecmuasına 
Niçin? •••• 

ÇtınkU TUrkiyı mecmuası meml9ketimizin en yUksek, en zengin bir salon mecmuas 
olacaktır. 
Kadınlık, spor, tarih, edebiyat, fen, hb, her istediğiniz bahsi en değerli kalemler yazacakhr. 

15 Şubat Tarihini Sabırsızlıkla Bekleyin 
Adres: Basiret Han No 28, Telefon: 23125 

FENNiN BiR HARilASI! Keskin K 

1 

d~ 
Kan çıbanları, el Ye ayak parmaklarının kaıınblar, lf 

meme iltihabı ve çatlakları, flea-monlar, yanıklar, tr 
yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

T d . . . k . tt t . n edet• e avısını en er en Ye en emın aure e emı Ş. 

Şark ispençiyari Laboratuarı T. A. 

Or. HAF iZ CEMAL 
{Lokman Hekim) 

DabW1• mütehassısı: Pazardan maada 

1 berctın (2 - t> D1nn1oıu numara llK. .., k· SAHİBLERİ: 
Jetonu 22118 - 21°" 

nezle e ve a"' rılara bire 


