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Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 3 - ŞUBAT 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunıf 

Atatiirkün Bursalılara Hediyeleri 
llügük Önder_ Çekirge yolu üzerindeki köşk/erile Çelik 

, P!!_iasdaki lıisselerini Bursa belediyesine lllt/ettiler c::;;:~,!~a~~~0 

Atatürk'ün yüksek 
huzurlarile Merinos 
fabrikas ı açıldı 

Başvekil mühim bir nutuk söyledi. 
Merasimde binlerce halk bulundu · 

~ra, 2 (S Cumhur f'dıl Atatil.rkiin Bursada istikballerine cıid bir latibcı 
t~ ~ltad Uret1 lllahsusada gönderdi • f '\ ----•• --.------
,lt~l hugiinl§lltıızdan) - Merinos fab - Atatürkün Mu h 1 m b ,. r 
'- t1-r·ı lG,25 de Ata~ k"" ""ks k "~lı ı e ~lır un yu e • 

K aradeniz sah illerinde 
kombinası kurulduğu 

bir et 
gUn 

iSTAN BUL ETİ 25 
KURUSA Yİ YECE K 
Doğu muhabirimizin alakadarlar 
arasında yaptığı anketin neticesi 

(Erzurum hususi muhabirimiz yazıyor] 

kette et istihlfıkinin artırılması ve :::::!t=~e;1,~:;;t:::=r\1~r-
Celal Bayar hükfunetinin memle- 1 

fakir tabakalara mensub halkın da 
her gün et yiyebilmeleri bakımın

dan sarfettiği gayret münasebetile 
burada alakadarlar arasında bir an
ket yaptım. 
Hayvanlar Hopa veya Trabzonda ya

pılacak et kombinasında kesildikten 
sonra, frigorifik gemilerde İstan
bula nakledildifü takdirde halka 25 
kuruşa, haita daha ucuza et satma
nın kabil olduğu temin edilmektedır. 
Doğu et kombinası. önümüzdeki 

beş senelik p18nda derpiş edilmiştir. 
Et jstihliikini artıracak bu karar hay
van sahiblerini sevindirmiştir. 

• Hükfunet, et fiatlannın ucuzlatıl· 

mnsı içın verdiği kararı tatbik yolun
da yeni bir tedbir almış, et navlun 
Ücretlerini indirmiştir. Bu hususta 
dödüncü sayfamızda tafsilat bula
cal~ınız. 

'---------------------------------------' 
Ja pon Ba şkumandam Söylüyor: "Çine 
yard ıma devam ederse lngiltere ile 

çarpışmamız muhakkaktır!" 
General Matsui 

tehdid bahsinde 

F ransızlan da 

Japon generaline 

göre harb, daha 

uzun zaman, belki 
~t ~atı a:e binlerce halkın muazzam Tahassüslerı hf ek a I k 
s to'teruerasında açılmış, atlı köylü - sa r 1 ihmal etmiyor 

~tı abah saat ~aPınışlardır. Milletin siyasi yüksekli- • MatM 

bir sene sürecek 

h ~.._haııt1 fa:~kuzdan ~tibaren bütün w İne arlak bir delil ha d ıse s 1 Son günlerde Japonyada gerek umumi ponyayı uzun bir Çin harbine hazırla 4 

~~.,rıq~a b rıkanın bulunduğu saha- g P B b kan C lAl surette harb tertibatının genişletilmesi, maktan ziyade muhtemel ihtil!flara bfloıl 
a.. 4ıt ti aşlaınıştı. Mevcud bütün 0 _ Ankara 2 (A.A.) - . aş a e. . .. . . gerek Çine yapılan sevkiyabn arttırıl - p silfilılandırmak gayesini güden bG faa..ı 
""'il~ erinos . Bayar tarafından, a3ans vasıtasıle fstanbul adliyesi mühim hır sahte- ması gibi hareketler iÖze carpıyor. Ja •- (Devamı l1 inci •ıdada) 

tl'ı.iiteınadi fabrıkası ile şehir ara- neşrolunmak emrlle atideki tebliğ karlık hadisesinin tahkikatına el koy-
(l>e Yen işlemiştir. gönderilmiştir. ( Denııu 11 neJ ıayfadaJ ınuş bulurunaktadlr. Bu sahtekarlık 

t><ıtrtı lO uncu. sayfada) - \,,, J hadlc;esi etrafında müddeiumumilik 
tahkikat yapmaktadır. Yapılan bir ih· 
bar üzerine karışık birçok işlerde ismi 
geçen Oseb Koncagülün 4 üncü Vakıf 

(Devamı 11 inci sayfada) 

"Böyle karar 
olamaz!" 

Maruf sporcular, belediye
nin stadyomda bağırmayı 
menetmesi tasavvuruna 
böyle mukabele ediyorlar 
Dünkü Son Postada okumuşsunuzdur. 

Aylardanberi Şehir meclisimizde projesi 
müzakere olunan zabıtai belediye tali-

(De11amı U inci ıaufada.) Çin §eMrlerlnf.n sokaktannda Japon kuvvetlerin"n sivil halk~ ç~maa 



2 Sayfa ,--
Her gün 

Madalyanın 
Öbür tarafı 

Y aı.ın: MuhUtln Blrren 

le on aylarda Berlin - Roma 
~mihverinin Merkezi ve Şar

ki Avrupadaki nüfuzunun genişle
mekte olduğunu gösteren bir ~ok 
hadiselere tesadüf ettik. Bu hadise. 
lerin her biri ayrı ayrı mütalea edi!diği 
zaman, Berlin - Roma mihverinin bütün 
Merkezi ve Şarki Avrupada nüfuzunu 
tamamen yaymış olduğu neticesine var
mak kabildir. 

Fakat, bu umumi hareketin alt tara
fında işlerin bir de başka tarzda bir gö
rünüşü vardır ki bu da madalyanın öbi.:r 
tarafını teşkil eder. Hakikatte, Berlin -
Roma rnıhveri, bilhassa Tokyo ile kuv
vetlendıkten sonra, Merkezi ve Şarki 1 

Avrupada bütün küçük ve orta çaptaki 
memleketleri kendi nüfuz ve tesirine a
lacak kadar kuvvetlidir. Bilhassa bu 
mihvere muhalif olan cebhe içinde Rus
ya gibi komünist bir devlet bulunması, 
Berlin - Roma - Tokyo mihverinin Şarki 
ve Merkezi A vrupadaki nüfuzunu kuv
vetlendiren ve öbür taraf için menfi bir 
tesir yapıyor. Ancak, Merkezi ve Şarki 
Avrupada bulunan devletlerin aralarında 
mevcud olan bir takım münasebetler var 
ki bunlar, Berlin - Roma mihverinin bu 
sahadaki inkişafının bu mihverce rn&t
lub bir seviyeye gelmesini meneden 
amillerdir. 

* Mesela, son günlerde Viyanada Avus-
turya hükumeti doktor Tavs isminde bir 
miıhendisi tevkif etti. Bu zat, Avustur
yada kanun harici ilan edilmiş olan si
yasi teşkilat lideri meşhur yüzbaşı Le\)
pold'un en yakın bir mutemedidir. h.yn! 
zamanda Viyanada bulunan nasyQnal 
sosyalizm bürosunda devlet polısi, yani 
siyasi polis bir takım araşt~rınalar yaptı. 
Bu araştırmalar netice.sinde ele bir ta
kun mühim vesikalar geçmiş olduğ:m

dan bahsediliyor. Avusturya zabıtasını 

bu faaliyete sevkeden başlıca sebeb bir 
kaç haftadanberi bu memlekette hep 
nasyonal sosyalistler tarafından çık&rıl
mış olan bir takım kargaşalıklardır. 
Muhtelif yerlerde, muhtelif vesilelerle 
çıkarılan bu kargaşalıklar Avusturya 
hükfunetini pek ziyade rahatsız ediyor 
ve bu kargaşalıkları çıkaran unsurlann 
arkasında Almanya nasyonal sosyalistle
rinin bulundukları şübhesi, Avustmyayı 
Almanyaya karşı çok şübheli ve !htb
yıtlı davranmıya sevkediyordu. 

* İkinci bir misali de Macaristanda gö-
rebiliriz. Nasyonaİ sosyalizm bu memlc
kr!tte de boş oturmuyor. Geçenlerde Bu
t'lapeşte Komitat'ının ikinci reisliğin~ bir 
"Nazi seçıldi. Bir zamandanberi bu mem-
1.ekette de sık sık Nazi hareketleri görü
tıiiyor. Bu nevi hadiseler Macaristarıda 

~a huzursuzluk yapıyor ve Macaristan 
\ükumetini de bir takım endişelere ''e 
Almanyaya karşı şübheli ve ihtiyatkar 
ebruya sevkediyordu. Son günlerde, Al
manya haricindeki Almanların Nazi teş
kilitınm Almanyadaki reisi bulunan 
Bahle Macaristana geldi. Bu seyahat:11 
gayesi Macaristanın son zamanlarda Na
zi gailesinden dolayı hissettiği endişeieri 
izaledir. Acaba Bay Bohle bu endişeleri 
ne dereceye kadar izale edebildi? Bı; su
al variddir ve tahmin edebiliriz ki Nazi 
teşkilatının daima yayılmak istiyen hiin
yesi, Bay Bohle'in bütün gayretlerine 
rağmen, Macaristana tam huzur ve eın
ıaiyet vermeğe müsaid deği!dir. 

Bu iki hadise, gerek A vusturyanın, ge
rek MacaristMım, Almanyadan do~ayı 

tam bir emniyet içinde bulunmadıklarmı 
çok iyi gösterir. 

* " 
Üçüncü bir misali de Romanya ile Ma

caristan arasındaki münasebetlerde gö
rebiliriz. Romanya, son hükumet tebed
dülü ile, Berlin - Roma mihverine doğru 
meyleden bir siyaset hareketi gösterdi. ! 
Romanyada Nazi rengindeki fırkalar nü- j 
f~z kazandıla~. Fakat, ~u mihver, mese- ı 
la Romanya ıle Macarıstan arasınctaki 

bir takım ihtilUları bertaraf edecek bir 
telif kabiliyeti gösterebilir mi? Yahud. 
başka bir ifade ile, bu zıd menfaatler bu 
iki memleketin, ayni mihverin etrafın
da devretmesine ne dereceye kadar mü· 
said ola bilir? 

SON POSTA 

Resimli Makale : X Açıksözlülük acısözlülük demek degildir. X 

Açıksözlülük dost karşısında bir fazilet, düşman karşısm
da bir zaftır. Dostu iyi yola sevkeder, düşmanı ise müteyak
kız bulundurur. Fakat her iki takdirde de acı söylendiği 
halde men!i netice verir. 

.fiakilrnt aaıma acıdır, zehirli bır ilaca benzer . .takat tatil. 
sözle, güler yüzle damla damla verildiği takdirde hubyı 

iyileştirir, aksi halde öldürür. Açık sözlu olunuz. Fakat acı 
söylemekten çekininiz. 

( so~ 
22 SBnedenberl 
Ugugamıgan adam 

Ge~ sayılarımızın birinde 22 senedir 
uykuya hasret kalan, bir gece bile, gb7.
lerlni luıpıyamıyan bir Budapeşteli me-

murdan bahsetmi~ük. İşte o adam, bu
dur ve :Fransız meclisi mebusan reic,;i 
Herriot'ya bir hayli benzemektedir. 

demez, MacarisU.n da bun1;;d7n vazge
çemez; şu halde, bu iki memleketi Berlin 
ile Roma arasına gerilmiş olan tek ip ü
zerinde cambazlık etmeğe davet ey!e
mek, onlardan imkansız bir iş istemek 
olmaz mı? 

* Şu misallerle görülüyor ki Berlin • Ro. 
ma mihveri etrafında görülen Merkezi 
ve Şarki Avrupa hareketinin gayet kuv
vetli tarafları olduğu kadar gayet zayJf 
tarafları da vardır. Bu zıd menfaat!e;i 
leli! edebilmek, küçük ve kolay bit iş 
değil, belki de tahakkuku imkansız olll
cak derecede mühim ve büyük bir dava
dır. Berlin - Roma mihveri Şarki ve Mer
kezi Avrupadaki Fransız nüfuzunu kov
mak ve Fransanın, mukavvadan rato 
kurmak tarzındaki pa:ktlar 'siyasetini 
yıkmak bakımından kafi derecede kuv
vetlidir. Fakat, ayni muhitte birbirıne 

uymıyan ve birbirini tutmıyan unsurla-:ı 
bir araya toplıyarak yeni ve müsbet bir 
.siyaset kurmak bakımından Berlin - Rn-

ARASBNDA ) 
~·~----------~~--~~------

' HERGüN BiR FIKRA 1 

Bahşiş vermek sırası 
Btı yaz Parise giden bir roman 

muharriri bir otele inmi§ti. Otelin 
yabancılardan fazla bahşiş koparmak 
istiyen bir kapıcısı vardı. Muharrir 
bir gece otele çok geç dönnıÜ§tÜ. Ka
pıcı kapının üzerindeki uf ak pence
reyi açtı ve muharrirden yirmi frank. 
bahşiş almadan kapıyı ac;mıyacağını 
söyledi. Muharrir yirmi frarıgı verdi. 
Kapı açıldı, içeri girer girmez ceple
rini karıştırdı. Kapıcı sordu: 

- Ne oldu, bir şey mi kaybettiuiz? 
- Cebim.de kırk frank vardı. Yirmi 

frangı sana verirken ötekini dü~ür -
müşüm. 

Kapıcı: 

- Ben bulayım! 
Diye dı§arı çıktı. Muharrir kapıyı 

kapadı: 

- Şimdi bahşiş vermek sırası sen
de, dedi, benden. aldığı7f. yirmi frangı 
iade etmez$en kapıyı aç·mam. Boşuna 
yerleri ara.ma, bir şey dü§i.irmedim. 

• • 180 santim boyunda 
Gelin, il5 santim 
Boyunda güvey 

Beri in geni baş tan 
imar edllec~lı 

Rcsmıni gördüğün ti!: mimar prof e -
sör ~peer, 1950 senesine kadar (Ber
lin) j yeni başdan imar edecektir. Ye
ni plana göre, muazzam yollar açıla -
ca k, azameW binalar tehri süsleyecek, 
1 O tren istuyoııu yerine iki istasyon 
merkezi kurulacak, ve bütün banliyö 
hatları şehrin ~lll'l nakledilecektir. 

Profesör Speer, Hitler'in hususi 
r.ıimarıd1r. 

lngilterede yapılan çok 
. mühim bir ameliyat 

Bir İngiliz meemusaı Anjin dö Puat
rin'in tedavisi için geçen gün çok zor ve 
çok cür'etli bir ameliyat yapJldıjını ya
zıyor. Ameliyat Dudy hastanesinde Dr. 

Braun tarahndan yapılmıştır. Üçüncü 
defa yapılmakta olan bu tecrübe a meli-

yatı, bu defa elli yaşında bir erkeğe ya
pılmıştır. Operatör hastanın hicabı haczi-

ni açmış, üstünden aldığı bir yal taba
kasını kalbine dikmiştir. MalUm. olduğu 
üzere Anjin dö Puatrin lazım olan kanı 
alamadığından dolayı husule gelen bir 
kalb hastalığıdır. Yukarıdaki ameliyat
tan sonra kalbe dikilen yağ tabakasında 
hemen yeni damarlar peyda olmakU. ve 
bu sayede lbım olan kan muntazam su-

rna kafi derecede kuvveti haiz değild'r. 
Madalyanın öbür tarafı dediğimiz de rette kalbe girebilmektedir. İngilterede 

budur. Madalyaya bir de bu taraftan b:ı- şimdiye kadar bunun gfüi iki ameliyat 
lülacak olursa Berlin _ Roma mihverinin daha yapılmıştı. Londra doktorlarından 
Merkezi ve Şarki Avrupayı kendisıne Mason tarafından yapılan bu ameliyat-
kolayca bağlıyabileceğine hükmedilemez. lar tamamile muvaffakiyetli ~eticeler 

Çünkü, bir kere bu memleketler ara- vermiş, hatta ameliyat olan hastalardan 
sında telifi fevkalade müşkül rekabetler biri altmış yaşından sonra evlenip çoluk 

vardır ve ikinci derecede de Almanya Gelinin boyu bir .metre seksen san- çocuk sahibi olmuştur. • 

b~nları~ dahili istiklallerini tehdld edPn timdir, güveyinin ise bir metre on beş. ra:r vermişler, gayet mutantan b ir dü
bır tehlıke mahiyetini gösteriyor. Buna rağmen aşın derecede sevişen ği.in yaparak evlenmişlerdir. Saadet 

Muhittirı Birgen 1 bu çift, hayal' arını birleştirmcğe ka - buna derler işte. 

----
İSTER İNAN, İ STER İ N ANMA! 

Anlattıkları:ıa bakılırsa Anadolumuzun minimini bir k& -
sahasının küçük bir kahvesinde ckitab okuma usulü> icad" 

amamıştık. Sonra iza-edilmiş ... İlk işittiğimiz zam:ın biz de anl 
hat verdiler: 
Boğazı kurumak bilmez bir zat faydalı für kitab seçiyor 

ve kahvenin yüksek bir yerine geçerek yüksek sesle okumı
ya başlıyormuş. 

Bilenler bu kitab okuma usulünün rnuvaffakiyet verdiğıni 

ve yavaş yavaş ba~ka memleketlerin kahvelerinde de tatbik 
edilmiye başlandığ•nı söylüyorlar. 

Bizde kahve b:r nevi klübdür. Dostunu görmek istiyen 
bir tavla başında gündüzün gailelerini unutmak istiyen, 
biraz da işi olmıyan oraya gider. Binaenaleyh kitabı oku • 
yanda epeyce mukaUidlik bulunmadıkça bu yeni bulunduğu 
söylenen usuliin bütün kahve müdavimlerini memnun et _ 
miş olacağına pt>k manmıyoruz, fakat ey okuyucu aen: 

1 STER 1 NAN, 1 S RET 1 NAN M Al 
Romanvada biiyük bir Macar ekalliye~i 

vardır; Macaristan da bu ekall:yf·tleri 'ı 
t 1

'" .. ~ nd" huc:hı<iu kine almıva ajıdet
ll' t r R man) a bu ekall vetleri iıJe e-

& "-----------------------------------------------------------.....l 

Sözün Kısası 
Genç 
İstidatlar 

E. T:ıld ~ v akit vakit gazete, mecıxı~ _.J 
tunlarında göze çarpan bil' Şii!• 

var: Şiir, edebiyat ölüyor mu! ~ti' 
aşk gibi, insanların ve hele ~ öl' 
gayri müfariki lazımı olduğu.. .. >J 
mesine, yer :v.üzünden bütün butilJ1 ı; 
l.llmasına imkan tasavvur edileıtleışe 
nun için, sorulan sualin bence 
değişmelidir. ·• • O" 

- Bazı insanlara bir hak ver~~ 
şiir,. eskiden mevcud bulunan~'(/ 
ve ıfade kuvvetini gitgide :ıcayu-r- -
mu? 

İşte bu suale müsbet veya rneofi\TB 
cevab vermek kabildir. Ve beJl, ce 
mı şöyle tasrih edebilirim: rafı!! 

Bugün, memleketin her ta d 
hamisiz, t~,·iksiz, samimi tenlO ~ 
irşaddan mahrum, fakat ilham itle 
.le, güzellik ve şiir işti)akı itib~,ıı 
!a istihkar edilemiyecek perakeıı:~ 
tidatllar var. Bunları hazan, ~~-' 
ve şöhret sahilıi cilınuşlarıll ~,, 
gruru hazan da az çok sala~iye~ 
edilen kimselerin hadgamlıgı tr 
mektP., ezmekte ve çürütmektedit'' 
ğer taraftan o dediğim istidad ~ 
rinde kültürün noksanlığı, yabaJl 0 
1erden vazgeçtim, Türkceyi dojrO 
rüst öğrenmek zahmetine - ki ~~ 
madiyen okumakla. olur- ka::a~ 
yadı, havalanmak ıstiyen şıır pe 
kanatlarını kırmaktadır. 

İzmirden, N.U. Akgün imzaSilt 

cık bir şiir mecmuası aldım. :Sı.ı!lıı 
katle okudum. İçinde ~k ince. ~ 
nis ve iyi üade edilmiş duygu~~ 

füıranlık gecemde doğan bit 1' 
Berrak ışığını gönlüıne ki .. ı 
.................................... ··~ 
Bana tatlı gelir her cefallt 1'Jf~ 

Fakat onun yanında ne fahi$ 
hataları görüyorum: f.' 

Benimle, yerine cağlasın beııl' , 
göz yaşlarımı akıtırun.. yerill' 
yaşlarımı akarım» .. gibi. __ 1i 'I 

Lakin bütün bunlarla beraır-1 

tabın heyeti mecmuası okuyan"-~ 
ki şiir hazzını tattırıyor; ve ~ J 
heı_: biri okunduktan sonra, ~ ~ 
cugu heyecanın tesiri altında "' .. uf' 

Ne yazık ki, edebiyat kod~ 
Türk şiirinin bu genç ve idealist ;.1·. 

larını istihfaf etmekte, onlar1' ı/ 
takvimi şairleri• diye alaY e 
zevk duyuyorlar. il" 

İlk gençliğimde, üstadlarıftt ~ 
genç istidatları nasıl himaye~ 
eylediklerini, kendilerinden ~J 
şad ve tenkidlerini nice esi,_, 
lerini görürdüm. Bu güzel an 
bu. gün de devam etmiyor? ,,' 

Istirkap desem, değil .. onlar :·.,) 
ceye kadar biz göçeceğiz.. ~;. 

O halde, nedir? Bu kayıdS ~-J 
eslafa karşı bir nankörlükten -~ 
şey olmadığını idrak edemiyor ~ 

Gençlerimiz kültüre kıyıXl~ ' 
~er; üstadları da onları istihl .p 1. 
geçip irşada koyulsalar, bir ıca~ .. ~; 
ra: cŞiir ölüyor mu?> suali g~ 
mecmua sütunlarından keJldi 
silinecektir. 

.r~ 
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İngiltere meçhul denizaltı 
g'eınilerine karşı tedbir alıyor 
Dün Londrada Edenin- riyasetinde Fransız ve İtalyan 

Sayfa • 

cÇ Bu Sabahki J . s: ı 
Gazetelerde -, • ~ ~ 

GordüğUmüz Fikirler - A' • E .E Kurun - Asım Us Merinos fabrlka51nın 1.. 
açılm'\Sı münasebetile başmakalede dlyor kl: 

cıBugUn Bursalılar Ud bayramı blrllkte 
ıaptılar. Birincl bayram Atatfirt ün şehri 

şcreflcndlrmelerlnln ikinci günü oldu. İkin
ci b::wram gene Büyük Şefin Başkanlıltı al
tındn olarak Merinos :fabrikasının açılma tö
reni yapılmasıdır.» 

Fabrika hakkında d~ şunları ilave edl
ıor: 

cıAçılma töreni yapılan fabrika e n az beş 
senem: emek ve üç buçuk milyon llra aarfe
dllml~ büyük blr umran sahasının temeli 
demekUr.ıı 

* 

e Çin - Japon harbi 
bir yıpranma ve 
yıpratma mücadelesi 
olduğu kadar bir imha 
muharebesi şeklini de 
almıştır. 

Yazan: Selim Ragıp E~ to sefirlerinin iştirakile bir toplantı yapılciı 
'~ lldra 2 (H Tan - Ahmed Emin Yalman bugunkü J apon ordusu namına söı söyl~mi-

tı Yap 1 ususi) - Bugün hariciye nezaretinde bir top-ı 2 - Şüpheli denizaltı gemilerinin dalıa sıkı bir kontrola başrr akalede Atatürkun Bursa ve Gemllfl zl- • . . .. .. . 
Coıhiıı. " 1 iı§tır. Toplantıda Eden, Fransa büyük elçisi tabi tutulması. yareti ve iki fabrikayı açı:mı.sı milnasebetile ye salahıyetı olan yuksek rutbeli 
adındaki ej t~l!a büyük elçisi Grandi bulunmuş ve Endmion Endimion hadisesi İngiliz kontrol mıntakasında vuku l>ul- halkın g {>terdiği büyük heycfııu tebtlrüz 

1 

bir Japon zabiti, Çin harekatı haklandı 
batırıırnas ng:~1~. gemisinin meçhul bir denizaltısı tarafındr.n muş olmakla beraber Londra hükumeti, bu suretle diğeı ala- ettiriyor: rnalUmnt almak istiyen gazetecileri Şanıı-

llu hadt Y~zun?en tnhaddüs eden vaziyet görüşülmüştür. kadar devletleri de alacağı tedbirlerden haberdar etmek is- « E•ı tahlil neticesinde varacağımız netice hayda kabul etmiş ve kendilerine, Şang-
iıılatan L'sdeııın lngilterede büyük bir infial uyandırdığını ıemiştir. şudur ki, Bursa halkının Atatürkün Bursayı hay ile Nankin arasında temizleme ame • 
ıı~- 4:.. en b ziyareti veslleslle ortaya koyduğu mllll he- . . . . . . , 
"'<.t!re ha. • u gibi vak'alarm tekerrürüne mani olmak Londra 2 (A.A.) - Röyter bildiriyor: Eden, Carbin, Gran- yecan, ıİlk inkılft.p günlerinin heyecanını» lıycsıne devam edildığmı ve Japon kıta-
Çıll:11 bu Zı te~liflcrde bulunmuştur. Fransız ve İtalyan el- di arasındaki göı üşmeler neticesinde, Nyon anlaşmasının yaşat:ıcak bir samimiyette olması yalnız larının bu ha valide bir takım Çin milfre-
Saıahiye~eklıfleri kendi hükıim.etlerine. bildirm~lerdir: diğer akidlerj i~e ~~ m~zakcrelere girişilmesi muhtemeldir. Bursa.ya ."!c B~rsalılara ait bir h!i.dise d~ğ:ı- zclerini imha ettiklerini bildirmiş. Bunun 

l'e Şu tekı- tar. Inahfellerden alınan malumata göre İngılte- lngılız fılosu Valfmsiyada dir. ::Jütun Turk milleti ve bilhassa butun üzerine gazeteciler Japon zabitine, Jap<>n 
.ı _ N Jflerı yapmıştır: Londra 2 (A.A.) - Cebelüttarıktan bildirildiğine göre, r~rk gençliği, ~em1eketln şeref ve ltlbarmı kıt'alannın Çin müfrezelerine karşı har-

eflil" Yon .. nl., 'b' k l" k d' . t d. S t t \'e Newcast 1 k .. l . V ı· . h k t 1 gund n gune yukselten, memleketi her sa- b d k . 1 l d kl b llliş ola .. u ı:ması mucı ınce ontro u en ısme ev ı ou amp on e ruvazor erı a ansıyaya :ırc e nndn gittikçe iyi ve üks k k dd t e er en esır a ıp a mn ı arını ve u 
ııttt n na b" Ak · · l d' B h t' End' l Y e mu a era a .. f l h kk d · h t b' · k l ırııtna e r ı denizde Ingiliz karakol gemilerinin etm:ş er ır. u seya a ın ımion hadisesile alakadar o - 1 doaru sevkeden her vMini fazl lle t tan Il}U reze er a ın a cım a.. a ırı u -
t sı. duğu iyi mallımat ulan mahfellerden bildirilmektedir. ( blr

0 

Önder ve on.un kurduğu rejim askarşıs~nda lnnıldığına göre, galiba, Çinlilerden e::.ır 

lktisad Vekilinin Bursada[rAtatürk bugün ~·~~·~:.y:~:·~;~.~~,~~:~~..'"'"" ~::=::~::~:~:~~::v:ö::::::~:: 
Cumhuriytt - Bugünkü başmakaleyi ya- yı ayrı surette tedkik etmek Japon ku· 

d •• k •• d·k. kl e f.Sfanbula gelı•yor zan N:ıdlr Nadi, yeni fabrikalarımızın çalış- mandanlığına aiddir. Fakat Japon cc?p-un U te ı eri ~ ~ mağa açılması münasebeWe diyor kl : hesinin gerisinde harekat yapmıya kal _ 

B cMllli Jhtlyaclarımızın mümkün olduğu kışan Çin askerlerinin asker değil, olsa 8 ur•a 3 (Humıi) - Atatürk kadar memleket içinden temini prenslbile 
UrsaJı} b l b" ki bugün Mudanya yolilt? / 6 tanbula yürütülen sanayileşme politikamız muvatra- olsa başıbozuk telakki edilebilecekleriııi 

ar u yı ır misli fazla pirinç ekece er, dönecektir. Büyük Onder saat ktyetıe merhaleden merhaleye varırken tçi- ve böylelerine karşı da harb kanunları-
b pirinççiler bir rapor hazırlıyorlar 14 de Mudanyadan Ege vapuru.. mlzde yaşıynn daha cilr'etU, daha Heri arzu- nın tatbikine mantıkan imkan olamıya-

" Qllrsa " (S tar şahlanıyor. cağını söylemiş. Şu hal, Japonlarla Çin-
gt.._. ' ureti · na binecekler ve dog~ ruca Dolma-•ı..ıı~ ark ınahsusada gönderdi - Pirincin ihrac maddesi haline ifrağı içın Yttlnız dışı:ı.rıdan getlrttlğtmiz malları bu- liler arasında cereyan eden muharebenin 
Şakir ıc adaşırnızdan) - İktısad Vekili çalışıldığını, her türlü tedbirlerfrı alına- bahçe •arayını teıril buyuracak- rado. yaparak tasarruf SUTetue değil, ayni ne derece insafsız ve biaman olduğunu 
rr.,_1 esebir b · ·· lardır. zama:ıda dürıya piyasasın• işlenmiş Türk 
1
-"'S arı ... _ d ugun de tedk~k ve te - cağını, maliyetin yüksek oluşu hakkın - gösteriyor, harb başlıyalı yarım yıl dahi ar --... eva _J mnll111·ı sfınnck auretile memleketi doğrudan 

içtima ın etmiştir. Vekil tüccar- daki tedbirlerin kaldırılacağını ilave et- • - doğruya zenginl~tlrmemJz zamanı yaklaş- olmadan Çin ordusu zayiatının, kay•p ve 
\11'\it\hıcijl~da. dilekleri dinledi. ti. lstanbulda bir mış ve belki de gelmiştir bUe.• telef olarak (500,000) kişiyi geçmesı de, 
b·~ltU 15,Zlnıer ihracat için kredi istediler. Bursalılar bu yıl bir misli fazla pirinç E d h • 1 bilhassa Japonların, düşmanlarını yola 
lltUıı ?nalla gelen tedbirlerin alınacağını, ekeceklerini bildirdiler. porselen fabrikası o e e ne J r er getirmek hususunda merhametsizce ha-
~:a .ll'ı..ınt rın satılacağını, ynkında Mar- Vekil zeytincilere de, zeytinya - reketlerinin bir delilidir. Maamafih, bu 

"'t~•6yı:ı".''"• iyi müşteriler gele - f;rle~hr•~;~~ığı~;,ğ•l:::•• t;i~~ t~~: kuruluyor 1 t t gaddarlığı, bir parça da Çmlilerin gün -
idhaı· Cılar gir r .. . . . .hl ve çay ar aş 1 den güne artan mukavemetine atfetmek 
.ı ıne .. eJımının Y"nı tezga ar nunu ile bu işe ehemn.iyetle de- Bursa, 2 (Hususi sureUe gönder-
~f:!rnk llıusaade t 'ğ d • i lazımdır. Zira, son derece modern silah-t· "' !l}e" e tı in en şikayet e - vam edileceğini söyledi. ktısad Vekili diğimiz 9rkadaşımızdan} _ Memle-
ı~ac CUd te ·hl 1 k . N iara sahih olan Japonlar, ekseriyeti ı.zi -
l ını k zga arın meme et Jh- debağların, sebzecilerin, meyvacıların da ketin büyük ihtivaçlarından biri o- aziJli ovasında pamuk 
(!diı ar~ıa J mesi müdafaa vesaitinden dahi matinım 

er. ~? ~· Inıya kii.fi gel<l 'ğin i söv - dileklerini not etti. Görüşmelerde Ziraat la ı seramik vani porselen fabrika-
lel'ih vekıı t . w J ekili arazi ,i sula bulunan Çinlileri kısa zamanda amana oı ...... ..,1 cdkıkat yapı1arağını, rnüs- Bankası müdürü ve sanayi umumi mü - larmdan birinin İstanbulda kurul- } r 
ltıu ...... arın b k l d hl.k k getireceklerini sanmış, fakat muharf'be 
d s:1id bir .1• u işi arzu1arı veçhile dürü hazır bulundular. m.>sı tckarrür etmiştir. Fabrikanın ap a ı te ı e yo tur 
d~dı, lto.,~ 18.şet~ılde. halle çaiışacağmı bil- İktısad Vekili ziraat mektebi ile ipek- mevaddı ıptidaiyesi İstanbul civa- uzayıp bir nevi yıpranma mücadelesi ha-
"•~_,, - ıh"· ı t İzmir, 2 (Hususi) - Büvük Mende- lini alınca evvela hiddetlenmiş, sonra .... 'Qbir 1 .,.\ a ının arttırılması ı~in- böcekçiliği ve tohumu ıslah istasyonla - rırıdan mebzulen tedarik edilebile- " 
'\r,,.,_ a Hldıgıw ·ı· · · , res bugün ögwleye dogwru Nazilli ovası hayrete düşmiye başlamışlardır. Nitek•rn, ""'il . . nı ı ave etti. rını gezdi, izahat aldı. cf'ktir. Inşaat ıçin projeler hazırlan-

Pırınççilcrdcn bir rapor istedi. Said Kesler maktadır. istikametinden taşarak kabarmış, Stır sulh şartlarının, bu uzayışile mütenası-_
---------..-..------------ J.or pamuk ekili araziyi kaplamıştır. ben ağırlaşacağını, hatta sulhdan sonra · Said Kesler 

1 d 
•• Binlerce dönüm arazi suların tahriba- bu şartları Çinlilerin yerine getirm,.1,.ri 

ısır par a"' men tosu un Mı·ııetler Cemı·yetı• tına mnruzdur. Bu yüzden posta treni için Çin topraklarına ikame edeceklerı 
ı öta11a İzmire gelmiş, demiryolunu su- Japon garnizonlarının masrafını clahi 

Y 
~. ralın emrı·ı·e dag"" ıldı Çin hakkındakı· iar kaplamıştır. Çinlilere yükliyeceklerin i söylemı>lerı, 
'"' Bayındırın Çıplak köyü yakınından gazablarının ne derece büyük olduğu • 

kararı kabul etti geçen Uladı deresi de gece vakti taşa- nun bir delilidir. 
enı i f h rak sular Çıplak köyüne hücum etti. Çinliler eğer Japonları yenmezler veya 

P
n ı abat Nisanın 12 sinde yapılacaktır. Nahas Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler Cemi- Ye.ğan yağmurların husule getirdiği hiç olmazsa insani şereflerile mütenasıb 

l . aşa yeni bir kabine kurulmasını istedi yeti konseyi öğle zamanı hususi bir iç- şela~eler gibi sular Çamlı köyüne hü- sulh şartlan elde edemezlerse Akibetleri 
"O tima akdetmiştir. 

tı. ~a, 2 cum ~tmiştir. Vaziyeti vaktinde kavrı- cidden müdhiştir. Bu sebebledir ki hiç 
'"-Ca- (u Wcllington Koo mukavelena · la.._ g, teı.- ~ususi) - Bu!!Ün topla-

1 
tam bir serbesti içinde cereyanını te· . menın van halkın ve jandarmaların yardımile bir Çinli için Japonlarla teşriki mesai 

""'1"'· .-.q--.: - 1 O 1 1 ve 1 7 ncı maddelerı' mu 'b' ~ .. . 
~"'"tosu :~ ~r etmiş olan Mısır par-ımin etmek için muvakkaten başka bir ' . .. . . . cı ınce- derhal koy kenarında su bendlerı ya- mevzuu bahsolamaz. Aksi hareket eclf'n 

llatıaş'-'eltil ~gıtıbnışt1r. kabinenin iktidar mevkiine getirilmesi- !~onseyın taahhu?Ierı.nı ıfa etmes.i .için pılmıştır. Uladı çayının taşan kısımları Çinli için her akibet muvafıktır, mfma
~~ <tttıenton uharnmed Mahmud pa:fa, 

1 
n isfomiştir. .a~ır:ı gelen tedbırlerın alınmasını ıste- köylünün gayreti le suyun yuvasına ak· sibdir. Çünkü hak vuru.mıadan alınmaz. 

VQf~da un dağıtılmaşı sebebleri Yeni intihabat nisanın 12 sinde yapı - rnı.ştır. b d msı temin edilmiştir. Tehlike yoktur. Vuruşmasını bilmiyen de ilelebed hak _ 
1 "f Verd· ~. Kcnsey un an sonra aleni celsesini 
iltr: ll'kası gı ,izahatta, bunun, lacaktır. Balayını geçirmekte olan kral açmış ve Uzakşark ihtilafı hakkındaki Yağmur durmuştur. Manisa istikame- kını alamaz. - Selim Ragıp Emeç 

'bir •entoqa ç ~cnsubları tarafından par- bugün Kahireye dönmüştür. kara" suretini Polonya ve Perunun is- tinde Gedizin taşması tehlikesi yoktur. 
liy~~tbC!dey· 1 

.. 
3rılrnası muhtemel olan Memlekette tam bir sükun hüküm tink.Jfları hariç olmak üzere ittüakla Menemen ovasında sular yükselmekle 

lla hiı- te~~.nlemek üzere alınmış ih- '1Ürrnektedir. kabul etmiştir. he;aber vaziyet kötü değildir. Seyrüse-
Vef<J.tlaınento~r olduğu~u. söylemiştir. Kahire, 2 -:- Parl~~entonu~ .fes~ine fc>r temin ediliyor. 
llil.;ja fıt-ka81 ~~ feshını haber alan dair kral emırnamesının neşrını mute- Fırtına yüzıinden Nazilli ve Aydından İzmire otomobil 
VQt, fırka g reısı eski başvekil Nahas akib, derhal, polis, parlamento etrafın· Bir ada halkı seferleri durmuştur. Nazilli cıvannda 
lit-. €!dt!ı·ek rup~nu derhal içtimaa da- da vaziyet almış ve hiç kimsenin meb'- Akala pamuklarının zarar gördüğü an· 

hh l Vazıyeti müzakere etmiş- usan .ve avan meclislerine girmesine A çltg"' a nıahküm 1 1 t ~\( " .aşı nıış ır. S ~UZake müstıc.de etmemiştir. L<'rıdra, 2 (A.A.) - İzlandanın şi· * 
ll;ı~ saray r~Ierden sonı•a fırka na- Krr.1, bu snbah Abidin sarayında malinde bulunan Rathline adcısı halkı - ? 

Yeni a hır istida veren Nahas başv,,Jdl Mahmud paşa ve diğer yüksek rıc kalmak tehlikesindedir. Üç hafta- Mugla, 
2 (~.A.) _ - ... 4 saa~ten fa zla 

S Yapıl k ..ı • b . k .,.'dd<>tl" f t 1 .. .. 

1 

devam eden sureklı ve şıddetlı yağmur-

l
•ll aca olan intıhabatın, rical ile görüşmelerde brılunmuştur. ucırı ::m ço ~· ~ ı ır ına ar yuzun-

d h b. g mı· btı ada k · 1 k lcır gP.ce flurmu:ıtur. Her taraf su içinde 
g ••• en ıc ır e nın ·ava ı - o-

}L• flPUr G. 'lllefaksaS ian s~hil'erine yanasnmamakt~dır. Butk.'l!~ı.ştır. Taşan dereler Muğla ovasını 
(YIQ JY~ ~ ada lan gelen b ir tel <>i zlc son yivecekısu ıç.nde bırakmı.tır. Menderes, Dal-

\ınStıitıD.,h'tl.u ev raf arz 1.'3 şuhaff Q geliyor . tok1c>ıının da tükenmek üzere oİduğu macinc nehir ve çayları ta.arak Aydın 
" <!~""' r, 2 ( bildi .. iliyor. ve Çıne ovalarına yayılmıc:tır. Muğla 

~~<I?) ~ ko:nh· A.A.) - Muhtelif kuv- A ina, 2 (A.A. ) - Baş\·ekil Metak<;as - A\dııı sosesi de su a !tmda kaldı<iın-
.~<! l.lgi.in ~ne edilmiş olan manev- \'e Yunan heyetınin Balkan Antantı Dün vece b ir bakır c un P?sta icıçememiş ve ge!memi;tir . 

tıll.itı r~i aşlarnıştır. Bu ay içinde konseyinin toplantısı için Ankaraya 13 fabrikası yandı Bu •Jgan ) amnur nadir görlılcn vağıs-
~~eJ.. a0ç111?l'ıast~~~lacak olan üssü bah· subatia gitmesi muhtemeldir. hırda"dır. • 
l\tı~ · a "•Una b -1 • Dün g ce saat 4 20 de Y 1:ş'ldirektc Tek-
)•"'tll t n Uç A sc etı e bura~·a ge- Yunan heyeti orta elçi Papadakis ve 
a.~ ;l l'rıakan-- lllerikan kruvazörü hü- d k .... K .

1 
k<' caddesinde 7-15 mıma alı Sa1amon, 

•"' b ·••at1 sivasi birinci daire ire toru ustas ı e 
" ekıc . Ve halk tarafından a- " İsnıa l Hakkı, Z kiye ve Sabatay F!C'sko-

_t ., ~llllcktcddi' r başv"kilin hususi kalem direktörü ve 
"lfl1-•.. ~ run müsteıeken sahip olduklan bakı~ 

~i~~!ie .. Irak hlldudu f;;2:.~~~~d~t~:~~~~~~5;:i~ .. ·;;~;~·;;t fabrikasından ynngın çık ı ı~tır. it fai\• •• 
l> o z ııın vakt'ııde yetismrsine vt• cansparaııt• 

'

<l\u..au.... 9eı!ilecek vizesı olmaksızın geçilebilecektir. ... ., 2 ~· k B w calısmasırıa r •• w,men ateş bütün fabrikay:ı 
~· '. (J\ . .A) . Suriye hariciye nazın ya ınd:ı ag-

lttin b· · - Surıye hariciye dada giderek iki memleketi aitikadar c- ~il'ayct etmiş olduğu icin !ıÖndüıü' me-
ır tebliğine göre, Suriye den meseleler hakkında görüşecektir. miş ve f abı ıkanın ıçı tamı men yaıımı~-

Hariciye Ve~~!i 
Viyan ada 

Vı~ ::. na, 2 (A.A.) - Doktor Tevfik 
Rus • ı Aıas Cenevreden burava ge mış
ı iı Türkiye Harıciye Vek ılı, tamam e 
t'ıt •• t .. : malı yette olarak, ıkı gun buıa
da '"al n.:akt•r. 

Yeni Alman iktıs .d nazın 
vazifesine baş1ıyamıyor 

Londra, 2 (Hususi) - Dr. Schacht'· 
m )'f rine Almanyanın iktısad nazırlığı
na tay in edilmiş olan Dr. Funk'un vazi
feye başlaması ~i, gayri muayyen bir 
müddd için yeniden tehir edilmiştir. 

Bugün vazifesine başhyacağı evvelce 
tekat rür etmiş olan Dr. Funk, general 
Gö ri ng tarafından iktısad nezareti er
kfırı ın:ı takdim edilecekti. Bu merasim 
t'ıiç hi r sebeb gô;::ıterilmemeksizin, ikinci 
defJ olarak tehir edilmektedir. 

A l f 111 üzerine 
M11aı11ele haşladı 

Ankara 2 (Hususi) - Maliye Vcka!~
tince mezun kılman bankala: altın üze • 
rine muamdcıe başladılar. Bazı menfi 
propagandalar ellerinde Osmanlı ve ziy-

ı. ~ ' altını bulunanlnı ı telaşa s~vketmiştir. 

Bunlar Merkez Bankasına ve diğer ban· 

kalara müracaat ederek altınları elle • 

ı inden çıkarmaktadırlar. 

Bankalar altınları iyi bir bedellı> sa-

tın almak . ur"tile ortada gıı.h bir mak
:ıMd olmadıgııu iabM •ı ,._,. .. 



Kasa blık hayvanların 
navlun ücreti indiriliyor 

Koyunun navlunu 80 kuruş~an 40 kuruşa, kuzunun 55 den 
25 kuruşa, öküzün 6~ den 250 kuruşa tenzil edilecek 

Hi.ıkfunetin, hayatı ucuzlatmak yo- j d :r. Buzağıdan 250 yerine 150 alına
lundaki kararı tatbik sahasına girmek- caktı r. Demek ki, tarif ede yarı yanya 
tedir. ı marttan itibaren etin kilosun- tenzilat yapılmıştır. 
da on kuruş indirilmesi için alınan ted- l Yeni tarifede rnmtakalara göre bay
b irler arasında Denizyolları y~k tari-I \'aıi başıııa alınacak ?ara1~~ ş~nlardır: 
fesinin kasablık hay,·anlara aıd rnad- Ma1ak, dana, buzagı: Bırıncı mınta

deleri değiştirilmiş ve keyfiyet İktısad ka l '>0, ikinciden altıncı mıntakaya ka
Vekfüeti tarafından diin alakadar ma- ı dar 150 kuruş. İnek: B~ti.i~ ~ı?takalar 
karr:lara bildirilmiştir. Yeni tarife bu 250 kuruş. Koyun, keçı: Bırıncı mınta
ayın on beşinden itibaren tatbik ed:le-

1 

ka 25, ikinci rnıntaka 35, diğer rnınta
cektir. kalar 40 kuruş. Kuzu: Birinci mmtaka 

Şimdiki tarife ile b ir koyundan e:ı i 15, ikinci mın~~~. 20, .~i~erleri 25 ku
yüksek 80. kuruş almıyordu. Yeni tan- ruş. Manda ve okuz: Butun mıntakalar 
fede en yüksek navlun 40 kuruştur. 250 kuruş. 
Kuzudan en yüksek 55 kuruş alınırken Yeni tar!fe koyun tüccarlarına ve 
yirmi beş kuruşa indirilmiştir. Öl<üz- knsablar ş!rketint! de bildirilecektir. 
den en yüksek altı yüz kumşJ Hükflmetin bu kararı büyük memnuni
alınmakta idi. 250 kuruşa indirilmekte- y etle karşılanmıştır. 

so~ POSTA 

Bir birahanede 
Çıkan kavga 
Tanburi Salahaddin bira
hane müstecirinin başına 

rakı kovasını geçirdi 

İtalya ile aramızda aktedllmlş olan tlcaret nuna kadar 
anlaşmasının üçüncü maddesine göre 1938 
yılı ilk altı ayı için tesblt edilen kontenjan
lar mecmuu 54.010.000 lirettir. Bu yekftnun 
3.000 000 Uretliğl tavuk yumurtası, 3 milyon 
llretll;i taze balık, 150.000 llretllği şeker me
lası, 9.750.000 liretllğl arpa, 2.625.000 lireUilğ 
mısır, 1.875.000 l!retllği muhtellf tohumlar, 
'5.000.000 llretllğ! kuru sebze, 500 bin llretllğl 

kuru üzüm, 935.000 liretllği kuru meyva, 
1.500.000 liretllği yağlı tohumlar, 250 bln 11-
retllğl balık yağı, 5.250.000 llretliği zeytinya
ğı, 3.500.000 llretliği ham pamuk, 750.000 11-
retılğl yün, 325.000 J!retliği yün ve paçavra-
ları, 325.000 ııretliğl ipek kaskam ve paçav
raları, 500.000 llretliği kromlt, 1.500.000 U
retUğl kurşun maden cevher!. 150.000 llretllğl 

kitre, 1.250.000 llretllğl afyon, 500.000 Uretliğl 
boyalı ve tanenll maddeler, 2.000.000 llretllğl 

kürk imaline yaramıyan ham deriler, 
5.625.000 11retliğl yulaf, 3.750.000 llretllği 
de kepek için ayrılmıştır. 
Yukarıda yazılı maddeler 938 haziranı so-

Poliste: Mahkemelerde: 
Sinemada bir kavga İki gazete arasmda da'fB Z·ıraat "ıdaresi nin fidan satrşları 1 Vilaye.in bu senJ yardım wı "~ 

. Sirkecide Kemal Bey sinemasında İsmet İnönünden bir İsveç gaze 
1 
ıı"'~ 

devam ediyor ed0C9Qİ mUeSS8S010r Karagiimrükte oturan Adaletle eskiden be- na alınmış bir beyanatın tercüıneslflt '(t 
· · kd d j T b • s l"h d · raber yacıadı"ı Hüseyin arasında blr kavga mek meselesinden dolayı CumhuriY~e· ·"' Vilavct ziraat idaresi Bi.ıyti en~ c 1°st~nbul viıa· yet bu"<lcesı· ı"le bu sene an urı a a a dm y 15 ,,, ı ı n d .. .-~-

J - - çıkını'}, Hüseyin Adaletin ellnl Jlletle kes- ber gazeteler! arası~~ıı vuk o ıı e 
m eyva fidanı satışlarına devam etmek- birçok müesseselere yardım edilecek- Ev,·clki gece Beyoğlundaki Ambasa- miştlr. suçlu yakalanarak müddelumumlll!;e Jlye ı inci cezada dun de devaın djjtil 
tedir. Kayısı, ayva ve erik fidanları t!r. Darüşşa fokaya 15 bin, fakir talebe- dör birahanesinde memleketimizin ma- tesllrn edilmiştir. Suçlu Haber gıızetesl!ıln yazı ınii Jll9rıı 
bitmıştir. Ankara ve diğer vilayetler de nin i3~esi için 5 bin. Şile merkez sıh- ruf musiki san'atkarlarından tanburi .. ı d 'ld' ile, muhnrrlrlerlnden Izzet Ap::ık der ııl..r 

_ . Oküz arabasının a tın a ezı ı de şahld olar.ak dlnlenllml~erdlr. ~· er~ 
buradan çam fidanları satın almakta- hiye~ine 3 bin, maarif cemiyetine 2 bin, Saliihaddin Pınarla birahane müstecir- Kadıköy Yeldeğirmeninde oturan Haydar- hid de bu beyanatın gazeteye geJeil : ~ 
dırlar. Bu arada kış \'e yaz, yaprağını ekalliyet mekteblerine 1 O bin, Eminö- :erinden Muhiddin arasında bir kavga paşa istasyonu hamallarındnn Hüseyin dün 13r arasından çıktığını ve cuınhU~ 
dökmiyen ağaçlar da ilk defa olarak nil Ha!kevine 30 bin, Halkcvi jimnastik olmuş, neticede Salahaddin Pınar elıne 

1 

Haydarpıışadıı Rıhtım caddesinden ge5er- tesinden iktibas edilmediğini söyle ~~.I 
satışa çıkanlmıştır. salorı~nun inşasına 15 bin, idman ce- ı geçi. diği bir rakı kovasını hasmının ba- ken arabacı Mehmedin idaresindeki b~.r oküz Cumhuriyetin vekili ise, eski !dd sı>~ 

Ziraat idaresi vilayet mıntakasında- . .+· 2 b' "lh 'i . t k 1 . d k' I 1 • k k d' .. h f 'f . . arabn<n ne knrş~lıışmış, bu sırada okuzler rnr ederek, 1000 lira tazminat ve JJP"' 
mıy~~ıne ın, mu aKa aza aı ın a ı ı şına ır ataı a en ısını a ı ce ) aı a- b!rden ürkerek koşmağa başladıklarından tecziyelerini t.aleb etmiş, dava urııfll 

1-i yollara_ ve r~~i .müess~seler ci.va~ı- elektrik tesisatına yardım için 6 bin, :amış!ır. Hüseyin arabanın altında kalarak vücudünun tır. ı '1 
na yapragını dokmıy~n agaçlar dı~tır- spor k1üb1erine 1 O bin. yeu iden teşek- Yaptığımız tahkikata göre had ise muhtf'Uf yerlerinden ağır surette yaralanmış, Katle teşebbüs suçuooan 3 # 
mektedir. Bu arada Istanbul - Edırne kül edecek köycülük bürosuna 12 bin ~öyle cereyan etmiştir: bitkin bir halde Nümune hastanesine kaldı- hapse mahkfun oldu wııe4 1 
asfalt yol~ üz~rindeki çeş.mele.~'in etr~- lira \'erilecektir. " He:: gece aynı birahanede tanbur ça- rılmıştır. 35 kuruş bir alacak yüzünden .ı\~.i 
h da teşcır edılmek surctıle guzelleştı- Jan Snliıhaddin, evvelki gece sazın is- Bir hırsız yakalandı ::nlnde blrlslnl Taht.akalede katU ~e~I 
rilmcktedir. Bu iş için memurl~1: gö?- Kültür işleri: tirahat için muvakkaten sustuğu bir sı- Galatada oturan ö'mer dün zabıtaya müra- bıçakh yaralamaktan suçlu Me~t 
derilmiştir. Diğer taraftan vıla~etın rada müşteriler meyanındaki bir ahba- caatıe sabıkalılardan Hamayak tarafından mahkemesi dün ağır ceza ma 6'1P: 

b 1 k ı d da zıraat evine "irllerek eşyasının çalındığını tddhı. et- netlce!enmlş, Mehmed bu suçundan o orman u unan aza .arını a d .. k Emirganda bu ıene de bir lise hının masasına gidip beraber içmeğe .. sene "' ay hapse mahküm ednmı.ştlt· 
t t re mesl üzerine suçlu yalmlanarak eşyalar ls- " memurlarının nezare ı a ın a su k uJ cak ve konuşmağa başlamıştır. Bunu gören tırdad edilmiş, kendlsi mevcuden müddeiu- müddet de amme hlzmetıerlndell 

avları tertib edilmektedir. . .. .. ~~ a . .. Muh.ddin masaya gelerek Salahaddıni mumillğe gönderilmiştir. tutulııcaktır. 
Ziraat mücadele me.murlan da çam- Manrü muduru Tevfık Kut dun Bo- - t ft k"l . . 'd T akas suiistinıali dava.Si~ . . . ·ı . k b . 1 . yanına çagırmış ve e ra a ·ı erın ışı e- Demir çubuk ,.alan sabıkalı uye :ıara arız olan kere tırtıllarını top~attır- gaz.çıne gı mış ve me te vazıyet erı- bileceği bir sesle: ") _ Takas sullstimall davasına as ~ 

m akts ve bunları imha etmekteclırler. :ni l Özden geçirmiştir. N' . t ? B Sabıkalı hırsızlardan Emln dun gece Sirke- ceza mahkemesinde dün de devarrı ut> 
--• --·--·--·- - · ~ Ba!talimanındaki Ferid Paşa yalısın- - ı~ın. 0 ~asaya. 0 uru?.'0.:sun · u elde bir kamyondan boşalmakta olan demir- Ur. Sl1çlular geçen celsede nf k3':ııır..,1 

ndam hıçbır gun dogru durust hesab !erden 12 metre uzunluğunda bir demir çu- istifade edeblleceklerlni ileri st1
1 

1'!'.> 
lstanbul Borsası kapanış dB:ı bu setnl e Ebir. er~ekd libs:s~ açılacda.~trr: vermez. Binaenaleyh burada oturman bıık çalarak kaçarken yakalanmıştır. Mahkeme bu talebi kabul etmeın ~~ ,,.~ 

u sure e mırgan a ırı orta ıgerı .. . . . h " b' k" t · t snllstlmal işini bir ehllvukufa hava 
fiatları 2 - 2- 1938 Hs~ olmak üzere iki mekteb bulunmuş mue.ssd:semızk ıçınag· ıçbaışrlamarıştıermın e -

1 k S · · · rnez, ıye çı ışm a · · Sanayi Birliğinin toplantısı duruşmayı talik etmlşllr. 
o ~ca tı r. arıyerlıler hır mazbata ıle S l"h dd' . .. d ..... b "h f J rı 1 

Londra • 

Ceoene 
8of'Ja 
Am.nerdaıa 

Prat 
Yl,nnı 

Ma~rld 
BerUA 
V&l'fOY& 
Bııdaı>efM 

Bi1kret 
eeırrad 
Yokohama 
MoalcoYa 
Btokhol.m 

ÇEKLER 

Açılış 
629, 76 

0,7962 
24,26 
lli, 1044 
4, ı.963 

86, 78 
3.433'.l 
63,6ı75 

1,4240 
22,6566 
4,2016 

1'.i.608'2 
l,9720 
4.19'20 
3 9896 

ll6 9160 
34,26 
2,7280 

23,7'>60 
3.os 

1 
C . . . . a a a ın ıse gor ugu una oş mu- istanbuf Sanayi Birlifinden: Halkevi kon erans 1 ,11~ \'C ~umhunyet Halk Partısı kanalı ıle 1 d . . 1 . fakat ke d'ısı·n · - ııt M . ,. . .. . ame e en sınır enmış, n . ı Birlik nl1.amnamesinln 12 ve 14 üneu mad- Her hafta perşembe günleri sa da ~".#. 

Kl\pıın15 1 • aa:-ıf Ve~aletıne muracaat etmışler- zaptetmeğe çalışarak bu sözlerin ancak deleri hükmüne göre umumi heyetin tubatın F.mlnönü Halkevi merkez saıonurıılJ11~ 
630, dıı·. B u muracaatte, çocukların sabah k da t edilmiş bi ba • ıı inci günü toplanacağı bir yanlışlık eseri halk konferanslarına devam edt rJ 

o,7940 karanlığında kalkıp Boğazın ötebaşın- . konsum~~ylonab'l vcg~·nı' '-ı' naenrale h. olarak yazılmı~tı . Umumi heyet toplantısı Bugün de muharrir Peyami Safıın! oı-
• "" . . . . ızına soy ene ı ece ı ' 'lJ Y b t 16 b .. .. t 15 30 d t COk k) uu ... 2't ,...., 1 dakı mekteblere gıtmelerıne manı olun- b h" d d g~ru bir ş9._, olmadıg-ın şu a ın ncı çarşam a gunu saa . a avnı c;aıı te uma mevz 

ıeı 091:14 • • E · • d 1 k "k' k unun ıç e 0 • .t yapılacaktır. bir konferans verllecektlr. 
4.ô940 mas1 ıçın. mırgan a açı aca ı. ı me - söylem is ise de Muhiddin gittikce sesi-

86,7460 tebdenl hıç oln~azsa ortam~ktebın Sarı- ni yüks~ltmeğe başlamış, bu hareketi 
3,4325 yeı c a.ınması ıstenrnektedır. bir izzeti nefis darbesi telakki eden bes-

63·4920 lık ve ortamekteb talebeleri tekaAr da o sırada önünde bulunan rakı 1,4234 

22,6476 için kamp kovasını kapınca Muhiddinin başına ge-
4,20 çirmiştir. 

13.60 Bu yaz açılacak ilkmekteb talebele- Hadiseye derhal polis vaz'ıyed ecle-
1.9110 dne mahsus çocuk kamplarının sayısı rek ikisi de cürmü meşhud mahkemesi-
4.19 ı ~ltıcian ona çıkarılacaktır. B u işlere ne gönderilmişlerse de arkadaşlarının 3 9880 rf d'l k •. ·1 · b'"d . d 

10ii 8730 rn e. ı ~e uzere vı ayet u cesın en tavassut ve ricaları sayesinde Muhiddin 

2,7:ıı68 di11i kız lisesinde erkeklere. diğeri E- gatmıme vercerek mesele kapatılrnış-
23 76ô0 renköy kız lisesinde kız talebeye mah-

ı•- Bugün TÜRK Sinemada 2 büyük fransızca film birden p 
F A K 1 B T A L E B B 1 Başkasının kılıfld aJ"" 
Hel'kesi lıHyraıı eden Fransızca 2 saat kahkaka attır.ın revle 

mnnzznm operet ne~eli komedi ~ 

MARlKA RÔCK - JOH ANNE!j AR MAND BERNARD - .ı\r:D 
IIEESTEHS - 1DA VUST LEF AURE 

Seans: 2,30 - 6 - Suvare 9, 15 Seans : 4 - 7 ,SO 

34,2460 I' altı bın hra ayrılmıştır. Ayrıca biri Kan tarafından müddeiumumiliğe bir fera-

3 °795 _ "US ol:nak üzere iki ortamektcb kampı tır. 
r. 0·-H-'A'-M---- -- daha açılacaktır. Sirkeci yolcu salonunun inşaatı bitti 

1 
S irkecide yapılan yeni yoJcu salonu-

Anadolu IDL 1' ııcı 
pqln 
A. IJm. " eo ndel.I 
BomonU - Nektar 
A.al&n cımenıo 
Mtrlı:• bank&aı 

1t B&nltuı 
Telef OD 

htlha& .... Delir. 
ljarlı: Oettrm•Dl 
Terllot 

Açılış 

10 30 
97 rıo 

10 26 
7 80 

12 76 
91 6:> 

7 

10 76 
97 öO 

İSTİKRAZLAR 

Tlrk bore11 ı petin 
• • 1 Y&dtll 
» » D ndtl. 

Açılıı 

18 9ö 
19. 

TAHVİLAT 

AD&dol'll ı pe. 
• 1 ••d•ll 
• II pe. 
• il ft. 

AUdol• ml. Pttln 

Aı;ılıı 

'40 6ö 

40 65 

Kapaoış 

18 96 
18 9ö 

Şehir işleri: nun inşaatı tamamen bitmiştir. Salon 
paz"l.1'~esi günü açılacaldır. 

Meb'uı ve belediye ıeçimleri 
için bir kolaylık 

Belediye meclisi ve meb'us intihabı 
i~lerini kolaylaştırmak üzere soyadı e
scısına istinaden kartonlar hazırlana

! caktı r. Bu kartonlar belediye şubelerin
i dt bulunacak ve m ahalle mümessilleri 
yeniden gelenleri buraya ilave edecek, 

1 gidenlerin isimlerini çıkaracaktır. İnti
haba~ zamanlan ev, ev dolaşıp intihab 
~ağına girenlerin isim ve adresleri a
ranm•yacak, kartonlardan kolayca bu
lun:lcaktır. 

Şiddetli bir zelzele kaydedildi 

İstanbul rasadhanesinin verdiği ma
llıınata göre e vvelki gece saat 21 i 18 
dakika 30 saniye geçe merkez üstü İs
tanbuldan 11.600 kilometre mesafede 
gayet şiddetli bir zelzele kaydedilmiş-

İPEK Sinemasında 
YAR 1 N K I MATIN ELER DEN I T 1 BAR EN fevkalAde bir program : 

2 büyük yıldızın 2 büyük filmi birden -~ 
MABTBA EGOEBTB Danielle Darrie.., 

Suiisti..;;;r Da"afl 
tuafından 

BOHEM LA 
Emsalsiz ve temaşa fırsatı kaçırılmıyacak bir proğram 

PARALA.R 1-------- .-- ------1 tir. 
1 Tn.rt aıtuıı 1 

Üç Silihşorlar'ı jı 
olarak, hayret ve heyecanla görmeğe hazırianıJJ• 

Büytık Fransız edibi ALEXANORE 
DUMA&'nın dlllıyanın her diline 

çevrllmiş olan şaheser : 

TGRKÇB S6ZLC Alış 

ı Banknot oa. B. 

H adisenin cenubi Amerikanın Şili 
mıntakasında olduğu tahmin edilmek-
1edir. 



Gebzede sevinçli bir gün 

. .. Herkes caddeye dö -
külrnüş. 

Alaya çok parlak 
merasimle 

sancak verildi 

Hasan Bey - Ne olacak , ... Bu yüzden kazalar da 
' oluyor. Bu kalabalığa sebeb 

ne acaba? 
caddenin iki tarafın:Iakı 

yerler ateş pahası ••• 

Sayfa S 

Kars umumi meclisi 
içtimalarına başladı 

Yeni bütçe 503 bin liradır. Bu sene yapılacalı 
işler arasmda bilhasaa su ve elektrik işleri var 



6 Sayfa 

f _ Hadiıeler Karfısında 1 
~ 

F~NA ADET 
B ir dostumla beraber yürüyorduk .. 1 cÇocuğ~ çn~t~, .. 

Dostum bırdenbirc: - Hah şımdı ışı yoksa çocuğunun vır-
d. 1 . 1 

- Ne fena adet! vırını. ın esın. 
Dedi, eğildi. Atılmış bir &igara paketini cAlıye telgraf., 

yerden aldı. Bana döndü: - Telgraf mühim işler için çekilir. 
- Bu fena adet semde de vardır.. Kim bilir, belki bu telgraf yüzünden ken-
- Hayır yok, dedim, ben senin gib: disine büyük bir fayda temin edecckti:ı' 

yerden sigara paketleri toplamam. O da gitti gider. 
- Toplamnzsın rıma, yere atarsın, be- ~Terziye kostüm ısmarlıy~ağım., 

nim fena adet dedığim de bu .. Bu yüz - - Geçti, azizim, o da suya düştü. 
den ne zararlara girersiniz de gene hu- Güldüm .. 
yunuzdan caymazsınız., 

- Vallahi sözünden pek bir şey anla
mıyonım. 

Yerden aldığı paketin tersini çevirdi: 
- İşte bak .. Bu paketi atanın zarar -

lannı göz önüne getir. 
- Nasıl zarar .. 
-Oku! 
Paketin arkasındaki yazıları okumıya 

başladım. 

cİki kilo yağ,, 
Dostum izahat verdi: 
- Evlerinde yağları bitmiş, paketin 

arkasına bakıp yağ alacağını hatırlıya -
caktL Paket atılınca, gayet tabii olarak 
yağ almayı da unuttu. Yarın evler nc'!e 
bu yüzden yemek pişmiyecek. 

- Ya aldıysa. 
- Hayır, hayır .. Almış olsa kurşun ka-

Jc.mle silerdi. SilmE:dığıne göre almamı41. 
Sen okumana devam et: 

cDört metre laciverd krep Birman.» 
- Ne fena .. Akşama krep hirmanı evi

ne götürmediği için karısile kavga ede -
cek. 

- Ne çıkar canım, dedim, yarın ya 
kendi hatırlar, yahud karısı hatıı latır. 

Bir gün sonra hepsi yeniden telafi edilir .• 

Bu sözüme de dostum güldü: 

- Geçti, dedi, bütün bunlar için la -
zım olan para bir daha gelmemek üzere 
gitti.. 

- Neye? 
- Pakette bir yazı daha var, hele onu 

da oku! 
Okudum: 

cHnsana iki yüz lira borç verdim., 
- Gördün ya, iki yüz lira da paketle 

birlikte suya, pardon kaldırıma düştü. 

İki yüz lirayı hatırlıyamıyacağı için isti
yemiyecek ve Hasan da ödcmiyeceY.. 

- Ya öderse. 
- Alacaklı alacağını istemeden bQrç-

lunun «Benim sana borcum var; ödiye
yim!a dedığini hiç işittin mi? 

içini çekti: 

- Fena adet.. Fena adet! 
Dedi. 

lsmet Hulfı.si 

C Bunlan bilfyor mu idiniz? =ı 
Büyük harbde sarf edilen para 
507 milyar liradan fazladır 

Beygirlere ilk defa nal vurduran 
millet eski Romalılardır 

SON POSTA 

Gündüz muharrir, 
gece hırsız 

Tam manasile gündüz 
külahlı gece silahlı olan 

edib iki sene hapis yatacak 

Edip hırsız Frederick Livingıtone 

Londra halkından Frederick Livings
tone, iki şahsiyet taşıyan bir insandır. 
Gündüzleri tabilik ve muharrirlilt ya -
par. Ve senede 6000 liradan fazla para 
kazanır. Gece olunca hüviyetini değ:şti
ren muharrir, jkinci şahsiyetine bürünür 
ve hırsızlık yapar. Bu yüzden de mahke
meyi boylamış ve iki sene de hapis cezası 
yemiştir. 

9 odalı bir evde oturan gündüz JllU -
harrır, gece hırsız Livingstone, geceleri 
ziyaretine gittiği arkadaşlarının evinden 
ne bulursa çalmakta, çalınmış mallara da 
yataklık yapmakta, ve bunları bile bıle> 

satmakta idi. 
Ayrıca evlere girerek de hırsızlık ya -

pan muharrir, muhakemede kuvvetli Mr 
mantık ile kcndı kendisini müdaf;ıa et
mek istemiş, edebi edebi sözler söylcrr:iş
sc de para etmemiştir. 

Bundan bir müd 
det evvel Millet -
ler Cemiyetine 
harb aleyhinde ya. 
J'ılan bir mürnca
atnamede, şiır.tli -
ye kadar olan bi
ten muharcbele -

Be'"·girlere ilk 
J Evvelce bir manikürcü kızı olan katısı 

defa nal vurdu - şöyle demiştir: 
ran1ar eski Roma- - Kocamın bir hırsız olduğunu bilmi-
lılar olmuşlardır. yordum. Roman yazardı, iyi de para ka-
Neronun beygir - zanırdı. Edebiyat piyasasında da epeyce 
lerı gı.imüştcn, ka- t;ınınmıştı. Romanlarında o kadar usta-
rısının hayvanları Iıkla tns\•ir ettiği hırsız, haydı.rd tipleri, 
ise altından nallı idiler. meğer doğrudan doğruya kendisi imiş. Ne 

rin, insan başına --··-· .. -·---·--··---
dört bin liraya yon insan seferber edilmiş, bunların (lO) bilirdim?. Bir sene evvel yeni evimize 

taşındıktan sonra, kocam yeni bir fıdet 
malolduğu kaydedilmektedir. Fakat bu milyonu harbde ölmüş, beş milyon ka -

çıkardı. Geceleri eve gelmemeğe başla-
hesab nasıl yapılmıştır? İstida sahibleri dm dul kalmış, 9 milyon çocuk yetim kal- dı. Sabaha karşı da eve gelince, her se _ 

bundan bahsetmemektedirler. Fakat bun- mıştır. Kıymet olarak kaybedilen servet ferinde bir sürü işe yaramıyan şeyler 
'ların en masraflısı ve en kanlısı 1914-1918 ise, Türk parası ile ve altın kıymeti esa- getiriyordu. Paltolar, kandiller, raketler, 

harbi olmuştur. Bu muharebede (70} m;l- sından (507,360,000,000) liradır. eski paralar .. Daha neler, ııeler .. c Yalıu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bunları ne yapacaksınız?> diye sorunca 

Nişanlı hayatı 
Neden tehlikelidir? 

cÜç ay evvel mi idi, beş ay evvel 
mi idi, pek iyi hatırlıyamıyorum. Sü
tununuzda bir genç kıza verdiğiniz na
sihatl<•ri okumuştum. Ona uzun müd
det nişanlı hayatı geçirmemeyi tavsi
ye ediyordunuz. Tam o sırada ben de 
ya nişanlanıp uzun müddet beklemek, 
yahud da sevdiğim erkekten vaz geç
mek şıkları karşısındaydım, itiraf ede
rim ki tavsiyeleriniz beni tereddüde 
düşürdü, epeyce düşündürttü. Niha -
yet tavsiyelerinizi dinlememiye ka -
rar verdim.» 

* Yukarıda okuduğunuz satırları bir 

. 
Ben hata ettiğim zaman derhal dil -

zeltmeyi, özür dılemeyi bir vicdan 
ve ahlak borcu bilirim. Fakat bu me . 
selede gene ilk fikrimde ısrar edece · 
ğim, mazur görünüz. Siz müstesna b;t 
genç ile karşılaşmışsınız, ıniistesna biı 
muamele görmüşsünüz, bundan mem
nun olurum. Fakat isierdim ki ır.ck 
tubunuzu şimdi değil, bir yıl sonra ni ' 
şanın nikaha inkıl{ıb ettiği gün yaz 
mış olsanız, biraz bekleyiniz. Ve o za
man gene yazınız olmaz mı? 

* Aziz okuyucum, 

da ne yapayım, geceleri poker oynuyo -
ruz. Para kalmayınca, eşy~sına tutuşu

yoruz. Ben de bunları kazanıyorum, di
yordu. Bir keresinde bitişik:cki komşu -
muzun evini soymuşlardı. Aradan bir 
müddet geçtıkten sonra eve dön<?n ko -
cam bu haberi alınca, hemen telefona 
koşmuş, polise haber vermişti. 

Ben bu hayata tahammül edemıyor -
dum. Kocama çıkıştım: cGeceleri eve 
gelmelisin'> dedim. Kabul etti, bir müd
det böyle devam ettL Fakat bir gece ya
rısı uyanınca, kocamı yatağında bulama
dım. Nereye gittiğini de bilmiyordum. iş 
neden sonra patlak verdi. Muharrir ,.e 
hikayeci sandığım kocaman yaman bir 
hırsız çıktı. 

Livingston çaldığı eşyaları bile bile 
sattığı gibi, başka başka kimselerin adı
na rehine koymuş, kendisini .ziyarete ge
len tanınmış şahsiyetlerin bıraktığı kart
lan kullanarak para dolandırmış ve bir 
çoklarına da ismi1e, karşııığı olmıymı 
çekler vermiştir. 

1 ED~~ÜVAT::J 
25 kuruşluk romanlar 

• _ _;,,J 

Kitab ve kitabcılık hayatımız.ı tehdid eden ve güz.el eserler r'j
dükkan camekanlarını boydan boya kaplıyacak gibi görünen 
yirmi beı kuruıluk facianın bilmem ki, ö~ünü naaıl alacağıV 

Yazan: Halid Fahrj Ozansoy 
İhtimal hatı~arsınız, daha ~~kaç . ay J 

evvel, bir tercume roman serısı vesılc
sile ucuz kitabı methetmiştim. Sakın şaş
mayın, bugün de bunu zemmedeceğim. 

Niçin mi? Anlatayım. Herhalde bana 
hak vereceksiniz. 

Elli kuruşa satılan o tercüme ronıaıı
lar en aşağı onar, on ikişer, hatta bazısı 
on beşer formalık kitablard:r. Lisanımı
za tanınmış muharrirler tarafından çev
rilmiştir ve baskıları da temiz, güzel, ruh 
açıcıdır. Nasıl ki tanıdığım birçok gençler 
bu kitabları kapışmağa başlamışlardır. 
Kitabcı da, yaptığı işin değcrile mütena
sib bir kazanç elde etmiştir. Demek olu
vor ki ortada cidden takdire lfıyık bir te-
§ebbüs vardır ve bu teşebbüsün bu su- Hır kıtabcı camekci~ ı '/' 
reUe devamı kültür hayatımıza her za- virgulunü fümal etmeden turk~ 
man faydalı olacaktır. Hüliısa bunu al- virseniz de artık faydası olrnıY8 

kışlamamak en büyük bir haksızlık olur. öteki açıkgöz kitabcı, derhal, blf 
Fakat iş bununla kalmıyor ki. .. Dif;er sına bunun hülasatülhülfı:,asını 

bir kitabcı, elli kuruşa bol bol satılan bu cak ve renkli bir kapak içınde dl 
eserlerin karşısında afallıyor, c,ezbeyc camekanına! Eh, her oku' ucu 
uğruyor ve cMadem ki, diyoı, elli kuruş- ıdrak hassasına malik değıldir Y"' 
luk romanlar bu kadar çok satılıyor, o da ucuzu dururken ötede pabB 
halde yirmi beş kuruşluğu bunun iki üç diye satın alsın! Velhasıl berı 
misli fazla satılacaktır!, gayret ve ciddiyet iflasına kaı11 r 

Bunu düşünen açıkgöz derhal teşcbbü · rafta şarlatanlık kazancı! BuntıJl rtı~ 
se de giriyor. Artık yirmi beş kuruşluk, hayatımızdaki manevi zararını 8 

kitnblar, şimdiki gibi, moda olmuştur! ıablayın! t 
Fakat bu eserleri yazaınlarhı eserlerin Kitab ve kitabcılık hayatımı~ 
hakiki kıymeti arasında derhal bir di.i- eden ve güzel eserler yerıne dtl c 
şüklük baş gösteriyor. Sebt bi de şu: n·r mekanlarını boydan boya kaPll)rB1' 
kaç tanınmış muharrir, en berbad ese- bi görünen bu yirmi beş kuruşlıJ 
rini yok pahasına bu kitabcıya teslim e- nın bilmem ki, önüniı nasıl alsb ~ 
diyor, bir takım heveskarlar da bu ser:- Artık eski Babıali yokuşundan çı 
~ e isimlerile eserlerini kanştırrnak im- Mahmud paşa caddesinden çılO 
kanını buluyorlar. Yani açıkçası, ortay:ı gibi şu feryadı işitebiliriz: _:..aıl 

ucuz romanlar çıkıyor ama cinsleri bo- - Haydi yirmi beşe .. haydı Y; ' 
.zuk cinsinden! şe... Meşhur romancılarımızın D 

Vakıa elli kuruşa tercüme eserler hl· eserleri. .. Dünya edebiyatının ~ 
san kil&bcı ilk zamanda bu işe ehemmi- bur tercümeleri... Hepsi yırtJll 
yet vermiyor, ancak yakında onun da ha- Buyurun! .. Buyurun!.. r 
şrna patlıyacak olan tehlike daha evvel Tıpkı bundan yirmi beş, otıJZ ,r 
llli ve yetmiş kuruşluk, hatta bir liralık velki Yenicami arkasındaki se1 
kıymetli romanlar basan birkaç kital:>cıyı haJlebicilerle dondurmacıların çı 
düşündürmeğe başlıyor. Çiinkü oku)'u- bi! Sadece fark cyirmi> keli.tJl~ 
cuların mühim bir kısmı ne imzay:ı, rıe Çünkü mahallebicilerle dondll 
eserin kıymetine aldırmadan sadece gö- o zaman şöyle bağırışırlardı: 
renek illetine uğramış hastalar gibi ucuz - Haydi beş .. haydi beş!.. ~ 

roman üzerine saldırınca öte tarafta cid- Hani acı acı içim yanarak, yı 
di ve hakiki değere malik eserleri ba-;aıı yılı geçen muharrirlik hayat~.rııı.DJll 
tabiin iki eli böğründe kalmıştır. O '1-ıal- besile söylüyorum: değerli Tü~1' e4'_ 
de ne yapacak!.. Pek tabii olarak şu anda !erini ve mütercimlerini tehdtd 1' 
yaptığını ... Yani o da yirmi beş kuruşluk tehlikeyi ciddi surette önliyece p 
romanlar basmağa mecbur kalıyor. Der- düşünmeliyiz. Yarabbi! Şu k~bP~cl 
ken efendim, müelliflere az çok verilen yokuşundan hiç iyi bir fikır ef 
telif hakkı da yarı yarıya iniyor. Bunu mı? Hatta kitabı ucuzlatın~Jt !ıı 
görünce bir kısım değerli romancılan- gibi en hayırlı bir düşünce bıle 
mız cBu jşde biz yokuz!> feryadını ayyn- da böyle aşure mi olur? 
ka çıkarmasalar da boyunlarını bükerek Benden bugünlük bu kadar1

·", 

kitabcının yanından uzaklaşıyorlar. Y::ı- ötesini anket ve röportaj ırııılı 
rın geride kalanlar da hiç şübhesiz ayni miz tamamlasın! . o"1 
yolu tutacaklardır. Halid Fahrı / J 

Gördünüz mü ucuz roman sisteminderı -----·-··· • • • ~ • • ....- ,tr. 
çıkan faciayı! Gelin de şimdi cUcuz etin Orduda okuma hevasi a ~ 
yahnisi tatsız olur!> sözüne inanmayın! Ordu, (Hususi) _ Merkezd~tl' 

Maamafih sanmayın ki bu bahsettiğim dört ilk okuldan başka biı de S 1 
tehlike, bugünlük yalnız telif romaniar vardır. Mülhakatile bcı:ıbcr 

1 
üzerinde kalmıştır. Hayır, tercüme seri- malik bulunan vilayette ~~u~e~ 
leri de ayni tehlikeye maruz bulunuvo• - · ·· d .. ~ rı.ıw· nın 1?Un en gune arttıgı go d e 
Jar. Çünkü Hk defa bu yirmi beş kuruş· Merkezdeki öğrenci me\'CU ~ ) 
luk ucuz kitab oyununu oynıyan kitabcı, 1600 dür. _Bu Sa) mm ~e e~t~ 
işittiğimize göre, yeni ve parlak biı O) un fazlalaşacağı tahmin edıl.ırıe1' 
daha hazırlamaktadır: hülfısa edilwlş .,'4 
tercüme romanlar serisi! Tabii bu sP:-i Tiirkkuşu azalannı d• 
de yirmi beşe! Bunun fena neticesirıı de Turk Hava Kurumundan: ıJI 
hiç şübhesiz hissediyorsunuz: romantik, Turkkuşuna uçucu llza ka~dolll~ 
klasik, yahud realist herhangi düny!4 e- nuz muayeneye gclmiyen ve 1'~ ,...1 
debiv:ıtında meşhur olm b' . tıımıyanların 5 2 938 cuınart d• 

. ~ . . . . uş ır eserııı 13 den 18 e kadar Cağaloğıurı 
bınbır ıtına ı]e ve bır tek satırını, bir tek merkezine gelmeleri. genç k1zın mektubunun ilk kısmı.ıdan 

aldım. Şimdi de son kısmını dinleyi -
niz: 

Bizde nişan taahhüd ifade etmez, bir 
erkek bugün nişanlanır ve bugiinün 
serbest hayatından istifade ederek ni
şanlısı ile haftalarca, aylarca gezer, eğ
lenir, sonra münasebeti nikahla neti -
celendirip neticelendirmcmek tama • 
men ihtiyarına bağlıdır. Genç kızın 

aile terbiyesi ve mekteb tahsili görmüş 
olduğunu kabul ediyorum. Kendisini 
muhafa1.a ettiğine de kaniim. Fakat bu 
vaziyeti kızı aylarca bir genç erkeğin 
kolunda görenlere nasıl kabul ettirir· 
siniz? 

--B~--~h------_;;;:::::::===:==::::::=::::::~~--
a ca sızın maskarallkları : Onluklarla ödenen 

- cEvet tavsiyelerinizi dinlemedim. 
nişanlandım, üç aydanberi nişanlıyım 
ve daha bir yıl nişanlı kalacağım. He
men söyliyeyim ki hayatımdan çok 
memnunum. Fakat soruyorum size 
Teyzeciğim, o nasihati neden verdi -
niz? Mademki yanlışlığı fiiliyat ile sa
bit olmuştur. Şimdi hata ettiğinizi 
söyliyemez misiniz? 

* Mektub bu noktada bitmedi. Fakat 
alt tarafı şimdiye kadar okuduk!armı
zın bir tekrarından ibaret. Binaenn -
leyh onları da iktibas etmiye~eğim. 
Şimdi cevabımı dinleyiniz: 

Aziz okuyucum, 

Buna mukabil başka memleketler _ 
de, meseıa İngilizlerde nişan, hatta 
sadece bir izdivaç vadi taahhüd ifa
de eder. İsbat edildiği takdirde sö -
zünde durmıyan erkeğin kıza göze a
lınamıyacak kadar büyük bir tazminat 
vermesini mucib olur. 

Bl'nce meselenin can alacak nokta
sı buradadır. 

'IEYZE 

dı 



Dünkü 
Cen,. 

~erkek .. l • ........ B soy cdı: 
ayan 

gt lle ı._ saçlarınızın ren 
.. ~dar .. 

l'Urnd gtizel, ben öm-
e bu ka 

aç g6rrnecı· dar güzel sarı 
lta<far un. Si?.e de ne 

Yakışıyor. 
Genç kız da .. ........ o·· soyledi: 

.. un aynı" .. 
"llıa sozu başka-

da s" Genç oylerniştiniz. 
~ erkek itiraz et-

..... liayır . 
~on\!ştu· 'ıınkanı yok, dün 

fdi. Runı siyah saçlı 

Güzel elbise 
~·-11ft!",::,'P ama bana gel-

}\ 41! 
Ocası bir " mez. 

'l\oıa l'are buldu: 
ıe .. ı 1l \rar ka . . " e be • rıcığım, elbıseyı man-
ılJtı ra ber 1 

aı tnı? a ır, evimize götürürüz; 

- Çok güzel ol
muş. 

Bayan da bir 
lokma aldı, o da 
ayni şeyi söyledi: 

-·Çok güzel ol
muş. 

yaptırmış, duvara 
asmıştı. Kansı gel
diği zaman sordu: 

- Resmimi na
sıl buldun? 

- Hele bal:n-
l -""'~_...... Yım .. 
'll ı- J;' 

& ~klan b · - Yakından de-
llUr ak, o znman daha gürel 

'b. 
' ı. t'sene tıpkı 

41el'e' sana benziyor. 
...... "i . 

~.. al\ınd<\'.n 
çok çirkin görünürsün 

* 
Tarif 

Kemane& 

- Seyri eğlenceli oluyormuş, bumı 
bılseydim, şimdiye kadar çoktan ua
kardtm.. 

Bayan avukat - On beş seneye mc.ıh
kt1 m olduğunuza mı üzülüyorsunuz? 
Ma1ık11m - Hayır, yit"mi yaş duha 
genç olmadığıma! .. 

SON POSTA 

Çare 
İki tüccar arasında: 
- Ben bir yere kırılacak 

bir şey gö~derirken, sandı

ğın üzerine elçinde kırıla

cak eşya vardır, dikkat» yar 

zıyorum. Fakat dikkat etmi

yorlar; gene kırılıyor. 

- Ben çaresini buldum. 

Benim gönderd~klerim kı

rılmıyor. 

. - Ne yapıyorsun ? 

- Sandığın üzerine el
çinde pallıyacak bombalar 

vardır, dikkat> yazıyorum. 

Eir rica 
Çok rica ederim. 

zaman beni kat'i
~ 

nişanlandığımız 

yen burnumdan • 

renler; içkiden burnumun kızardığına 

hükmedip bana sarhoı muamelesi eder-
ler. 

* 
Ne yaparsın? 

Nişanlılar arasında: 

Erkek - Bilsen ~~ fril 
Necla, ~en dünya- i· .. ~ bf~ ~ Ll!J. 
da scnsız yaşıya- ~-,_;ı • ;. 

;>_.~tv· marn. f;'·t. "' . ._..,. 
~f. ,... ~ 

Kız - Bt:n de ·~ ~ '"" 
öyle Necmi, ha~ta ~~.... ~ 
günün bil inde 

Dünyanın en buyuk operalörUnUn harikulade maceraları: 8 

arisde! 
Paris yolundaki son merhalem en 
yorucu ve en üzücü merhale oldu 

Nakleden: lbrahinı Hoyi 
Çok geçmeden dari dünyada biricik. 

sermayem alet kutumu, gamselamın al
tından çıkardım ve bir nevi sarsıntılı 
da!ii, maskesi gibi yüzüme tuttum. Baş
ka çare de yoktu. Sallan bre sallan .. u
zandığım yerde yüzüm bu yalpalaı d:ıı~. 

sallantılardan yere çarpıyor, burnum 
kurumlu teli sıyrıyor, gah sağ, gah s'Jl 
yanağun halkaya yapışıyordu, fakat b:r 
türlü bitip tükenmiyen tüneller, hazretı 
Eyüb sabrı taşımama rağmen, beni çile
den çıkarıyor, üzerime hafakanlar bası
yordu. Nitekim, gene bir tüneli gcçerkPn 
bogulur, tıkanır gibi oldum. Sanki boğ
maca öksürüğüne tutulmuşum.. öksür
düm, öksürdüm ve ben böyle göğsüm ya
ralana yaralana, boğazım yırtıla yırtıla 
öksürüp dururken, lokomotiften fırlıyarı 
alevlerin yarattığı geçici ışık hüz.metc
rinden başımın nerede ise, tünelin tava· 
nına değeceğini, bu suretle handiyse tü
nel yolunda ölüp gideceğimi dehşe~le 

farkettim. 

kroşeye asılmıştım. Tek ayakla da cam
bazvari vagon restoran tamponunun üs
tünde duruyordum. İnsanı boğan, ger.zi
ni tıkayan dumanlar, beni artık o kadar 
rahatsız etmiyordu. Bitkin, elim, ayağım 
kurumuş olduğu halde, soluğum düzel
di, doğru dürüst nefes almıya başladım. 

Yedi saat süren Çaribrod Belgrad yol· 
culuğuna nasıl dayandım? Nasıl oldu da 
düşüp ölmedim, daha hala şaşarım. Ni
hayet, tren Yugoslav payıtahtına girer
ken yavaşlayınca, ben de hemen yere 
atladım. 

İstasyonda, bir çeşmede elimi, yüzümu 
yıkadım. Elbiselerim toz toprak olmuştu. 
Üstelik yer yer yırtılmıştı. Aynada ,ma
hı cemalimi. bir seyredeyim dedim. Keş
ki etmez olaydım, gözlerim yaşardı. Een 
fakir de olsam, param da bulunmasa, bu 
hale mi düşecektim diye kederlend'm. 
Daha fecii kuvvei maneviyem de km!dı. 

Bu hali pürmelalime acınır, ne yapı:>

cağım diye arpacı kumrusu gibi düşü
nür dururken, bir memurun şübheli 
şübhcli beni süzdüğünü gördüm ve tam 
herif üzerime doğru gelirken, kendime 
bir çekidüzen verdim. Hemen yanma 
yaklaştım: 

- Aktarma bekliyen yolcular istaS
yondan dışarıya çıkabilirler mi, acaba? .• 
diye sordum. 

Oyunumu becermiş, memuru atlat
mıştım. Adamcağız işi ciddiye aldı \•e: 

- Evet, dedi, çıkılabilir, yalnız istas
yon polis karakoluna pasaportu bırak
mak lazım ... 

Kör olası tüneller, o kadar çok sıktı ki, 
göz açıp kapayıncıya kadar birinden çı

kıp öbürüne dalıyorduk. Bundan ötüni 
de, vagonun üstünde, o ilk sultanlık an
larımda yaptığım gibi şöyle dıkilip ralıat· 
ça oturmak nasJb olmadı. Ne kadar tünel 
geçtik bilmiyorum, bir müddet sor.ra 
düzlüğe çıktık, ben de oturdum. Elli alt
mış kilometre kadar daha gittık. Eks
presimiz gene ağırlaştı. Yeni bir tüne;e 
gireceğimizi ve netice itibarile yeni baş 
lan çile dolduracağımı anladım. Allaha 
çok şükür ki, tünellerin arası bu sefer o 
kadar sık değildi. Ben de, her tünel ara- Ne basit değil mi? .. Yalnız pasaport 
sında vagonun üstünde bağdaş kurup bırakacaksınız ve şehre dalabileceksinız. 
duruyor. Takırtılar artınca, hemen lasti~ Başka bir şey istemez. Bundan faziası 
gibi boylu boyumca uzanıyordum. can sağlığı!. .. 

Derken, bir de ne göreyim: Canımın Halbuki, önceden arzelmi~tim, ki bu 
içi cbfösi hayatım, kutum yok, pir olup kulunuzda pasaport fi18.n yoktur. Bina

bcnden ayrılırsın diye diışi.ınüyorum <i:ı, uçmuş. kaybolmuş ... İnsan oğlu b:ıza:-ı enaleyh, pasaportsuz musun, al öylesi 
pek abdaldır. Benim de abdallığım mt- cezanı ... İstasyondan sıvışamadım. Kar· 
mus olmalı zahir ki, vaziyetimin gülün~- nıın acıktı. Meğer istasyonlarda her şey 
luğunc bakmadan, vagonun tlstünu karış ateş pnhası im ş. En ucuz sandığım ayni 

o zaman ... 

- O :r.aman ne yaparsın? 

- Sana benzcdiğı için Ni~dla nişan- karıs aradım, ihtimal, trenin sarsıntı".ıın- şeye bile dört misli para aldılar. 
lanırım. dan hır köşeye kaçmış, takılmıştır, de- Belgrad bana pek nankör davrandı ve 

* 
Memnun olmadın mı? 

dim. Dedim ama kendim de pek öyle fırsat çıkıncıya kadar tam bir buçuk gün 
ıııanmadım. Kutum. biricık arkadası:n :stasyonda sürttüm, durdum. Kaç !ccre
kaybolmuştu. Öyle bir fena oldum in.. . lcr, burada ne arıyorsun, diyecek o?du
Dünya bnna zindan kesildi sandım va b1r lar. Hc>men her sefarinde de: Ek pres 

- Karıcığım karıcığım, tek seni nıem· n a\mun çevikliği ile bir kayışla vago- b kliyorum. Sofyadan gelecek olan bı.r . 
nun öbür ucuna vardım. arkadaşımı karşılıyacağım, cevabile hem 

nun edebilmek i- l.l . 'k 1..: ·1 k r ~ ) :'l ~ - Yarabbim nedir bu benim rektığim soranları, hel!l de nyağı dolanan müşl.ül-
~m ı i IYŞ• 1 :- . ı,1'' • _ i) ~ leri atlattım. 
yatro bileti aldım, ( ~~ ~· ~:, eziyet, işkence, dıye mırıldanıyor, bir * 
geldim.. >"]( ~ - -.. Ji-1: şcylcr ) apmamayı, sizin anlıyacağmız, 

_Ben tiyatroyu ~ • ~ .... {~ böyle yaşamaktansa ölmeği tasar!ıvor- Evet dostlarun, eninde, sonunda seya-
sevmem ki mem- ~~ ~~f ı dum, ama, bende bu tasarlayışımı, fııii- hatimi bıtirdim. Fakat Parise de oıı ıki 
nun olayııu.. · yala geçirecek yürek yoktu. Kaç defa, günde geldım. Yolda geçirdiğım mace-

haydi at şuradan kendini!.. dıye lcenrii raların hepsini yazsam bir kitnb dolar. 
kcndımi zorladım. Her seferinde de en- Şu kadarını söyliyeyim ki, bütün bu 12 
gin bır korku ile geri çekildım. Derken, günlük yolculuğumun ekser saatlet ini, 
anlaşılan ya başım dönmüş veyahud da bılhassa geceleri gene o rahat köşemde?? 
kuvvetim kalmamış olmalı ki, iki aya- Vagon restoranın üstünde geçirdim. Di
ğırn ayrık bir halde kendimi bo~lukta )enci postası olan marşandız istasyonlar
buldum. düştüğümü ve küüüt diye bir da geceleyince, ekseriya buğday ainba
ycre oturduğumu hayal meyal hatırh- rında veyahud samanlıkta yattım. 1svıç
yorum. rede bir kolayını bulup üçüncü sınıf va

- Ama biliyor musun, bu gece ~iyat

roda çok komik bir piyes var.. biWm 

tiyatro nıüıldetince güler, yeni taknth. 

c!~lerini herkese gösterebilirsin; şimdi 

memnun olmadın mı? 

* 
Solarlar Aklım başıma gelince, bir kumandan gona girmiştım. Buralara pek ender cıa-

ciddiyctilc vaziyetimi tesbit ettim: rak uğrıyan biletçiye de uykud bu-
- Geçen hafta sizin camekanda 

düğüm kumaşla- \ 
rııı çiç klcr: dııh:ı ~ ' '; 

gör- Denize d~şüp te ~~ğulmamak için çır-, lunan bir ağır hasla adam rolü oynıya-
pınan, hır ınsan gıbı soluyordum. Bir rak, bilet vermekten kurtuldum. 
elimle, iki vagonu birbirine b ğhyaıı _Arka 1 var _ 

parlak, daha gös- ~~i"~~~\.~~·.Jwı.o 
terışlı idi. 

Nasıl ~~ns ederler ? 

Tezgahta Dişçi Yüzücü 
.. Cenev~cll kız kardeşler - But böyle )a.lak olmasaydı daha nP hun('ı er 

~ostcrlrdık. - lncıliz bdkal.u.r1& -
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Spor ve saç tuvaleti 

Saçlannm auzeııınen gıyeceğiniz el biseyı ve gideceğiniz yerleri gözöniınde bulundurmalısınız. Bir balo lçtn çok şı~ 
.-lan bir saç tuvaleti başka bir yerde mesela bir spor sahasında gülünç görünür. Yukarıdaki üç resimdeki saç modeller! 
spor saç modelleridir. Spor modası saçlarda en ziyade dikkat edilecek cihet, sade olması ve rüzgardan çabuk karışıp 
bozulmamasıdır. 

Eski elbiselerinizi şık 
süslerle yeniliyebilirsiniz 

Soldan birinci: Koyu renk düz bir ro
bu elde örülmüş renkli bir roba ile ş1k
laştırabilirsiniz. Bu roba mesela sen
türün renginde açık bir yünden jerse ör
güsü örülür. Üstüne yeşil - turuncu, ma
vi - kırmızı gibi göz alıcı yünlerle kare
ler işlenir. 

Soldan ikinci: Kolları veya yakası es
kiyen bir rob örgü kol ve roba ile yer.i-
1eştirilir. Bu da jerse yani düz örgüdür. 
Renkleri elbisenin rengine uymalıdır. 

Soldan üçüncü: Blero tesirini veren 
bu örgü atkı dümdüz örülmüştür. Kenar
larında iki santim eninde ters - yüz örgü 
var. Ortası iki renk yünden jerse örgüsü. 
Yaka da ayni. 

Soldan dördüncü: Yalnız robları değil, 
tayyörleri de bu şekilde yenilemek, şık
laştırmak mümkündür. Ters - yüz örgii 
ve iki renk yünden bir eşarpla dört cc·b 
bakınız düz bir ta~re ne kaear deği

şiklik vermiş. 

ToparlakiiirYöZôri tuvaleti 
nasıl olmalıdır? 

Küçük resme ba
kınız; yüz çok topar
lak, saçlar koyu 
kumral Yüzün he
yeti wnumiyesi yap
ma bebek sima6UU 
andırıyor. Şimdı bu 
JÜ.ze biı' güzellik v~r
me k için ne yapmak 
llzımdır.? 

Saçlar:: Saçları ~ 

kakları meydana çı· 

karacak tarzda yü1v 
aek bukleler yapmalı, 
bu suret1e baş daha 
yüksek eörünür. 
Kırnuzılık: Yana

ğa sürülecek kırmı

zılık yüzü tamamile 
değiştirir. KırmıZJ 

kat'iyen burundan U· 

zağa sürülmemelidir. 
Buruna yakm sürülen kırmızı yüzü uzun gösterir. Esasen toparlak yüzlü olduğu 
için gii?:el görünmiy<'n bu k&dın bu sut'etle yüzünü uzun gösterdiii takdirde gü
zelkşmış ve manasız b bek yüzünden kurtulmuı olur. 

Göz nasıl 
Güzelleştirilir? 

I 

I 

Güzel gözler yüzün oaşka tarafların· 
daki kusurları gizler. Çirkin gözlerse gii
zel yüzü. gözden saklar. Göz, yalnız do
ğuşta güzel olmaz. Makyajın büyük bir 
tesiri vardır. Bilhassa kaşların ... 

Üzülmeyiniz, kaşlarınıza istediğiniz 
biçimi vermek elinizde... Onları bol b~l 
vazelinleyiniz. Sonra - hep alttan - ın

celtmeye bakınız. Üstten yalnız lüzum
suz, ince tüyleri temizlersiniz. Başlan

gıçlarını kalınca bırakmanın, aralarını 

fazla açmamanın göz güzelliğine çok te
sir letti~ini unutmayınız. \Jçları aşağı 
inik kaşlar bakışa büzün verir. Derhal 
alttan bir iki tel alıp uçlarını şakakları
nıza doğru yükseltiniz. Hatta bu yüzden 
biraz kısalacaklarsa bile zarar yok. Ka
lemle uçlarını uzatmak pek kolay ve dat-
ma mümkün. Yeter ki bakışlannız ne~'e
lensin. 

Brode gecelik saşesi 

Çiçekli bir d5ıire içinde danseden hır 

kadın ve bir erkek. Birçok yerleri sap iğ
nedir. Yalnız şapka, kordela, ayakkcı bı 

ve çorablan 5arma>. 
Renkleri: Erkeğin ceketi açık ye~iJ, 

pant.llonunun dış çizgileri siyah, kareleri 
kırmızı, çorabları siyah, potinleri kırmı
zı, düğmeleri siyah, saçları sarı, gözlt-ri 
siyah, dudakları kumızı birer çizgi, elleri 
yüzü açık turuncudur. 

Kızın etekliği mavi, şalının kenarl&rı 

mavi, içi mavi - siyah, ayak.kabları siyAh, 
çorabları beyaz, elleri, yüzü erkek ren
gindedir. Başındaki çiçekler beyaz - ye
§11 - turuncu, eteğindeki çiçt:klerin etra
fı siyah, ortaları turuncu, yapraklar ye
şildir. Dairedeki çiçekleri de Dunlara 
uydurursunuz. 

f Her kadın bilmelidir: 

, 

Empermeablıları nasıl 
temizlemeli 

Soğuk su, süngerle. Süngeri iyice te
mizleyiniz. Bilhassa sabunlu olmaması
na çok dikkat ediniz. Çünkü: Sabun kau
çuk eşyayı bozar. Sıcak su da öyle. Ku
rutmak için ate~ yakınına, sıcak yere 
koymayınız. Bilakis evin en serin yerin
de kurutunuz. 

* 
Şoson ve çizmeleri nasıl temizlemeli: 
Soğuk suya biraz boraks katınız. On

ları bu su ile yıkayıp kurulayınız. Bozul
maya yüz tutan yerlerine de ufak bir fır
ça ile şu solüsiondan sürünüz: Biraz al
kol içinde eritilmiş bir parça reçine. Bu
nu fırça ile sürdükten sonra kurumak 
icin bir yana bırakınız. Çok yenileştik
...erlni göreceksiniz. 

1 * 
1 Şemsiyeleri nasıl muhafaza etmeli: 

Çok şık bit 
rop - ceket 

Yağmurdan sonra daima açık bıraka
rak kurutmalı, hatta kuru bir bezle ku
maşını iyice kurulamalıdır. Demirleri
nin paslanmaması için yalnız kurutmak 
kAfi değildir. Arasıra bir pamuk parça
sını zeytinyağına batırıp silmelidir. Bu 

. dİlP, 
Robun yamız yakasına ve 

türlü bakılan şemsiyeler bakılmıyaAıların 
iki üç misli dayanır. 

• 
Bardak ve sürahiler 

Bardak, sürahi gibi cam eşyayı parlat
mak için yıkandıktan sonra bir ipek par
çasile kurulamalıdır. 

lerine, ceketin omuzlarındaJl sııs 
göğsüne kadar iki yanlarına g ıf 
rilmiştir. Robun yakası, cekctifl l• 

di kumaşlarından birer kordofl 

nıyor. Etekte plikaşe vardır. 

Bu tarzda dikilmiş bir rob ce 
kadınlara çok iyi gider. 

Örgü elbiseler günd' 
güne çoğalıyor 

Örgü elbiseler günden güne güzelle§iyor. ôr
gü vakti öldürmek için yapılan gelişi güzel bir 
i§ olmaktan çok uzak\a~tı. Artık ona parmakla
rın mehareti kadar 1ncc bir zevkle oldukça bü
yük bir sabır da lazlm. Çünkü eskiden ancak 
basit giyecekler örülürdü. Bugün, günün her 
saatine ve her yere uyan elbiseler örülilyor. 

Kendi elinizle bii r opdÖşambr mı yapmak 
istiyorsunuz. Açık mavi veya pembe yünden 
lbtik örgü örünüz. Bir tayyöre mi ihtiyacınız 

var. Yünlü kumaşları 2ndıran karışık yünler-
den, kabarıklı bir örgüden ördürünüz. Bu tay- , 
yörün altından istediğiniz bluzu giyebilirsiniz. • 

Çaya giyeceğiniz robu bile elde örebilirsiniz. Düz bir örgü, diiZ 
Üstünü tıpkı bir yünlü kumaş gibi süslersiniz, f(l,/ 

Bugün hatta ibrişim, arjan veya ordan örülmüş gece esvabları yoJc 

* . 5ıt1 
Modeldeki bluz çok gençler içindir. Uzunluğuna örülmüştür. Ön i1'~1' 

yüzde bir kere iki sıra yüz. Etek ikili lastiktir. Cebler, ikili lastik, ~ıı 
örgü, yaka ikili lastik kenarları bir buçuk ı;antim eninde düz örgıl· 

A ~ d .. · ·1· t · · · * h l · b' .. "d yaP11't>il şagı a tayyor çızgı ı esırını yapan er ıangı ır orgu en 
çU,iler etekte -.zunluiuna, •kem JelA• JUknııcia -.iDe ...,_ 



Bir kölenin 
ogıu olan 
ve köle . 

. Doğan .S: 
Dıocıeuan -~~ 

Garib 

lloınada 2 . 
datlık: Y 84 de imparator oldu. 21 sene hüküm-
dlye U~Ptı, ken<f!BJ.nt Al !ah ve dünyanın h:ik1m1 
t~ti.rnı.et e:tıkten sonra Dalmaçyada lahana ye

lçın tahtından ayrıldı. 

SON POSTA 

ve in a n ıl m ı yacak şeyler 

Flladelf1yadıı. 

bir inek blr ba
tında altı tane 
tam teşekküllü 

ve sıhhatli buza
ğı doğurmuştur. 

Şetlandda bir 
.--~..._, i<adın, bir ııe•ıe 

evvel bahçede 
~aybettiği yüzü

günün etrafında 

bir patates Y"' 
tişdiğini gördü. 

çobanın hediyesi 
1545 de 3 milyar, 18 milyon 

İngiliz liralık bu gümüş dağını 
Bolivyada bir yerli çoban bul
du ve İspanya krallarına he
diye etti. 

Filadelliyadaki bu 
kilise sade eski değir

men taşlarından yapıl
mıştır. 

Maymun 
ilahına tapan 

Hindliler böyle 
maymun gibi 

yürürler 

Savfa <t 

1 

Melliye ille defa ayak 
basu, müsteşrik ve rıey
yab Burton'un mezarı 

bir Arab çadırı ıeklindedir. 
Tepesinde bir yıldız, için-
de de deve çınırırakları 

u1lıdır 

Karea.da, matemde 
olanlar böyle geniş ke
narlı şapkalar giyerler. 

~ .......................................................................................... ................................................................. . 

l_ san Posta'nın Resimli Zabıta HikQgesi 1 İstanbuldaki hanlar, sari 
NEHİRDE BOGULAN ADAM hastalıkların yuvasıdır 

ı_~ 

"" * * Dr. Operatör Kazım l amail hanların bilaiatiana yıktınlmasma taral
tar. Aaicrı atika mütehauıaları bazı hanların tarihi kıymetlerinden 

dolayı tamir ve muhalaza•ını İ•tiyorlar. 

İstanbulda eskiden kalına Valide 
Ham gibi birçok hanlar vardır. Bun
lar, muhtelif tarihlerde devrin ricali 
tarafından yaptırılmış binalardır. Han
lann inşasında gözetilen gaye, ticari 
mahiyettedir ve hepsi vakıf olara , . .ı
pılmıştır. Fakat bilahare mütevelliı-. 1 
ri tarafından oda oda satılarak muhtelif 
hisselere inkısam etmiş ve muhtelif şa-j 
hısların ellerine geçmiştir. 

.. 

- ~11 r ayaimı uğuşturarak kansına: 
~ dı:ce ~obn.90n·u görmeğe gideceğim. Saat onu biraz 
fi1tı. <>ı:ıeıiın, dedi. Bastonunu al dı ve topallıyarak 

2 - Gece yansma k:lldar da sabırsızlıkla bekliyen karısı, 
saat birde de kocasının gelmediğini görünce, mantosunu sır
tına geçirdi ve doğru .Johnson'un evine yollandı. Bir tarla
dan geçerek, kestirmeden gitti. Bir de tahta köprüyü ~ecti. 

Yalnız hanların bir kısmı (şartı v a 
.Kıfa) nazaran icarei vahideli, yani ahile 
satılmamak ve sadece vakfı tarafından 
idare olunmak şartile yaptırılmışlar
dır. 

Saat on 

[ 
oldu, on biri buldu. Ebenezer bir türlü görünmedi. 

J - Acele acele giyinen 
Johnson, elektrik lambasını e· 
llne aldı. Yola düzüldü, takat 
yolda hiçbir ize rastlıyamadı. 
Ertesi sabah müfettfşl çağırdı
lar. Bir gece evvel yağmış oıa.n 
yağmur, müfettişin işini ol .. 
dukça loolaylaştırdı. 

8 - Akşama doğ
ra, zabıta doktoru 
miilettlşe telefon e
derek: 

- Ölüm, boğulm:ı 
!neticesidir. Midede 
viski emareleri bul
dum. Cesedde şid

det, cebir ve tazyik 
a.lfmıetıeri yoktur. 
Maktül müdhlş bir 
damar sertliği çek
mekte imiş, dedi. 

5 - Madam Eben: 
- Yolda bulunan ayak lzle· 

rlni görür görmez ajtlıyarak: 
- Kocamın ayak izleri, dedi. 

Ayakkabının tam burun hiza
sında da bastonun 1z1 vardı. 

8 - Müfettiş te bunun üze
rine: 

- Galiba, zavallı adam, ka
ranlıkta önünü görmedi ve 
nehre yuurlandı. diye dü
şündü. 

9 - Müfettiş, vak'ayı bir kere daha mütalea ederek, kazi
ye1erini yürüttükten sonra evine döndü. Kansına mesel~yi 
anlatırken, tam doktorun telefonunu söyliyecekti ki: 

- Bak bu aklıma gelmemişti. Doktor bir damar sertliğin 

den bahsetmişti, dedi. 

M ütalea: Bunun üzerine, hemen Ebenezer'in evine koş
tu. Odasında araştırmalarda bulundu. Ve maktulün 

Johnson'u tebdid ederek para aldığına dair vesikalar buldu. 
Bunun üzerine, Johnson'u ya.kalıyarak, onu taammüden ka
til suçile adliyeye verdl: 

Müfettiş, katili nasıl buldu? Reslmlere bakınız. Bulamaz
( sanız (13) üncü sayfayı çeviriniz. 

Şehrimizde küçüklü büyüklü pek ~k 
han vardır. Bu hanların bir kısmından 
ardiye, ticarethane şeklinde istifade e
dilmekte, mühim bir kısmında da otu
rulmaktadır. Her handa ikamet eden
lerin mikdarı birkaç yüz kişiyi bulmak
tadır. Bunların temiz tutulup tutulma-
dıkları belediye tarafından kontrol e- Operatör Kaz\m İsm.ail 

dilm·ck:edir. Fakat bu . kontr~lün kafi imkaııı görülenler tamir ettirilNek haU 
olmadıgı ve buralarda ıkametın hıfzıs- asliycsine halel getirilmeden m:.ıh ,faza 
sıhk.ı bakımından çok mahzurlu oldu- edilmeli diğerleri de yıktmlmalıdır.» 
ğu ileri sürülmektedir. ' .. ~ . . .. 

Hslbuki han odalarının, kiraları u- Doktor Operator Kazım Ismail Gnr 
cuz olduğu ve ayda 2-3 lirayı tecavüz kan diyor ki: 
,etme:diği cihetle fakir halk ve ticaret •-- Vakit vakit, İstanbulun iman 
için ~ark memleketlerinden gelen ya- mevı.uubahs oldukca, asan atika, imaı 
bancılar tarafından rağbet olunmakta- yapmak isteyenlerin ayağına dalaşı· 
dır. Bu rağbetin sıhhi mahzurlardan yor, diye yazılar okurum. Bilmem bu 
<lola~ı idamesinin muva~ık olu~ _olmı- hanlc.rda da esaslı temizlik yapmağa te
yacagı ve hanların tahlıye ettırılerek sebbüs edilirse böyle bir mani çıkar mı? 
yıktırılıp yıktınlmamalan hakkında ·· • . . . . 
f ·1 · ı · ·· t tt· ~. . b h Şahsı fikrımce, şehrımız çok havadar 
ı <ır erme muracaa e ıgımız u u- . . 

t 1 • ı·ı · t sah"b· t 1 yerlerı ve bılhassa yangınlardan arta 
s~s 1a.n. s1a ad~ıye 1 1 zeva şun an kal..nıış geniş, boş sahaları ihtiva etmek-
soy emış er ır: , . . . . 

Miizeler umum müdürü Bay Aziz (edır. Bınaenaleyh bır takım ınsanların 
d iyor .ki: iistüste,_ yığın h~linde . otur:ı:nalarını 

«- - Kubbeleri inen, duvarları şaku- mecburı kılacak bır vazıyet Istanbul 
liyetini muhafaza etmekten uzaklaşan ~ehri için mevzuubahs olmamalıdır. Bu 
ve restorasyon kabul etmiyen hanların 
feda edilmesi zaruridir. Az bir masrafla 
kabili istifade bir hale getirilecek olan 
ve mimari bakımından muhafazası lü
zumlu görülen hanlar da tabiati1e yık
tırılrtıamalıdır. l\faarif Vekaietinin ve 
bel~d ; yenin ilmi ve istişari bir bürosu 
mahiyetinde olan eski eserleri koruma 
encümenince yapılan tedkikat netice
ı:ind2 bunlar tayin edilebilir. Fakat 
meyzuubahs hanlarda ikamet etme~e 

b 

gelir.ce ,güneş Ye havası olmıyan bu 
yerlerde oturmak, bilmem ki doğru 
ınud'..tr? Bu daha ziyade doktorların 
bileceği i§dir.» 

Eski evkaf müd:ürleri:nden İstanbul 
Üniversitesi Epiografya profesörü Bay 
İzzeddin diyor ki: 

l:anla.r, çok eski devrin bir ihtiyacından 

doğmuş, yani piyasaya yakın olmak 
zarürctinde bulunan taşralı insanların 
ucuz~a yaşamalarını temin edecek bi-
!·er kötü lokal halinde kurulmuş bina· 
]ardır. Zaman zaman şehirde başgös
tcren sari k.a -.;~nlık ların da hep bu semt-
lerden fışkırdtğını görüyoruz. Bu iti
barla işin radikal halli bunları silip sü
pürmekten ibarettir.» 

Antepte bayındırlı k çahşmaları 

Gazianteb (Hususi) - Yeni imar 
planına göre Maarif caddesi otuz metre 
genişliğinde olacak ve Suburcu cadde· 
sıle Karagöz caddesi 14 .50 metre ge
n işlik muhafaza edecektir. Şehir planı, 

«- Bu hanların hepsinin muhafaza- ::nşası muhtemel istasyonu şehir dışın
s.ına imkan yoktur. Çünkü kısmı azamı da Nizip şosesi üzerine yerleştirmekte 
hakımsızlıktan harab olmuştur. Eski e- ve Esenbek camii ilerisindeki mınta
!-erleri korwna encümenince yapılan kayı da Sanayi mahallesi olarak kabul 
tedkikai neticesinde muhafaza edilmek ,,tmektedir. 



SON POSTA 

a Ür 'ün yüksek huzurlarile 
Merinos fabrikası açıldı 

• 
:At4tiirkün Bursada tcd kiklerinden bir intib<ı 

(Ba.§ tcırafı 1 inci ıayfadcı) 
Saat on beşten sonra Altıparmaktan 

fabrikaya kadar olan bütün saha iki ta
raflı bir insan yığını ile dolmuştu. 

Atatürk ..• 
Saat tam 16 da Atatürk fabrikayı ~ -

reflendirdiler. Refakatlerinde Başvekil 

Celiıl Bayar, Vekiller ve maiyeti bulu -
nuyordu. Ayni zamanda davetliler de gel
miş bulunuyorlardı. 

Atatürk doğru fabrikanın kantininde 
ihzar edilen kısmı teşrif ettiler. Bir müd
det istirahatten sonra Beşvekil Celil Ba. 
yar ve diğer vekillerle kantinin med • 
haline çıktılar. 

Merasime İstiklal marşile başlandı. 

Merinos fabrik(lSlnın dışcırdan görii.nii.§il. 

r 
Başvekilin 
Takdir ve 
Teşekkürleri 

, 

Bursa 2 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımızdan) - Merinos fabrika
sının açılma töreni müna5ebetilc Baş
vekil Celal Bayar gazetecileri kabul 
ederek demiştir ki: 

Ata türkün 
Bursalılara 
hediyeleri 

Evvela Bursa belediye reisi Atatürke hi
taben bir nutuk söyledi. 

Fabrikada çalışan ve Alman en -
düstrisini temsil eden müesseselerin 
taa'hhütlerini yapmak hususundaki 
gayretlerinden Sumerbank rnem • 
nuniyetini bildirdi Ben de Sumer • 
bankın bu teşekkürlerine takdirle iş

tirak ediyorum. 

Bursa, 2 (Sureti mahsusada gönder
diğimiz ıarkadaşımızdan) - Atatürk 
Bursalıların kendilerine gösterdikleri 
mtsafirperverJi'kten ve kendilerinin 
Bursanm misafiri olarak kalmalarını 
rica etmelerinden çok mütehassis ol· 
mu~ıar ve Çekirge yolu üzerindeki 
köşklerile Çelik Palas'daki hisselerini 
belediyeye lUtfen hediye etmişlerdir. 

Merinos fabrikasının kapısında tak 

Fabrika iiç buçuk milyona mal oldu 
Bunu müteakib Başvekil Celal Bayar kür 1 
süye çıktı ve mühim bir nutuk söyledi. 
Başvekil dedi ki: ı 

cSayın Bursalılar, bayanlar, baylar, 1 
Reisicumhurumuz, Şefimiz, Büyük A

tatlırkün müsaadelerile size hitab edı -
:yorum. Yazık ki hepinize sesimi iiittıre
ıniycccğimc özür dilerim. 

Merinos fab ikası hükumetim.izin bi
r~nci hcş senelik endüstri planında ö -
neml" ~·~r almış müesseselerden biridır. 
Takriben iki sene evvel Atatürk rcjı -
mimh büyük evladı ve kıymetli eleman! 
İsmet İnönünün elile temeli atıldı. Bu 
müessese bugün törenle açılıyor. 

Başvekil.n nutku 
Bursalıltr, 

Merinos fabrikası üç buçuk milyona 
malolmuştur. İptidai madde olarak kul
lanacağı eşya ve maddenin yekunu 2 mil
yon 450 kılodur. Bunun •çınde tiftik 
150,000 kilo olarak yer alıyor. Başlıca 

kullanacağı madde 2 mil) on kilo Me -

Alman endüstrisi ile çalışmak hu
susundaki dikkatinizin yerinde ol -
duğunu bu münasebetle de gôrrei.ış 

Büyük Önderin bu yüksek liituflan
nı Bursa belediye reisi baloda ayağa 
kalkarak haziruna şu suretle tebşir et
miştir: 

bulunuyorum. - Şimdi Ulu misafirimiz sevgili A-
Milli müteahhidlerimizden Nuri tatürki.i.müzün Bursamızı ve Bursalıları 

Demirağ fabrikanın inşaatında yerin- çok c;evindire<:ek yüksek bir teveccüh 
de b:r dikkat göstermıştir. Bu hiı - ve iltifatlarının canlı hedivesi olarak 
metı takdiren teşekkür t'Lmeği bir I I kıymetli bir lfıluflarını bildlren ve he
zarurct bilirim. pimizi minnettar bırakan bir buyuruk-

yetiştırdiğimiz zaman 2 milyon Merınos 
parası bu memlekette kalacaktır. Önem!! 
nokta uzerine dikkat nazarlarını çek -
meği ve müstahsilimizi vatBna daha fazla 
haklın olmıya davet etm<c'k isterım. 

Fabrikaların en baytiyarı 
Merinos fabrikası açtığımız fabrika

lamı en bahtiyarıdır. İsmini bizzat A
tamız ve Şefimiz koymuş, açılma töre
nine bizzat huzurlarile şeref vcı mişler
dir. 

Vatanda~larım, 

larını okuyacağım, demiş ve Atatürkün 
bu lütuflarını bildiren emirnamelerini 
okur.:ıu .. ondan sonra da: 

c- Bu hususta duydu!{um se\•inçli 
heyecanı ifadeye muktedir olamıyacn
~ım iç.n Bursalılar adına kendilerine 
arzı eşekkiır ve minnettari eylerım• 
dem s 1ir. 

At3türkün buyuruklan okunduktan 
sonra Bursalılar namına avukat Hulusi 
Gökmen ayağa kallanış ve bir hitabe 
ile Atatürke Bursalıların teşekkür ve 
mir.nettarlıklarını sunmuştur. 

Size lakib etmekte oldu~umuz endüs- 9 
tri oı ogramımızın ana hatlarından bah-1 . . . . .. 

1600 · l t k · t a· 'L' k t h 1• t{ ı Bt•nıa, 3 (Suı etı mahsusada gonder-ışci o;c rııc ıs er ım. r a a ava u unu e-
di.ifimlı arkadaşımızdan) - Gece bele

rınos yünüdür. 

Fabrika iiç ekiple çalışma kudretini "irgivor. Bu önemli fabrikanın açılma 
diye :.a:onundu parlak b~r suvare vcrilhalzdir. Her ekıpte 550 kı:;iye. ül; ekıple 1öre'1;ni yapmağa gelirken yolda şahid 
di. Suvareyi Atatürk, Baş•:ekil, Vckilçalıştığı halde 1650 vatanda-zo. ekmek vt- oldu0 um hic;s;~atı anla .. mak istiyorum. 

1 

~er v.: maiyetleri şereflendirmişlerdir. recektir. Afatürkün bir işareti 
Balo sabaha kadar coşkun bir neş'e içe-fyi mal çıkarmak için B:m .. ya gelirken Atatürkün yanında 

Fabrikanın cnrlüstrı hava tındaki kıy - mevki a Tmak şerefini elde e'miş bulu- r:sir.de geçmiştir. 
metini tebarüz ettirmek için bir. noktaya nııvoıdum. Gelirken bahsimız milli I 
nazarı dikkatinizi celbed,riııı. Iyi mal mücndelenin ilk karanlık günlerine a·d Atn!iirk'iin Bursa belediye reisine 

Said Kesler 

çıkarmak ic:in iyi iptidai mP-ide kullan- bulunuv'ordu. Atatürk etraf·nn b:ıktı: 1 gfo1d rdiklcri mektubun metni 
mak lazımdır. Şımdiye kadaı bizı mem- - Ba ıar bak bu gii::el nıcmle'•ct l·1ı Buısa 2 (A.A.) - Atatürk Bursa bele-
nun etmiyec"k kuma -!ar yap.lmışsa, o- tem.i~ 1 ·ı.ı-ckli lıalk müstevliler' n oı ak - diye rcis'ne şu mektubu göndermişler -

• nun sebebi iplikle:inin harıc<len gelmiş lan ultmdu bmıkılaZ,ilir mi idi? buyur- ı dir: . . .. 
olmasıdır. Bu Cabrıka bu nuksanı ikmal ı du. Bay Neş'et Kıper - Bursa bcledıye reısı -
ech?cektir. Bunu söylerken Atatürk kurtardıJı «Bu defa Bursayı ziyarelinı J'nünasc -

l\Icrinos mıntakası bu m:!Jeti refaha götürecek yolun üze- betile Bursanın resmi ve husu i bütün te-
Merinoı fabrikasınm dahilden görünü.fil 

Merinos yününe sureti mahsu. ada işa- rınde idi j şekküllcri bu güzel şehrinizın bütün v - ni ihtiyaçlarından birini karşılıyan Çe-
ret ediyorum. Fabrikayı kurarken mad- Şehirde candan, samimi tezahüratı- tandaşları tarafından hakkımda izhar e- likpalas otelinin Bursa belediyesinin de 
dei iptidaiycnin yarısını harıcden getır- nıza sahıd oldum. Heyeti mecmuaıuzl 1 dilen sevgi ve saygıdan çok duygulan - 1 himmet ve muavenetile daha fazla in.ki· 
mcği düşünüyorduk. Fakat mfü;tahsıl göz yeş 1arım 1 a se!fımladım. Dedim ki: j dım. Modern bir zihniyetle ve tcmız bir ~af edebilmesini temin için bu otelin a:d 
bundan ziyana uğrıyacaktı. Bizde Meri- cKalbler birlC'şmiştır. Mıllct Şepn-. s"- konforla \•ücude getirilen Çelikpa 1 tısda olduğu şirketteki 34,830 Türk liralık his
nos gayet az yetişiyordu. Onun için bu tiyor. Şef milletin• seriyor. He1~ bu sev- ben konuklıyan Bursalılarm yüksek mi- 1 semi belediyeye terkediyorum. Ayni za-
rnuhiti Çamıkkaleye kadar Merinos mın· gililer için ezeli saadetler dilerim.. safirperverliklerinden çok mütehassis ol- manda vaktile Bursa belediyesinin 1923 
takası addcd yoruz. Fabrikada dum. Burada Türk milletiııın siyasi ve tarihinde bana hediye etmiş olduğu otel 
Baytarlaıımız memlekete, endüstrimı- Siirekli alkışlarla karşılanan bu nu- medeni yüksekliğini gösteren parlak de- bahçesine muttasıl köşkü de bütün müş-

ze karşı mühim bir vazife dcruhde et - tuktan soma Celal Bayar tekrar Ata- lillcr gördüm. Bundan mütt:vellid tc - tcmilatile belediyeye hibe etlim. Bu köşk 
mis buluııuyorlar. Merinos istihsalatını türkün yanına avdet etti. Atatürkle be- hassüs ve teşekkürlerimin sevgili Bur- otelin bir anelcsi olarak kullanılacak ve 
çoğ!lltmak I<lzımdır. Bu fabrikanın ihti - ... aber otomobile binerek fabrikanın asıl salılara iblağını rica ederim. Bursa belediyesi bu köşkün bedelim tıık
v:ıc-ı olan ır.add<'i iptidaiyesinin hepsini (Deı·am.ı 11 inci sayfada) Bursa kaplıcalarının büyük ve mede- dir ettirerek şirketten o mikdar hisse se-

nedi mübayaa edecektir. 

-lif A 
Bursa Volisini ~ ıııl1ıı 

Bursa 2 (A.A.) - RefsiCll pıt,tl 
türk Bursada kendilerine >'81,ıı# 
şılamada ve bugün MerinOS iPci 
açılış töreninde gördükleri ~ııı' 
mükemmeliyetten memnurı "dır 
Bursa valisi Şefik Soyeri tıı 
muşlardır. . . Şıl~c\l 

Keyfiyet Dahilive Vckıh .., if 
' • ıı1C•· 

tarafından bugün valiye rı;:ı 

dilmiştir. 



''8· ôyle karar olamaz!,, 
!::' 1Porcular, belediyenin stadyomda bağırmayı 

etnıesi tasavvuruna böyle mukabele ediyorlar 
~rcı~ı 1 ine& sayfada) için bile tedbir almıya lüzum görme -
' ~ bır maddesi, stadyoma gi- mişlerdi. 
'- llir klübü rin . bağırıp çağırmalarını Çünkü sporcunun heyecanı, dünyanın 
~ teşvık ınaksadile gürültü her tarafında mukaddes sayılır. Ve baş
~~ ~sa~ .ediyormuş. ı kalarını mutazarrır edecek bir hadiseye 
a:.~ tlıeü ıtırazı üzerine, aid bu - sebebiyet vermedikçe, ben ~yecanın her 
~. ltçirirnen .tarafından bir daha türlü tezahürüne herkes hurmet eder. 

lllt..~ kab lınesı. kararlaştırılan bu A Amerikada River Plat klübü 
.,.._ ul edılınesi de mtıhtemel - Mesela, a.. Ilı yepyeni bir stadyom yapt~rdı. En zen-
-.. .... ~ tiaıaı lrıilnasebetil d.. b t gin Amerikan milyonerlerını çahsı al -
~ 'Porcuıarırnızıa .~'. ; .n azı :- tmda toplıyan bu meşhur ve muazzam 
~~hakkındaki d"" .~orulş ~~; .~we u klübün yaptırdığı stadyom, bütün dün-
taL. uşunce erını ogren- · danı o-
~~rı .. _ Sahib b 1 d y T. k" yaca, dünyanın en asrı spor mey 
~ h~dan bazıları uuun ugu ,,.

1 
udr ıye larak kabul edilmiştir. 

~ ~ k 
1 

zun sen"' er en -
t ~ll\li ırı amamış bulunan kıymetli Bu meydanı yaptıranlar, halkın heye-
.. ~Y. b Şampiyonumuz Ömer Besım canını, taşkınlığını en meşru bir hak ola-
·~ • u su l' liYanı aı·k a une, çok şayanı dikkat, rak tanımışlar, hatta stadyomu yaptırır-
~ ........ Sen a a cevabları verdi: ken, bu hakkı da hesaba katmışlar ve 0 -

liiıerıe 
11

8
tadyomda, hangı çcşid gü - yun meydanile seyirci mahalli arasm:ı, 

~ bilıni e ne şekilde mücadele edile- sekiz, on metre genişliğinde küçü bir ne
ti \ leYitcJe:ı:urn. Fakat eğt!r cgürilltü> hir kazdırmışlar. Bu suretle de, sporcu-

la1e.ue ın, kendi oyuncularını teş- ]arın halk tarafından her hangi bir te -
~-- ~ıkardıkları sesler kascl olu- cavü~e uğramalarına, hayret ve takdir u
" haklı rırn. Size, buna şaşmakta ne yandıracak kadar mültemmel bir şekilde 
' ~~Olduğumu gösteren bir batı- mani olmuşlar!.. 
lb.... d\irıYaca ım. 1936-1937 senesinde, bü- Görülüyor ki, spor meydanlarını dol -
~ 1naııt csporun vatanı. olarak ta- duran heyecan dünyanın her yerinde, 
~d cı.• erede b l • ' · · 1 il. Uturn sır u unuyordum. Orada meşru, hatta elzem ve kıymetlı sa)ı 
~Çının fi a~a. yapılan c:kral kup.ı- maktadır. .. 

ltq adım: nalını seyretmek fırsatını Vakıa, seyircilerin, bu işi tecavu.z ve 
lt P•rator1 k küfür derecesine vardırmamaları lazım. 
)~~~eYde ~ stadı olan meşhur Fakat seyirciye bu terbiyeyi, gene o 
""'111 •-L. ' Underla d ·1 p t N d "ııı """tnl n ı e res on or meydan verir. 
S 9S~5 ~rı. Ç~rpışacaktı. Staclyomda Sporcuya spor terbiyesi vermenm ye-
~oırı.a :ırcı sayılmıştı. ri zabıtai belediye karakolu, veya polis 
lltı. b lı:ırrnı:ıer girmez, Sunderland ta- rr:üteferrikası değil, aile ocağı, mektt:b, 
fttı leree le i ~yaz renklerini taşıy<ın ve klübdür. Bunu da onlara bırakalım! .. 

'ıatı k}··~ rcı arasına karıştım. Ha~-
' olan b u !erinin renklerine biiri.in- * 
~ e ~~ ~eyircilnin elJerinde, ücr>r Bürhan Felek:. . .. 
~ boy ugunda şemsiyeler, ikiser - Hayret ... dıyor ... Belediye, muca -
~baıa.~:d~· ~aynana zırıltıları, ve dele edecek gürültü bulam:amış mı ki, 
r&~ Çan ızım Kızıltoprak istasyu- stadyoma el uzatıyor? . . 
~· ken~ıce~a~etinde kampanalar gö- Stadyom, gü:Ultüyü scvenleri~_ye;rıdır. 
~•ll ... ~ı bır stadyomda değil bir Bir hastane, bır sanatoryom degı!d . r. 
..,._ .... _ .ıerınd ' d be 1 · · 

ı.ı. .. -"'.ronı e sanasım geldi. Heyecan, o mey anın en s eyıcı gı-
~ ~n rn lltı dığer tribünleri de. diger dasıdır. O gıda da kesilirse, spor mane-

ensub1 · ı k · · ı·· ' ~ Orada . arı. tarafından dol durul- vı a? ı tan o .ur... . 
~ ro,ı ~ seyırciler de. diğer takı- Eger beledıye, hayır dua kazanIPa.k ıs
~ li~ an nıavi beyaz renkde es- tiyorsa, stadyomu rahat bıraksın da, şa
r.&ı:""' ~ erdi. Ve onlarda da ba _ fak vakti havlıyan sokak köpeklerini, vct
"" 'Yııt Panalar, kaynana zınltıları, j kitsiz öten horozları, vakitsiz bağıran sa-
'- • lı:Oc!a lechizat vardı. tıcı!arı, vakitsiz geçen çöp arabalarının, 

.........._ ._ llldyom tıpk b. k 1. b sinirleri mahveden takırtılannı sustur -
k..-~ • ı ır mas e ı a-

.. ~1' be &rZediyordu sun! 
a..'1 l'~ber g\irült"" d. b 1 d H Galatasaray sporcularından Danyal da 
L~ o ~~tü? İki 11.~. et nşf adı... em ayni fikirde. O da: 
~~lıarn ka ışı ara ın an çev- - Seyirci, diyor, takımını teşvik et -
.,.. Ynana urıltılan par- . . · 
• ~ l Yiirü . ' rnekten sporcu da, kendısmı sevenler ta-
~ ~~)orı.rdı ien 1kanklar g•bı s~~- rafında~ teşci olunmaktan hO§lanır ... 

"'" toıı. . · oca ampana1 ı:ı • ku- .. 
l)t .. gibi gür}"' d V h Stadyomda gürültü yasak edilırse, ne 

L::~ ı...btltı bir """s çıukyor ub ... t~ ebr a- seyredenin ne de oynıyanm hevesi ka -
~ "'it ıline k "'<; ıyor, u un un- ' 
~ı arışması, stadyomu bir lır ... 

dy0rn ii kadar gürültüye boğuyor- Kaldı ki, konserlerde, tiyatrolarda, ga-
r n kü~erinde uçuşan tayyareler, zinolarda bile alkış, hatta: 

f\ fltlatd ahlarını kanacak derecede - Yaşa! vardır. 
"~ıı... - ı. • 

ı ... 'ilı Bu manevi mükafatlar, yal~ız sporcu-
oL 

0nların ·· d · · ., ~."llYorduk· govdelerinde şu cüm- lara mı çok görülüyor ersınız. 
~derı. · Bugün zaten stadyomun tenhalığından, 
"~nu ndı alkışla! spor heyecanının, spor zevkinin yoklu-

~\>ela~~utma.! ğundan şikayet olunuyor. 

ara bıttabi, halkın yü - Vaziyet böyleyken, bir de böyle bir 

-..!l llrı vasak cıkanlırsa, yakın bir atide stad -
7.~ cevab veriyordu! ~omda ·insanlar yerine inler cinler top 

Sf._, ~tt1ı~1 •çı böyle ı;eyrettik. Eğer 
b.. I{ arım oynar. 

"- ~1-ra b· ız, bahsettığiru! maci- Selim Tevfik 
~tltJu L, ır cevab teskil edebilir-

~ uııeı • 

~~Şef"k * 
Mühim bir sahtekArlık 
HAdlsesl 

)l... it..-. ~l'fıJı 1 
de, bu maddeyi ayni 

lı;,,._ ~ d' Yor, ve: (Baş tarafı 1 in~ sayfada.) 

' fil bu~~r, stadyoma giden se - Han asına katındaki yazıhanesinde dün 
~~lttJu ırı .. Zevki veren de, bu sa- bir a:-ama yapılmıştır. Müddeiumumili
~· 8l>o Ucadelenin heyecanıdır! ğin ~mri ile zabıta tarafından yapılan 
~ t11 ı.;:n en ileri gittiği mem- l'ıu arama neticesinde, 30 u mütecaviz 
'--~ ll'r•rısı ın had9ini bulur. Hatta rnuhıclif eşhasa aid nüfus cüzdanlarile 
~ ~-tal'J>ışı zk ve Amerikan Ragbi bazı evrak ele geçirilmiştir. Elde edi
tıb.~ ~n1 a~k en, galib gelen Ame- hm e\'rakın sahtekarlık suretile yaptl
~ttt~ ~ .. li'r ışlıyan bir Amerikalı . mış, bir dolandırıcılık işile alakalı ol
~~tı ~eri:nsızın ınüdhiş gadrine duğu anlaşılmıştır. Nüfus kağıdları ve L' lıabiyetıalıya, mağlubiyetin de 1 diğer evrak dün polis tarafından müd
~ ~ ltll'ıaiyes· e_ fena halde içerliyen t deiumumiliğe teslim edilmiş ve bir ha-

t.. ~~~Uftu.ı;n siv~i ucunu onun kim tarafından tahkikatına başlanılmış-
'-~ ""ttU. e netıcede, Ameri - .ır. Hadisenin çok mühim olduğu muh· 
~ ı~• t11pa telif dolandırıcılık hadiselerile alakalı 
\ti:.'tlt~CUllrı:Yollar, Fransız takı - bulunduğu ve daha bazı tanınmış kim
~~ ~ · "•kat 

8 cımbız, hatta kama <;eleıin de bununla alakadar oldukları 
f ._ ~.. hidio-1 buna rağınen, zabıta anla .. ılmaktadır. Müddeiumumilik e-
~~ •l ~ere ' • 

ttıı. "• .-_ ltıtidah 1 ' vııku buluşların - hemmiyetle tahkikata devam etmekte-
"~ bı~ 8 

e etmişti. Ve bu ha- dir. Tahkik ve tedkikler neticesinde 
'°llrl ' oraların beledivt>Jer: nıesele tavazzuh edecektir. Şimdilik Ya Pil • ., 

acak müsabakalar Jbazı cihetler mektum tutulmaktadır. 

Emniyet sandığından: 
Galatada gümrük karşısında kıymetli bir irad 

LOiT HANiNiN 
Yarım hissesi 

Sekiz taksitle satılıktır 
1 - Muhammen kıymeti (25,000) liradır. 

2 - Arttırma 21/2/938 tarih.iııe düşen pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlll 
üzerinde kalacaktır. 

3 ~ 'Arttumıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey akçesi yatırmak 18zımdır. 
4 - Arttı~ bedelinin dörtte biri p~n, geri kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler " 5 falll 

tabidir. 

5 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. '(463) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atatürk'ün Yüksek 
Huzurlarlle Merinos 
Fabrikası açıldı 

(Baştarafı 10 uncu aayfada) 
binasına gittiler. Tam saat 16.25 de 
fobrikaya girdiler. Kendilerine müdür 
Ömer Lutfü Sugon karşıladı. Atatürk 
fabrik<ı içerisinde yapağı hakkında iza
hat aldılar .. Yapağın nasıl yıkandığını 
ve fabrikanın kabiliyetini tedkik etti
ler. Merinosun en mütekamil hale ge
Hnceye kadar geçirdiği bütün safhala
rı gözden geçirdiler. 
Atatürkün hatıra defterine yazdıklan 

B:i.vük Önder müdüriyet dairesinde 
bir müddet istirdhat buyurduktan son
ra hfıtıra defterine şu cümleleri yazdı
lar: 

«Sümerbank Merin°" fabrikası çok 
kıymetli bir eser olarak milli sevincimi 
artıracaktır. Bu eser yurdun, hususile 
Bursa bölgesinin endüstri inkişafına 
büyiik miJli ihtiyacın giderilm•ine yar 
dun edecektir. Eserin baprılmasmdan 
Ekonomi Bakanlıiuu tebrik ederim. 
Sürnerbank direktörlüğüne teşekkür ve 
fabrikayı gördüifun gibi yüksek bilgi, 
tam düzenli idarede direktörüne haşan 
temenni ederim. 

· K. Atatürk• 
Bu esnada müteaddid resimler çekildi. 

Davetliler büfede izaz edildiler. Büyük 
Önder büfenin yanındaki odada Vekil
lerle görüştüler. Atatürk 17.30 da fab
rikavı terkettiler. Kapının önünde Me
rinos koyunlarını tedkik ettiler. 

Bu sırada milli mücadele esnasında 
kendHerine emirberlik yapan Bigalı A
:iyi gördüler. Kendisile konuşarak ilti· 
fat ettiler. 

Borsada şenlik devam ediyor 
Bursa, 2 (Sureti rnahsusada gönder

diğimiz arkadaşımızdan) - Bursa bu 
gece mükemmel bir surette tenvir e
dilmiştir. Her taraf ışık içindedir. Halk 
sabaha kadar bayram yapmıştır. 

Atatürk ün 
Tahassilslerl 

Said Kesler 

(Baştarafı l inci aayfada) 
cReisicumhur Atatürkün Bursayı 

şerfiendirmeleri münasebetile res -
mi ve hususi bütün teşekküller ve 
Bursanın bütün kıymetli vatandaş -
Iarı tarafından Ulu Öndere yapılan 
minnet ve şükran, itaat ve inan gös
terileri Büyük Şefimiz pek ziyade 
mütehassis etmiş ve Türk milletinin 
siyasi yüksekliğinin parlak delili o
lan bu sevgi ve saygı göstıerileri hü -
kiimeti de bilhassa müteşekkir bırak. 
mıştır.> 

Şefimiz Atatürk, derin sevgi duy 
gularmın Bursalılara iblağına beni 
memur buyurdular. Bu şeıefli vazi -
feyi ifa ederken kendimin ve hüku -
met arkadaşlarımın takdir ve teşek
kürlerini de ilave ederim.> 

Başvt>kil 

Celal Bayar 

Samsunda zirai vaziyet 

1 Japon Başkumandanı Söylüyor: 
" Çine yardıma devam ederse lngiltere ile 

çarpışmamız muhakkaktır! ,, 

(Bqtarafı l Mri ıayftıda) 
liyet, bir taraftan bu yolda devam eder
ken, diğer taraftan da, Japonya aiyPsi se
sini yükseltmektedir. Bütün Çin hareke
tini idare eden ve Tokyoda büyük bir 
nüfuza sahib bulunan başkumandan 

Matsui, Şanghaydaki .karargahında son 
günlerde gazetecilere gayet mühim söz
ler aöylemektedir. 

Mesela, Şanghaydan Londraya telgraf
la bildirildiğine g<he, General Matsui, 
Orien tal Affairsin bir muharririni ka • 
bul ederek ona İngiliereyı tehdid eden 
bir takım sözler söylemiştir. Bu muhar
rinin yazdıklarına göre, Japon başkuman 
danı, İngilterenin Kuomintang'a [Çan -
kayşek'in riyasetindeki icraiye komite -
si] yaptığı yardunlar devanı ettiği ve İn
giliz menfaatlerini müdafaa hususundaki 
gayretler de ifrata gittiği takdirde Ja • 
ponya ile İngiltere arasında gayet ciddi 
bir çarpışma vuku bulacağının muhak -
kak olduğunu beyan etmiştir. Matsuin n 
söylediklerine nazaran, Çin pnrasının ay
lardanberj kıymetini muhafaza ettiği ve 
halbuki Çinin haricden pek çok silah ve 
mühimmat aldığı, Japon hükfunetin"ıı gö
zünden kaçmamakta imiş. Halbuki Çin-

de nüfuzunu genişletmek mecburiyetinde 
bulunan Japonyanm bu ihtiyacır.ı İngil
tere anlamaz görilnüyormuş. Bu hal de
vam ederse, İngiltere ile Japonya arasın-
da çarpışma, ictinabı imkansız bir hal a
lacakmış! 

Japon başkumandanı bunlan söyledik
ten sonra, Çin gümrükleri meselesinin, 
yeni Çin hükfunetinin menfaatlerjne gö
re tanzimi ifi gecikecek olursa Japonya
nın bu gümrüklerin idaresiııi doğrudan 
doğruya kendi eline alacağını açıkça be
yan etmiştir. 

* İngilter~ye bu suretle meydan okuyan 
General Matsui, ayai zamanda Fransız
lara dönüyor ve onlara kar~ da tehdid-

lere başlıyor, Şanghayda F:ansızların dt 
)erinde bulunan imtiyaz mıntakasınd9 
Fransız memurlarının Japonyaya karp 
fevkalade fena muamelede bulwıdulda. 
rından şikayet eden ve askeri tedbirle9 
almıya mecbur olacağını söyliyen bq • 
kumandan, Paris-Soir gazetesinin hum> 
si muhabirine demiştir ki: 

- Fransız imtiyaz mıntakuma sokıa. 
lan Japonya düşmanı unsurlar, orada Ja 
ponya aleyhindeki faaliyetlerine rahat 
rahat devam edip duruyorlar. Enternas • 
yonal mıntakadaki r.ıemurların Japon ..
keri memurlarile gayet dürüst bir ~ 
da çalışmalarına mukabil, Fransız mm • 
takasındaki başkonsolos Baudez'in faan. 
yetini hiç beğenmiyoruz. Fransızlarda be
nim de takdir ettiğım bir liberalJik vu. 
dır; bundan dolayı Japon aleyhdarı UD

surlara yardım etmek istiyorlar. Bunım 
ıçin 'e Fransız mıntakasına karşı gayet 
sıkı bir hürmet göstermek arzusunda bu
lunmamıza rağmen, eğer Frımsızlar ba 
yolda devam ederler ve kendilerine ilti
ca eden Çin askerlerini silahtan tecrld et
mezlerse, Japon askerlerinin de artık sa
bırlarını kaybederek askeri tedbirler aı.. 

mıya mecbur olacaklarını tahmin ede • 
bilirim! 

Fransaya karşı da bu kadnr açık teh -
didlerde bulunan başkumandan, harbia 
ne kadar devam edeceği hakkında Fr..,. 
sız muhabirinin sualine cevab ve • 
rirken bunun daha uzun bir zaman, bel
ki de bir sene devam edeceiini söylemife 
tir . 

General Matsui bir taraftan İngiliz .,. 
bir taraf tan da Fransız gazeteleri vası • 
tasile A vrupaya bu kadar kuvveUi teh
did sözleri gönderirken öbür taraftan da 
Rusya Sibiryaya asker gönderip durmak
tadır. Londra gazetelerinin müttehidea 
verdikleri haberlere göre son zamantu. 
da Rusya Sibiryaya harbe hazır otuz b1'ıt 
ka daha göndermiştir. Bu takviye kıt'a
larile birlikte Rusyanm şarki Sibiryadakl 
kuvvetleri yarım milyonu bulmuştur. 

·························································-·· 
Sovyetler Şimal ve Pasifik denizleri 

için yeni filolar inşa eltiler 
Bahriye komiseri, denizalh filomuz tekamül ettiı 
zırhlılanmız kuvvetli harb gemileri haline getirildi, diyor 
. Mosk~va, 2 (~.A.~ - P:avda gazet~- hassa denizaltı filomuz gerek kalitea 

sı bahrıye kornısen Smırnorun bır 6erek sayı itibarile Sovyetle B. liğl
makalesini neşretmektedir. Smirnof nin son seneler içindeki mu .. ~.,..~ 
d• k" ~um-
ıyor ı: . . • . .. .. . . düs~ri inkişafile mütenasib bir tarzda 
cSo~y~tler B~rlıgı buyuk bır ~enız tekamül etmiştir. Zırhlılarımız 191 ~ 

devletıdır. Denız hududlarımız bınler- ve 1915 sen 1 · de 
ce ki1ornetre tutmaktadır. Bütün dün- ber.ber ba ~a~: yapı~ış. ~im~ 
~a denizlerinde Sovyet ticaret gemileri ve g;.ınürn .. ~. ~ yenı~eştınlmışl':" 
işliyor. Vatanımızı aç gözlü. faşist te-

1 
. . uzun en uvvetli harb gemı

cavüzlerinden korumak ve Sovyet bay· etı halıne gelmişlerdir. Donamna her 
Samsun (Husust) -. Saınsun~:ı z1- rağı altında ı.ıiyen gemilerimizi hima- hangi bir tehlike anında ordu ile elele 

raat itlerine e~~mıy~t verılme~- ye etmek vazifesi de harb filomuza vererek düşmanı bizzat onun toprakla-
tedir, zirai tefkilat mu~emmel . bır düşmektedir. rında, havalarında ve denizlerinde ee-
haldedir. Burada da (Bıntane) mni Son 1 . . . . . .mek olan milli müdafaa prensibimizi 
verilen arpa gı"bi erken yetişen Cumhu- sene er ıçınde Pasıfik Ye Şımal tah • k k tt· • h bul 

' d · ı · · · · ftl la ax u e ırmege azır unuyor • riyet buğdayı tipi ekimine başlanmıştır, en.ız erı ıçın yenı o r yapılmış ve • 

lslahiye kilis yolu Adapazarı tohum ıslah istasyonundan eskı Baltık Ye Karadeniz filolan da 
celbedilen bu buğdaylar halk tarafından tok kuvvetlendirilmiftir. Kendilerini 
fazla rağbet bulmuştur. büyük d~n~. devleti ~eden ve ~- Kilis, (Hususi) - lslahiyeyi Kilile 

Ziraate zarar veren hayvanlarla mü- yetıer Bırlıgıne de eski Rusya gozıle bağlıyan şosedeki menfezlerin çoğu ta
cadeleye ehemmiyet verilmektedir. Bir bakan bir takım kapitalist devletler mamlanmıştır. Afvin köprii9ünün ı. 
yılda yalnız ('1285) domuz öldürülm~cı- fena halde aldanıyorlar. Yeni Sovyet yıl ikmal edilmesi, bu yolu her mn
~ür. Gene bir aene zarfında 1540 kurd, 5 filosu komşularını dikkatle taldb edi- simde işlenebilecek bir hale tıoymuı
~akal ttlAf edilmiftir. Zuhur eden tarla yor ve onlanıı kuvvetli ft zayıf tarafla- tur. Bu sayede Islahiyeliler Kilise gel• 
fareleri ile de mftcad~le edilmiş, bunla- .rmı tedkik eyliyor. Sovyet donanma- mek için Fevzipaşa tarikile Gaziantebe 
rın yüzde 75 inhı itlifına muvaffakiyet ıı vatanın müdafaası için düşmanı icab )tadar gitmek zorluğundan kurtulmuş-
hlsıl olmuftur. eden yerde ve zamaDda ezecektir. Bil- lardır. 



Azizim, her ieY gıöi bunu da sana mu
hakkak anlatmamı ıistiyorsun öyle mi? 
Biraz güç olmakla beraber işte baflıyo
rum. 

Gece idi, saat yedi vardı. Tünelden çı
kar çıkmaz hareket etmek üzere olan 
tramvaya arka sahanlıktan atladım. O
rada ayakta biri duruyordu. Kül rengi 
pardesü giymişti, yakasını kaldırnnştı. 

Ben binerken yavaşça geri çekildi, yol 
verdi. Başımı kaldırdım, göz göze geld\k, 
hafif bir titreme geçirdim ve gözleri 
koyu ela, daha doğrusu duman renginde, 
~ uzü biraz donuk san ve dudakları pek 
ince idi. Tramvaya girdim, yürüdüm, ni
hayete gelince arkamı kapıya dayayarak 
durdum, karşıdan onu görüyor, profilini 
seyredebiliyordum, öyle dik pervasız bir 
duruşu vardı ki.. sık sık başını çevirip 
bana bakıyordu, ben ise heyecan içinde 
idim. Fikirlerimi her zaman garib blll
makta ısrar edersin. Kim bilir buna da 
ne kadar güleceksin, ona aşık olmuştum 
azizim, gözlerimi ondan ayırmıyordum 

vt> istiyordum ki, yanıma gelsin, bir şey· 
ler bahane etsin ve benimle konuşsun. 
bilirsin ki her erkeğe hemen kollarını 

açacak kadar düşkiin bir kadın değiHm
dir. Fakat bu garib bir şeydir ki arada sı
rada başıma gelir ve ne yaptığımı şaşır
tır bana. Bir kere de bir manej yerinin 
önünden geçiyordum. Bir süvari gördüm, 
atını koşturuyordu, hayvanın üzerihde 
hafif kalkmış, eğilmişti. Kasketi yüzünii 
gölgeledıği, sonra çok sür'atle koıtui:'U 

için yüzünü göremiyordum, fakat vücu
dü o kadar mütenasib, duruşu öyle za
rifti ki, onu parmaklıkların önünde du
ran çocuklara karışarak derin bir hay
ranlık ve heyecan içinde seyretmiş, ade
ta aşık olmuştum ona, fakat ne derstn, 
attan indiği zaman oradan nasıl kaçtığı
mı bilmiyorum, bacakları çarpıktı, yü
rürken iki tarafına sallanıyor, burnunu 
havaya dikiyordu, birdenbire her şey 
bitti, ondan nefret ettim, tramvaydaki 
adama gelince ona karşı çok başka hisler 
içinde idim. O benim hiçbir zaman ta
hayyül etmiyeceğim kadar enteresan b!r 
tipti. Erkeklerin küstahından nefret e
derim, fakat o sırada onun biraz cür'et
kar olmasını ne kadar arzu e:ttim bilsen. 
Neden yanıma gelmiyordu? Gözlerinden 
beni b"ğendiğini, istediğini anlamak ko
laydı, peki onu orada tutan ne idi? Yok
a benim kendisine gitmemi ve koluna 
vurarak: cİşte geldim> dememi mi bekli.-
yordu. 
Şimdi: cSen bunu da yapacak kadar 

acaib bir insansın> diye, muhakkak gü
lüyorsun, ne ise devam edelim. Kendi 

Orada, ayakta bir adam cturuyordtt. Kül rengi, pardcsü giymiş, yakasını 
kaldır mıştı 

bir ihtiyar başını eline dayamı~ borlu· sevdiğimi hissediydrdum. Ayni zaman
yordu. da korkuyordum. Sesimi çıkarmadım. 

Bomontide !inecektim, evimin orada Yürümeye başladık. Bizim evin önüne 
olduğunu bilirsin, fakat onun inmek i.ç:n kadar benimle geldi. Pencerelerd~n so
bir hareket yapmadığını görünce yerim- kağa ışıklar dökülüyordu. Perdelerin ar
den kıpırdamadım., belki o da benim ne- kasında salonda dolaşan babamı görü
ı·ede ineceğimi anlamak istiyordu dn ye- yordum, karşılıklı dtırduk. Gülümsiyej
rinden kımıldamıyordu. Tramvay son is- rek elimi uzattım: cTcşckkür ederim, be
tasyona gelince indim. Hem de hiç lüztı- ni buraya kadar getirdiniz dedim, §imdi 
mu yok iken onun tarafından, arka sa- 1yr1lmamız lazım. Evime geldim.> Pen
hanlıktan .. o da benim inmemi beklemiş- rerelere doğru bir bakış fırlattı: cNe za
ti, yaınından geçerken mahsus kolun:ı rarı var, dedi. Ben de sizinle girerim.> 
çarptım ve sonra başımı çevirerek en Birdenb\re hayretle irkildim. Yüzüne 
tatlı tebessümümle: cAffedersiniz> de- baktım. Bakışları pervasızdı. Kendi ken
dim. Senin: cAman yarabbi bunu da yap- dime çok rnüsaid davrandım, küstahlnş
tın mı?. diye, gözlerini hayretle açtığını mıya başlıyor, hakkı var diye, düşün
görür gibi oluyorum. Fakat bilirsin ki düm ve omuzlarımı sflkeliyerek işi ataya 
ben kimsenin yapmadığı şeyleri yapını- vurdum: 
ya bayılırım. Sonra onu seviyordum di- - Gelemezsiniz dedim, içerisi pek ka-
yorum sana. Onun da bakışlarından b:ına. labalıktır. 

lakayd olmadığını anlamak pe~ kolaydı. O da beni taklid ederek omuzlarını 

E, madem ki mesele böyle idi, onun yap- silkedi: 
madığını ben yapmalı ve konuşmamız - Öyle ise yarın gelirim, dedi. 
için bir vesile hazırlamalı idim. Düşün Şapkasını çıkardı, selam verdi, döndü, 
azizim insan hayatta böyle yüzüne ba- tığır ağır uzaklaştı. 

1 lstanbul Belediyesi 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan~ 

kah ve 2127 numaralı takse otomobili Eyübde Kızılmescidde 3 nuııı--...-; 
önündeki arsada 9/2/938 Çar~ba günü saat 14 de açık arttırma ile 
ilan olunur.. .(B.) (636) 

N/1111111 

Vesaiti nakliye resminden olaıı borcundan dolayı haclz altına aJJJllS 
markalı ve 2471 numaralı takse otomobili Şişhanede Anadolu garajındl ~ 
Salı günü saat 11 de aç•k arthrma ile satılacağı ilan olunur. (B. 

Muhanunen kıymeti 
L. K. 

206 84 

68 53 

6278 47 

Vakıflar DirektörlUğU 
Pey parası 

L. K. 1.. 
__ 1_5_5_1--Rüstempaşa mahallesinde Bil~~ 

5 H 

470 88 

han üst katta 3 No. lu oda:ııJJl ~ ' 
Çarşı mahallesinde Uncuoğlu _-Al 

44 No. lu 0,75 metre murabb~ 
nan dolap arsasının taınaınL (J~ 
Yavaşçaşahin mahallesinde . Jfo. Jf 
caddesinde eski 159 yeni 244 

nın 216 hisse itibarile 132 ~ 
Yukarıda yazılı emlakin satılmak üze re artırmaları 10 gün uzat~ 

lesi 15/2/938 Salı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin MahlO.lat 
müracaatları. c664> 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 O. Q O O Liradır .•• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikr•_,J/ 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu 

iştirak ediniz ••• 

karken kalbinin kopacak gibi attığını Bu hali beni bitirdi. Büsbütün bayıl- laklannı çek. Benim sende olan resimle
aşktan eridiğini hissettiği bir adama kaç <iım, büsbütün aşık oldum ona. Ne ka· rimden tramvayda görür görmez tanıdı
kere tesadüf edebilir! Pek nadir değ!l dar soğukkanlı ve hazır cevabdı aziz;m! ğını söyledi. Bununla beraber benim in
ıni? Ertesi gün sabah erkenden geçti, kız diğim istasyonda inmesi, gözlerini üze-

diğim için şunu da ilaveden ~ 
rum. Onu unutmak için epeY ~ 
keceğim. Eğer senin kocan ~•" ~ 
ne ise, şunu bil ki ne kadar~ OT. 
sevsem o senin olduğu için ~ 
mayı, tramvayda yaptıklarUIJl tJI 
aklımdan bile geçirmem. ACI....., 
kat olmakla beraber doğrulus-,,ı 
manı da temenni ederim. gofÇ' ~ 
eğer kocana karşı duyduğufll 1' 
çıkça yazmamdan gücenmedi 
mektub yaz, fakat tekrar ediY~ 
bu tarafa düşse bile sakın onu 

Nerede kalmıştık. Evet ona: cAffeder- kardeşim sevinçle odaya girdi. Kocarııll rimden ayırmaması, arkamdan gel~i, 

siniz• dedim, gülümsedi, fakat ne dersin geldiğini, senden mektub getirdiğini söy- bunlar hep şü_bheyi calib şeyler. Sonra 
cevab vermedi Tramvaydan indim, yü- ledi, tabii ne kadar sevindiğimi tahmın bir aralık garib ıgarib gülümsiyerek: 
rümeye başladım. Bir aralık dönüp bak- edersin, Giyindim, hemen a~ağı koştum. .Tramvayda birbirimize bu kadar yakm 
tım ve geniş bir nefes aldım. Ellerim ce- Salonda kiminle karşılaştım biliyor mu- değildik, fakat daha samimi, daha anlaş
bine sokmuş, ağır ağır arkamdan geH- sun? Gece tramvaydaki adamla .. meğer- mıştık» dedi, ağzına bir tokat atmamak 
yordu. Adımlarımı yavaşlattım, yanıma se senin kocanmış!. Başka memleketler- için kendimi zor tuttum. Kendisine çok 
yaklaşmasını bekledim, yaklaştı. Biı hi- de bulunmamız onunla tanışmamıza ma- soğuk hareket ettiğimi görünce adeta 
zaya gelince başımı çevirdim, yüz yüz~ ni oldu, fakat şimdiye kadar onun bu ka- kızdı: cSizi karıma şikayet edeceğim• di
geldik, gözleri karanlıkta ne tuhaf par- dar hoş, enteresan bir adam olduğunu ye de benimle alay etti. 

kendime acaba o nerede inecek diye, dü- lıyordu! Gülümsüyordu, fakat bu tebes- neden bana yazmamıştın, hayret ed:yo- Benim açık sözlü olduğumu, kalbfm-
şündüm ve Bomontide tramvay iyice sümde hafif bir istihza saklı idi, gayet ı um. den geçeni hemen ortaya attığımı da bi- YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

canla yollama azizim. 

tenhalaştı, kimseler kalmadı, o gene öy- yavaş bir sesle: cBeraber yjirüyelim Azizim kocana dikkat etmeni tavsiye lirsin, sana bir tavsiyem daha var, bir ButUn bir sigara 
le sahanlıkta dimdik duruyor ve bana mi?> dedi. ederim. Erkeğin bu kadar soğukkı:ınlısı, daha kocffi\ buraya geldiği zaman onun- Yazan: Con O'har > 
bakıyordu, ben kapının önünde idim ve Dudaklanndald tebessüm bana garib 

1 
hele kadınlara öyle ateşli gözlerle bakar- la bana mektub yollama, posta ne gii-:ıf' Rusçadan çeviren: 8· 

arka sırabrda kırmızı burunlu sarhoş bir endişe vermişti. Onu daha kuvvette sa tehlikelidir. Geldiği zaman onun ku- duruyor .. kendisine göstermiyeceğini bil- •------------

•Son Posta,, nın edebi romanı: 55 ma, istikbale emniyet ve inançla bak ... ma? Ağaçların yeşil gölgeleri altında da biraz dolaşalım mı? ~ 

Bir Genç Kızın Romanı 
Yalnız geçen günlerin artık bir korku- bir çocuk gibi koşarak eğleniyordun. hav:-..da görmek istiyorum. 
lu rüya gibi gecenin gölgelerine karışa· Bent görünce birdenbire durdun, kor- - Peki... ~ 
rnk uçup gitti. Bundan sonra hep be- kuya benziyen bir heyecanla yüzüme ŞL"l'ldi Allahın sonsuz açık~ 
~ıimle beraber olacaksın. Bak önümüz- baktın. O gün benden cidden korkmuş 'ŞlSındayız. Yü~ek. dall~ ~ 
~e a;ılan çiçekli yo1u görmüyor mu- mu idin? şıfmın knranlıgı çökıncge ~".1 
sun? İşte o bizim bundan sonraki ömür Dilim agw ırlaşmış, söz söylemek kabi- ğaçlarda kuşların cıvıltıları ııe V Muazzez Tahsin Berkand ._ __ 1ıtıJI 
:ıolumuzdur. Onun çiçekleri hiçbir za- Jiyetini kaybetmişim gibi kesik kesile ğır ağır gelen denizin .KUJ.ı..u 

Hele onun tarafından sevilmek dan açılarak gene görüruniyen bir el man solınıyacak, yaprakları ebediyen cevab veriyorum: de kaynayışı ne güzel ... 
biisbütün çıldırtıcı bir zevk! Öyle beni içeriye alıyor. Her tarafın perde- dökülmiyecek... - Hayır, korkmamıştım, fakat bir· - Neredeyiz? ~ 
mes'udum ki, bu saadetimi haykı- leri inik.. ilk saniyede onun yüzünü Ve bu tatlı sesle beraber biz uçuyo- denbire sizi karşımda görünce bir ha- - Burasının ismi yok ~ 
ra haykıra h~r~es: söylemek istiyo· g~rmüyo:uın, fakat geniş bir elin eli- ruz.. görmediğim, bilmediğim yerlere yal görüyorum zannederek şaşırmış- güzel yere biz bir isim v 
run~.. c:>nun gıb~ ?ır ~~anı t~rafı.ndan mı tuttı:gunu, esmer bir başın bana gidiyoruz. tını. Çünkü arkadaşlarımla oynarken, sen. • ~ 
sevılmış olmak ıçıme oyle derın bır se- yaklaştıgını hissediyorum. - Seni otomobilime aldığım yağ- sıkı bir mendille bağlı olan gözlerimin - Evet, buraya hülyalar 
vin~ ve. gurur ulaştırıyor ki... - Sevgili İspinozum, ateş parmaklı murlu günü hatırlıyor musun Selma? ark&sından zaten sim gördüğüm jçin lirıı. ~ 
Şımdıye kadar yazı)armdan onu na- kızım .. nihayet seni yanımda gördüm.. - Evet... gözlerim açılınca, karanlllda başımın Kumların üzerine yanY~tdJ il 

sıl ta~~yaman:~ım? Öy:e ince sö~~ri, Allaha bin şükür olsun! - Daha o gün, belki de ondan evvel içinde yaşıyan hayal canlandı zannet- yoruz. (Bize ka9ar gelen ~JI 
t~tlı cumlel:rı, ınsanın ta ~~n .ıçıne Yavaş yavaş başı.mı kaldırarak onun ben seni sevmiştim.. Senin soğuktan mişt!!n. Telaşımın bir sebebi daha var· lanmızı ve eteklerimizi nıçiıl ~ 
lP,r~n şeylen ancak onu~ s.oylıyebılece- gözlerini görüyorum.. sıcak nefesini titrediğini gördüğüm vakit ıslak o- dı: Sizi at üstünde çok beğendiğimi bel- dığım anlamıyorum) beliıni ~ 
gını nasıl keşfedemem~ıştun? Hemen kulağımın yanında duyuyorum. muzlarını kollarımla örtmek, seni göğ- li ederim diye korkuyordum. lile dolayor, tekrar başı.ını .. ,p 
yarın ona cevab yazacagı.ın; onu tanıdı· - Küçük Selınacığım, bir defa yüzü- sümde ısıtmak için içimde büyük bir - Demek beni çok beğe~in öyle süne bırakarak onun en ? 
ğımı söylemeden, sırrını keşfettiğimi me, gözlerimin içine bak ... Gözlerinin istek duyınuştwn. Bunu yapsaydım mi? parçalarından daha derin 4' 
haber vermeden, sırf güzel yazılarının ~lık parlaklığını kalbimde, canunda bana darılır mıydın küçüğüm? - Evet, orta çağdaki bronz şövalye liyorum: _,.t '.# 
bend~ yarattığı bir sempati sebebile o- duymak istiyorum. Seni ne kadar, ne - Hayır. heykellerine benziyordunuz. - Birbirimizi bu kadar ~.......- 91*' i 
nunla f!Örüşmeğe razı olduğumu anla- kadar çok sevdığiıni bilsen! - Hayır mı? Demek sen de beni o Sıcak nefesi yanaklarımda, kulakla- ten sunra artık ayrılmıyac~ 
tarak onunla istediği gün, istediği yer- Korkudan titriyormuşum gibi onun gündenberi seviyordun? Sen de beni rımda dolaştı. Hiç bir kuvvet bizi birbir~ 
~e bu.luşmağı kabul ettiğ'mi bildirece- elini .sıkıyorum.. başım yavaş yavaş o- bir yabancı gibi görmüyordun öyle mi? - Sen de orta çağdan kalma bir min- panp dünyanın başka bir k ~ 
giın. I te ş'mdi gözler·mi kapayıp o nun omuzuna düşüyor ve benimkinden Be1iıni dolayan kolu o kadar sıkı ki yatöre benziyorsun Selma. mıyacak. .. Seninle hemen od' 
manzarayı görüyorum: Soka ~ın başın- la~ka bir ses, bir nefes gibi fısıldıyor: bana nefes aldırını)'QI'. Kalbinin sert Birdenbire otomobil duruyor. Kapalı lenereğiz. Beyaz tüller ara~ 
da bir otomobılde beni bekliybr. Eski - Daha .. daha söyle... sert vurduğunu göğsümün üstünde du- kapıfarın ve pencerelerin arknsından geldiğini görür gibi o1~?'0 ~ 
··amanlarda gizlice randevuya giden Kuvvetlı kolile belimi dolıyarak be· yuyorum. Benim kalbim çarpmıyor, rüzgar esmesine benziyen bir uğultu sahici bir peri kızı gibi guz~ 
ka.dın1ar gibi korkudan ve heyecandan ııi kendisine doğru çekiyor. titreyor. duyuyorum. AtPşten yanan parmakla 
k.ılbim çarparak koşa koşa yaklaşıyo- - Seni çok, çok seviyorum küçük - ~~ni .. ~~:aıd~~arın arasında oynar- - Denize .~n!.fe1dik? . birer öpüyor, okşuyor. rktıl', 
rum. Kapı görünmiyen bir el tarafın- Selma ... Artık gelecek günlerden kork- ken gordugum gun hatırında mı Sel- - Evet küçu S ma.. seninle şura· - A 
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Olta " nın macera romanı : 20 
f LAN 1 

'İfşa eden idam olunur!·,, 
Harb sanayi -casuslen •ra.,nd•kl -mUcadele 

Olanda ınav· • , . • . d.k .., . . . Pancu 
1 

ı çızme.erını gıy ı len sonra pencereye dogru gıttı. Perdelen ve 
r arı aralık ederek dışarıya bak~ı: ·· Villada ışık var, ala! • dedi. Sonra 

ii takat itıv.. bana döndü. Gözleri garib bir ışıkla parlıyordu 
ullıUn -n da .. -

' kucağı goz gore göre kendini 
~ ederiırı, in na atmaza .. zeka ve cür'e~. 
la l'l!ıctan dalı sanlar için elektron silah-

>'an a tnüdh' ·1 • )oı 1~a Yakı 1§ sı ahlardır .. billıns-
~ &ıbı hem a~ır Yaklaşmaz bir mitıal-
~ ~iddia ~i~~sanın üzerine ateş ede-

ır kadın gın adam erkektir, o hdl
-..~if Gece "aPekala muvaffak olabilir .. 

~ es· J rısı d-i 11 
1 tnınd '. unyanın en mühim 

~d hulurıduğ a, hıç tanımadığı bir erİ<t'-
ltı u eve · w ?nı ınuv gırmege kalkışan bir 

' ~lbetteı affak olur? 
...... ~ . 

asıı' 
....... ~ . 

ldalll e hileyirn b 
~ b trendek· • ~n, vesile var ya! .. E.ıı 
~ u \'esne ~ hadıseyi görmedi mı?. İş-

rlJlı.. e Pekala kendisile görüse-
' c . 

ile Or Uıe1 a rna 
...._ ada Oldu~ ' adamın gizli bir vazife 
~ CaYet ba&~nu nereden bılebiliısiıı?. 

llıı .. sıt Vill . 
'ııt b·iorınüş ol·· ... aya gırerken ken- • .. 
bt ır kad abılırımı.. Trende bayıl-
~1 hakaretiının, .Yanındaki erkeğin yap-1 Yavu~._ ... .ıurarm gaıgesındeı, yürii.düJ: ve 

liıı erkanıhar~~~ır etmek için, centilmen I soğuğun yüzüme bir .süngü yığını gibi 
~ duz de 0ısı: ılk fırsatta, gece de olı;a. saplanışı ve önüme mehtabın altında, 
'ıı ~esi bir k"' hemen ziyaret ederek af karlara gömülü villalarla gecenin bembe
~b adar tıaz;~ar~ık icabıdır! .. Bu adam, ~az bir ı_ne.zarlık gibi görünüşü tüylerimi. 
~ ite silah bır kadının üzerine bir- urpertmıştı. 
~ "eSile ile 

1~ boşaltmaz a.. bır defa 
()~ hıra1tı.. gırelirn, öbür tarafını sen DÜNYAı'IJIN EN KORKUNÇ GECESİ 

~it rtdarıın s .. 
~ 1 ediyord:Yledikletini şübhe ile te-
-lıtı bu sözıe.r· rn. Bununla beraber bü
.. t .. asta vazgı bu delice teşebbüsten o-

'& 1 8Urette :.Çrnek fikrinde olmadığ1111 
ır llllidd gosteriyordu. 

~bbl>~ki, ~ti tereddüd ettim. Sonra: 
tı anda• d d' lllıtı sten se . • e ım. Bu çılgınca 

ıı. ad ığı nı dönd ·· · · · ~ey nı görü unnenın ıhtımalt 
~nı e.karşı h· Yorum. Herhangi bir teh-
b ra\ 1cab etu1~. 01maZSa yanında bulun
~ he l'tı<ınıa irnf·ne kaniim! .. Seni yalnız 
de et n tehlike an olamaz tabii .. madem 
~ıı ~~u tehlik~lduğuna kaniim, müsaa-

01q Utrıkün te karşı hiç olmazsa ben 
...._~da Zile bo duğu kadar koruyayım .. 

~lı ık ası) isterasarak lakayd bir ta\'ırla: 
, ; olduğu sen, dedi. Ben ciddi bir 
Oıarı anltrıı'l.a na. kani değilim .. 

tQ,., da el sılah almalıvız Olanda' 
.,, ~ · Çan t ~ ' · 
, arıt ro asını açıp trende gortlü-

Sen ist Velveri bana uzattı: 
Seıı' ersen al 

'l:L • ~ 
~l .. 
~11· uzum " " 

ı l'liçin gormuyorum. 
Şırtıdi . Çaldın? 

) V...... bıraz b' '? ... ,ıelt ?ni? ır şey yiyelim .. 
'> v" ... Hemen mi gidiyorıız 
<- r ar1,.. 
~ a bi .• , saat 
ıı. t oııır 8aat so sonra mavi villadayı1. 
~ llı:k rı .. .\d nra belki de her şey geç-

() •r lllütrı~rndın gece hareket etmcı,i 
•lıJt. n ürı 

ı. Citi . hizmet · ... 
tı 'lı~l'l'ı llızı Ç1 kapıyı vurdu. 
' () l'tç· 
\ laııd ı hazırlan 
~ ~lltı a .derhal an Yemeği getirmi~
)tı b°bu8te' bıraz 

8 
ınasanın başına gec;ti 

~ \ bit . buıuna~nra en tehlikeli bir te
)t ~hl' ıştfha ile ak olan Olandanın bii
;tı ın ~lllekt Yemek yiyişini hayr et-

,. ~ en kend· 
~ Ilı~ ik· ~erre k •mi mcnedemedmı. 

Tarassud edilmiş olmamız ihtimaline 
karşı bir gece gezintisine çıkmış bir bala
yı çifti halinde görünmek için merkez 
istikametine doğru gayet 1€ıkayd bir ta
vırla yürüyorduk. Gece bembeygzdı. 

Mehtab bile buz tutmuş gibiydi. Aycfa 
parlıyan çizmeleri, uzun boyuna yapı~an 
ince belli astr:ığan kürkü, başındaki as
trağandan beyazlı siyahlı kıvırcık kai
pağile Olanda, gece beyaz dağlarda do-

laşan asil ve cesur bir Çerkes kızını an
dırıyordu. Otelden çıktığımızdanberi ~u
suyor, karın beyaz akislerinde dumania
nan soluk yüzünü vahşi bir geyik gilıı 

ha\'aya kaldırarak pırıl pırıl gözlerıe 

sanki geceyi kokluyordu. 

Sokak lambala:rının ışıklan altmc1an 
geçtikçe ağzımızdan, burnumuzdan sankı 

düman tüter gibi nefcslerimızin buharları 
fışkırıyordu. Olanda eldivenli ellerim o
ğuşturarak: 

- Ne müdhiş soğuk var!. 
Diye mırıldandı. 

Yürüdükce içleri alevli, fakat çok drıl
gın gözlerle, karlar üstüne serpilmiş olan 
1~1ksız köşkleri birer birer gözden ge~i
riyordu. 

- Hiç bir yerde ışık yok .. diye mırıl
dandı. Halbuki telsiz muhaberemize bir 
çok telsizler karışıyordu., 

- Su uyur düşman uyumaz! 

- Nasıl? Su uyur düşman uyuma?. 
mı? Ne güzel söz!. 

- Evet, Türklerde bir ata sözüdür .. 
- Ne güzel.. hakikaten, bak, bütiin 

.kc)şklcr su gibi uyuyorlar, fakat içlerin
deki düşman hiç şüphesiz uyumayo:-.. 

Bir müddet daha yürüdük. Mavi villn
nın bulunduğu bahçeler tarafına çıkabi!
mek için sol tarafa sapmıştık. 

\>~at1§t 1 \iç bara adar işti ham yoktu. 
~ l''tıe~ ırll1ağa ak Şarab içerek asabı-

ıı,1~ len Çalıştım. Olandanın gayet sakin ve heyecansız 
~tı. ~Ol •onra 01 
~ ~k . Çant anda tekrar esra-
~ <l1.1t~1~eler~s~ı açtı. Onun mahud 
-...~ll'r~lle liyd~ğı _ç~kardığını ve büyük 
~·ııcı· ı-. ı ını .. d" 
~. 1 ~I li:tild· . gor um, bu parlak 

görünmeğe çalıştığını hissediyordum. 

Hatta, benim gayet manalı bir · surette 
stiylediğim Türk ata sözlerile ima etmek 

istediğim şeyi hiç anlamamazlıktan gc-
-... 1tk,,.. ar tihi 01

1ğı anlardaki esrarı 
);ttı. ~ dakilt uyordum. lerek bu söz bahanesile havai şeyler kr,-

,1•1 ~~~nlıı l ;::a Olanda hazırlan- nuşmağa teşebbüs etmiş, fakat muvaffak 
'e-t'ı"b ~t, Y•tıaı ulen bol ışığında 0 olamamıştım. Belki, sesinin elinde olmak
•~t de bit ll'ı•hl kadın, öylece gö:ı:ü- sızın herhangi bir titreyişini belli etmel:-

ti\>f~~d, Ok aibı' ·· ·· ·· d ten korkmw::tu. Yahud, bana öyle geiı-
Qı ""ldı- çı~ d eı• , gorunuyor u. :.-''rtct. ~ r ıfun yünlüleri tek- yordu. Zira, bir casus dahi olsa, ne kadar 

"'~tl')e dall.Qlllile h tehlikeli maceralar içinde yuvarlanmış 
, illııt lru ritt~ ~duk~an sonra olursa olsun genç bir kadının çılgınca bir 
~~ ll)•d ecle~ıc d r elen ve pan- c.ür'etle yapacağı müdhiş bir teşebbü!ı ö-

lıt ~~)ı~ lfılı: 'V~ılfarıya baktı: nünde bu kadaf Iakayd ıkalabileceğirıi 
~İtıirıll~~b 11ar.. ··· Ala!. dedi. Bir d~ kabul etmek istemiyordum. 

~t ~rıarL ~~r d d y kl ~ .ı 11ııı0e '<iJ'ınd onmuş Baltık den;- Mavi villanın bulun ugu yere ya aş· 
"fltı llıla b a rarip k tıgy ımız zaman onun mehtablı kar lal' i-

~ıı ÇıJt.t aZır] ıyafetlerle ö-
~ı dı.ı.ııyıı 11t .. ~u ç·~nrnış bir çift gibi 

0
_ çinde fevkalade .güzelleşmiş yüzü gözü-

~ ı "', q~cı~ııı. huy~~ bir kaç dakika son · me daha solgun görünmeğe başlamı~tı. 
ıçin .. .. sırlarından birini Köşeyi döneceğimiz sırada, birdenbire, 

olum.. .. f h l ı...: 1 un uzerine r.tıJn . hafi cyccan ı ı><r ses e: . . . ., 
- Bana bir sigara verır mısın. 
Dedi. Siearayı verdim. Yaktı. Acele •· dondunı ... u 

esrarengiz köşkü. seyretnıeğe baştaııuc. 

cele, uzun, derin ve ihtiraslı nefeslerle 
içmeğe başladı. Bir an, onu son dilef:i 
olarak kendisine çevrilmiş namlılar kAr
şı.sında son bir ihtirasla bir sigara yakıp 
&cele acele içen, biraz sonra kurşuna dı
zilecek olan bir kadın gibi düşünerek te
peden tırna'' ka~ :ı r ürperdim. 

- Arkası var -

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
5 ve 6 numaralı resimleri dikkatle mu

ayene eden bir polis hafiyesi şu hükmü 
verir: 

- Bu izler, çevik, çalak bir adamın, 

yunirken bastonunu sallıyan bir adamın 
ayak izleridir. Şurasını da hatırlatalım 
ki, bastonunu snllıyarak yuruyen bir in
san. her iki adımda bir, sağ ayağı önde 
Ik• n bastonun ucu yere değer. <Bittabi 
burada sağ ellnl kullanan insanı kaste
diyoruz> 5 numaralı resimde, sağ ayağın 
izinin tam önunde, baston ucunun izi 
go!'ünüyor. Aynı ayak izl 6 numaralı re
simde de vardır. Fakat bastonun iz1 yok
tur. Sonra Ebenezer çevik ve çalak de
ğildi Onda, hafif blr topallama, damar 
sertliğinden gelme blr topallama vardı. 
Binaenaleyh, yürurken bir bastona da
yar.arak yüriımek mecburiyetinde idi. 
(Blr numaralı resme bakınız, sağ ayağı" 
nı nasıl uzatmıştır.) Binaenaleyh, bu iz
lerin Ebenezer'e aid olmasının imkan ve 
ihtimali yoktu. 

Hadise şöyle olmuştu: 
Johnson, tenn halde kin beslediği E

benezerl sarhoş etmiş, sonra ayakkabıla
rım ayağına geçirmiş, eline de onun bas
tonunu alarak nehre kadar uzanmıştı. 
O civarda bir kolayını bulup kendi ayak 
izlerini kaybetmiş .. sonra eve başka yol
dan dönmüş, cesedi alarak nehre atmıştı. 
Bu suretle clnayetine, boğulma süsü ver
mek istemişti. 
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3 üncü programının son gecesi 
Yarın gece: Sabırsızlıkla beklenen 
ZATİ SUNGUR'un 4 üncü programı 

§Crellne büyük gala 

ERTUGRUL &ADI TEK 
TlYATROSU 

Pazartesi: 
(Kadıköy • Snreyyll) 
Salı : (Bakırköy) 

Çarşamba: (Üskndar) 
sinemalarında: 

Ç/FTE KERAMET 
Çe'riren : Reşad Nud 

SATIŞ 
1.tanbul Dördfincü İcra Memurluğundan : 

Nikola tarafından Vakıf Paralar İdare ~inden 24753 ikraz numarasile borç ah· 
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf ta.
rafından 4320 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Hüseyinağa maha11e-

sinin Mis sokağında eski 19 yeni 25 ve 25/1 kapı ve 355 ada ve 20 parsel numa
r~lı ö~ü ~is sokağı, sağı 18, 19, arkası 17, solu 21 parsel numaralı evlerle çevrili 
bır dukkanı olan kargir bir evin evsaf ve rnesahası aşağıda yazılıdır: 

25/l numaralı dükkanın zemini karosi man önü camekan ve istor kepenklidir. 

25 -numaralı evin zemin katı: Zemini karosiman bir koridor üzerine ve b ir ka· 
pıdan geçilen dükkanın arkasına .müsadif ikinci koridorda sabit üç dolab ve ~e
la olup buradan zemini karosiman döşeli maltız ocak, sabit kazan ve mermer 

musluk taşı tekneli arkadaki aralığa kapısı olan bir mutfağa geçilmektedir. A
ralığın zemini çimento arka cebhe pencc releri demir kepenklidir. 

Asma kat: Bir sofa üzerine karşılıklı ıki oda ve arkadaki odada bölme ile ı:ıy

rılan mutfak aralığı ve havagazi ocak YP ri ve sofada merdiven altı dolabı vardır. 
Birinci kat: Merdiven başı camekanla bölünmüştür. Karşılıklı iki oda, fn c.r.s 

lavabo ve klozet ve rezervuarlı bir heJa vardır. 

ikinci kat: Birinci katın aynıdır. Rölm tsi yoktur. 
Çatı katı: Bir sofa üzerine ön cebhedr. zemini çinko ve duvar korkuluklu ve 

bir su deposu olan tar as ve sofada zcmi ni karosiman banyo mahalli ve arknda 

basık tavanlı oda ve zemini çinko duvar korkuluklu diğer bir taras vardır . 
Umumi evsafı: Binanın beden duvar!a rı kargir dahili aksamı ahşab ve yağiı 

boyalıdır. Cebhede ·ortada bir çıkma ve içinde elektrik, terkos, havagazi tesi
satı vara.:. Asma kat pencereleri demır parmaklıklıdır. 

Mesahası: uumm sahası 72,50 metre mürabbı olup bundan 6,50 metre mur.ıb· 
baı aydınlık ve geri kalanı binadır . 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yaz.ılı gayrimenkulün tamamı açık arttır
maya konumuş olup 7/3/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yenipostahane binasındaki öaire mizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ•.ı takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, ahi takdirde en son arttıranın taahhtid:i 
t'ıaki kalmak üzere arttırma on beş sr.m müddetle temdit edilerek 22/3/938 tari
hine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene uatremizde ikinci açıl 
a:ttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:mnda da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin et,, 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine gö~c brş 

müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 
Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri v~ya milli bir bankanın teminat mC'k • 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tamo.ifiye ve dellaliye resimleri 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 St!nelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. · 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin -i üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve ftusu:;ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 

bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildinnl!
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedeli!'in 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malfırnat almak istiyenlerin 
7 /2/938 tarih inden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 

olan arttırma şartanmesile 937 /329 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (661) 

inhisarlar 

Çünkü ASPİRiN seneler; 
denberi her türlü soğukal~ 

gınlıklerına ve ağrılara karş: 
te5iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Ejj mar-

U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak başmüdürlük bi

nası inşaatı kapalı zarf usuliyle ~ksiltm E:ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460.10 liradır. 

3 - Eksiltme, 10/II/938 tarihine rastlı yan Perşembe günü saat 11 de Kabataş. 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı A hm Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdürlüğü ta
şa at Şubesile Ankara ve Kayseri Başmü dürlüklerinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenl erin fenni evrak ve vesaikiru İnhisarlar 
İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehli yet vrsikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu; kanu ni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ehli
yet vesikasını ve % 7,5 güvenme parasını ihtlva edecek olan kapalı zar(Jar mü
nakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş-
Jcanlıfına makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. cB.> c464> 
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•• u BOZ TLI 
Y aza.a : Ziya Şakir 

Meşhur b · :r futbo cünii 
günlük hayatın1n şeın 

Genç Özbek dilbeıi Susen boğuk bir sesle: "l\: üsterih olunuz ve herkes de müsterih 20 defa be~elmilel olmuş ve birçok defalar da 
olsun. Harzem tahtını ve Urkent kalesini tehdid eden tehlike, eğer sadece benim milli takımının kaptanlı~~nı yapan Hapgood'uıı 

Cihangire gitmemle zail olacaksa pekala .• Ben bunu kabul ediyorum!,, dedi 
Molla, söylediklerine karşı hiçbir ta-J 

raftan itiraz vuku bulmadığım görün
e:, büsbütün cür'etlendL B~ını, orada 
h.ı.zır bulunanlara çevirerek: 

- Ne dersiniz, noyanlar? •. Ne dersi· 
niz, mollalar? .• 

Dedi. 
Taht salonunda, deniz dalgasıru an

dıran bir velvele yükeldi. Orada bulu
nanlann hepsi: 

- Evet .. evet ... Cihangirin bu tek
lifi kabul edilmelidir. Hanzade, Cihan
gir ile evlenmelidir. 

Diye, bir ağızdan cevab vermişlerdi. 
Yusuf Sofu, ellerini ka!dırarak onla

rın sözlerini kesti: 
- Buna, ben de tarafdarım. Fakat; 

Cihangirin bu teklifini kabul etmek, 
hiçbirimizin elinde değildir. Çünkü, bu 
öy!e hir şey ki; ancak Hanzadenin şah
sıııa aiddir. Eğer o kabul ederse, Cihan
: .irin bu arzusu yerine getirilebilir. Ya, Cihangir titredi, başını çevirerek: 
':abul etmezse? .. Hanzade, bir esir de- yandaki odaya geçerek, orada büyük 
.-.ildir ki. bir ata bindirilsin de, Cihan-, bir ıztırab ve teessür içinde kendisini 
·,irin çadırına gönderili versin. Yahud, · bekliyen dadısı Zühre bacının kolları 

cEvet. bir atlı!. dedi. 

Argon; o anda beraber ölmeyi teklif 
etmişti. Susen, acı bir teessürle: · 

- Bundan ne çıkar, Argon? .. O za
man Cihangir, bütün bütün intikam ııir çocuk değildir ki, bu izdivaca ceb- arasına dü.şüp bayılıverdi. 

ı ' muvafakat ettirilebilsin ... Onun 1- e 
hislerine kapılır. Bütün kale halkını ı , hu meseleyi bizzat onunla hallet-, Su-.en, karan nasıl vermişti? .. O ka-

ınek lazım gelir. dar derin bir aşk ile sevdiği (Argon kılıçtön geçirir ... Kalenin, ve bu kadar 
Dedi. .. Ve başını, kapının önünde Han) ı, nasıl feda edebilmişti?.. insanm selameti, ancak bizim bu aşk-

<luran nugerlere çevirerek: Bunu uzun uzadıya tasvir ederek, lan feragatimize bağlı ... Gel.. büyük bir 
- Çabuk.. Hanıadcye haber gönde- k.arilcrimizi rnütees~r etmekten ictıl- fedakarlık gösterelim. Şimdilik aşkla· 

J'İn. Meclise gelsin. nab eyliyeceğiz. Yalnız şu kadar arze- rımızı kalblerimize gömelim. Bu kadar 
Emrini verdi. delim ki; Susen, ken<li yüzünden ertesi masum insanın kanına girmiyelim. 
Fakat; daha zabit yerinden ktmılda- gün kaleııin hücuma uğrıyacağını du- D . . 

madan, yandaki küçük bir kapmın ye- yar duymaz. dadısı Zühre bacı ile Ar- emı~tı. . . 
~il ipek perdesi kalktı.. Hanza<le Su- g.ın'ıı haber göndermis .. sevgilisini, o· Argon, buna - cevab vere.memı~ı. 
sen, o emsalsiz endamının wrif bir kıv-1 ciasımı getir'mişti. Orada, bu iki sevgili Hıçkıra hıçkıra aglıyarak odasına çekıl
raklıi;,rile Yusuf Sofuya doğru eğildik-! arac;·nda. yürekler parçahyan bir ko-1 mek!P. iktifa etmişti. 
ten soııra, tahtın önüne doğru ilcrlcdi. 1 nusrna pecmişti. 1 - Arkası var -
Ve, herkese işittircbileceği bir sesle: 

- Muhterem Han hazretleri!.. Bu 
gece, fevkalade olarak toplanan bu 
mecliste, benden bahsedildığini iş·tti-

r-
e·r Do"': 
GC .ı··:< 

orun 
Persl'mbe 

ğim zaman, belki bizzat bana ihtıyaç r.•ct errnr-f an 
hasıl olur diye, meclisin yakınma ka· (*) Bugü kü program 

dar geldim .. ve şu odadan, konuşulan 11------------------------------- 3 Şubat 938 Perşembe 
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sözleri işittim. ! 
Bütün gözler, Hanzadcye çe\•rilmiş

ti. Salonda, hayret ve takdir ile karışık 
bir fısıltı cereyan etmişti... Biraderza-

1 
desinin bu hal~ Yusuf Sofunun üzerin- , 
de büyük bir hayranlık husule getir-

1 
mişti. Uzun ve kumral sakalını eline 
almış .. boynunu bir tarafa eğmış .. yil-
7.Ünün hatlan, muztarib bir tebes üm-; 
le gerilerek o da gözlerini Susen'e dik
mişti. 

Susen; kalbini yakan ıztırab atcşleri
rıin acısını hafifletmek istıyormuş gibi 
derin bir nefes aldıktan sonra, sözü
lle devam etti: 

- Babam; düşmanlara karşı memle
keti müdafaa etmek için, elinde kılıç 
olduğu halde vefat etti. Amcam Hüse- ı 
yin Sofu da, pek yakın bir zamanda, bu 

1 
nğurda kurban gitti. Şimdi, sizin de ne 
kcıdar müşkül bir vaziyette ka!dığınızı. 

1 
ve ıztırablar çektiğinizi biliyorum .. ve; 
düşman ordusunun yarın yapacağı hü
cumun, şu mecliste bulunan noyanlara 
ve mollalara verdiği dehşeti görüyo-, 
rum ... Müsterih olunuz .. ve, herkes de 
müsterih olsun . . Harzem tahtını ve 1 
Urkent kalesini tehdid eden tehlike, e
ğer sadece benim Cihangire gitmemle I 
znil olacaksa; pekala .. ben bunu kabul 
ediyorum. 

Suseııin sesi titriyordu ... Yusuf So
fu, işittiği bu sözlere inanmak istemi
yordu. Onun için, iradesine malik ola
mıyarak, adeta haykırır gibi bir sesle 1 

sordu: 
- Nasıl, Susen .. kabul ediyor mu

sun? .. 
Susen, boğulur gibi bir sesle ce\·ab 

Sıcall yemeklerin 
Zararı 

Ölle neşrlyatı: 
12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pliıkla Türk musikisi, 13.30: Mub
t-.>llf pl!ik neşriyatı. Bazı kimselerin ya çok açlık tesirlle 

veyahurt eski blr ltiyad neticesi çok sı-
ca1< yemek yemlye alıştıklarını görur- Akşam neşriyatı: 
su!ıüz. Adetii ıığızlanna teneke kapla- 18.:W: Çocuk Tiyatrosu <Eelveda Tiltll ve 

mıı: gibidirler. Sıcak yemekten kork- j ~:!ıı~iı~~ ~~~~~~eveh:~:a:::~~~r~rl~~~~~ 
nı'.tzlar. 

Bu yanlış ve sakim itiyadı terketmek Epor musahabeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borga 
lazımdır. haberleri. 20: Cemal Kamil ve arkadaştan 

tarafından Türk musikisi ve h~lk şarkıları. 
Cok sıcak yemek yiyenlerde ve çok sı- 20.30: Il:n·a raporu. 20.33 : Ömıv Rıza tara

cak süt. veyahud çay içenlerde cvvelO. 
varid olacak llk hastalık ihtimali mide- fından arabca söylev. 20.45: Fasıl saz heye-

ti Okuyanlar: İbrahim All, Küçük Safiye. de karhadır. Yani bu glbllerde merl ve- Kanun: Muammer. Klô.rnet: Hamdi. Tamyahud mide ulserlerl olabilir ve bu, gö-
bur: Salilhaddin. Ut: Cevdet Kozan. Keman: 

rülmüştür. Her mide ulserinin mutlaka 
sıcak yemekten ileri geldiğini iddia ede- Cevdet, (saat ayan). 21.15: Bay Muznffer 

yi F k t ı ı 1 bebl i ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve me z. a a u er er n se er meya-
nında bu da vardır. halk: .şarkıları. 21.50: Bedriye Tüzün: Şan. 

Stüdyo orkestrası retakatile. 22.20: Orkestra. 
İkinci hastalık lhtlmall de kanserdir. 22•45: Ajnns haberleri. 23: Plfıkla sololar, o

Blr çok dil ve ağız kanserlerinin sıcak pera ve operet parçaları. 23.20: Son haberler 
yemekten llerl geldiği görülmüştür. Bu ,.e ertesi günün programı. 
selreble azam1 derecede dikkat. etmek H\- e 
zımdır. Çok sıcak yemek: yiyenleri ve aka
binde soğuk su içenlerin de dişlerinin 

selflmeUni temin etmek mümkün değil

dir. Dişler derhal çürümeğe ve dökülme
ğe başlar. 

(•) Bu notları kesip 11alda7ıııız. yahad 
bir albiime yapıştırıp kolek!ll:ron yapınıı. 
Sılantı 1amanını:ı:da ba noUar bir doktor 
K"lbi lmdadınıu 7eti~bUlr. 
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Ö~le ne! riyatı: 
12.30: Muhtelif pl&.k neşriyatı. 1250: Plfik:: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi-
: li v~ harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Radyoronik çocuk temslll: (Ankara 
Sehlr Tlya trosu artistleri tar•fından). 19: 
Türk musikisi ve halle şarkıları (Makbule Ça-

Nöbetci 
Eczaneler 

l • 1ı:ar v,. arkada,şlarıl. 19.30: Saat lyan ve a
rabca neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk 
şarkıları CM. Karındaş ve arkadaşları). 20. 
15: Iktısadi konuşma: Ş. Süreyya Aydemir. 

Buget·e nöbetd olan ec1aneler 
dır: 

htanbul cihetindekiler: 

ı ~o 30: Plakla dans musikisi. 21: Ajans ha
unlar- berlerl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: 

Yarınki program ve İstlklfll marşı. ----· ·- ............. - ·- ··----,------
(&ad), Beyazıdda: CAsador>, Samatya- Yeni neşriyat 

Aksarayda: <Ziya Nurn, Alemdarda: ı 

1 da: <Tcofilos), EmJnönünde: (Salih Ne- 1 --------------

Rapgoodmı hay at~nın şeman ~ 

Her cumartesi Britanya adalannda Ikinci devreye aynı ıeklldf ol 
yapılan İngiltere, İskoçya, Gal ve Ir- başhyan Wolverbampton iki ' 
landa maçlarını yüz binlerce insan sey· çıBkaz:ıt.nmf ıştır11 • .... bl 

1 
~ "lir}. . .. .. . ren or guc r Ot;>, 

retmektedir. Buyuk Bntanya adaların- ikinci vaziyettedir. . 
da. 5000 profesyonel futbolcü vardır. Maçta 40.000 tl§l bulunınufı~_., 

Ingiltere milli takımı ve Arsenal A.r.renal: t _ sunde~ 
futbol klübünün meşhur sol müdafii sunderland takımı sağdan çe ",j, 
Hapg,JOd 19 2 7 senesinden beri Arsenal ner He sol içleri vasıtasUe se~ 
takınımda oynamaktadır. Birçok defa da kazandıfı bir sayıdan dolnrt 
İr.criltere mılli takımı kaptanlığını yap- bir avantaj ile başlamıştı. e ııl 

e> •• • • Devre 0-1 Arsenalln aıcybiJl r1J 
mış olan bu oyuncu, her gun hususı bır Arsenal oyuna pek hızlı ol• 
~ekildc idmanlar yapmakta ve her cu- bir müddet devnm eden bu ııo.;ş 
martesi günü de takımının maçlarına sında 59 uncu dakikada tıer;ıt. 
istirak etmektedir. yapnıağa muvaffak olmuşlar rl~ 
• Hapgood 20 defa ingilte're milli ta· Ars:maı ligde altıncı, sunde~ 

. .. vazlyattedirler. Maçta tfl.000 
Kımmda oynamış, uç dc.f a cKral kupa- tur. 
Si• finalini oynamış, iki defa cKupa• M t c·ı 7 Derb1 . . . ancs er ı y: -
fmalmı kazanmıştır. L1 1 ter nıı. 

Kl"b" d h f d ki 1· u· l" g ~amp yonu Mancs ıf u un en a ta a se z ng ız ı- tarzındaki oyununa yakalanfl1c 
rası almaktadır. Ayrıca oyunlarda ka- s:,uarda bu yüzden yaptığı tıil 
zandığı zaman iki İngiliz, berabere !iz knlmışt.ır. Mukabil oyun ~· 
maçlarda bir İngili..ı lirası almakta, sayesinde hücum şekilleri~! tıi' 

- • b ld c;. f 1 muvaffak olan Mancster tab 
rrıaglu o ubu zaman az a par~ kaza· rinci ve ikinci golleri kolaYııkl9 ıJ1 
.namamaktadır. Her beş senede bır defa Derby merkez muhacı.ıninırıeeIP 
da menfaati için maç yapılmaktadır. şütünii kurtaran Mancster lttı~ ;J 

Futbol cemiyetinde 650 İngiliı lirası lerl atlnttıktan sonra oerbY J 
mukabilinde hissedardır. mı.s ve devre 4-0 bitmiştir. uıtl )) 

Hapgood mes'ud bir aile yuvası kur
muştur. Sinema ve tiyatroya çok me
raklıdır. 

Yukarıdaki resimlerde bu meşhur o
yuncunun yaptığı muhtelif idmanları 
ve hayatının şemasını görüyorsunuz: 

En yukarıda yaylı Histiklerle egzer· 
sizler yapıyor, a~ağıda idmanla meşgul 
olurken, sağda Arsenalin meşhur me
neceri kendic;ine banyo masajı yapıyor. 
Daha aşağıda oğlile oyun oynuyor. En 
nşağıda da kendisini, karısını ve çocu
ğunu bir arada görüyorsunuz. 

lngiltere lig maçları 

Ikinci de\Tedc Derby üç g ıııafl 
nıışsa da Mancster kalecisi btl ti 
m!~tir. Merkez muhacim .AStleY ıt -' 
güne s::tyısını yapmış, ne çıı.rerdıt 
h'l yemekten kurtulamaınışla çoı 

Mancstertn henüz oyunları ptt01 
duğundan ligde on beştncl. .J 
kinci vaziyettedir. uP~ 

Ru maçta 12.000 kişi bu1urıfl1"~~ 
·,.r~ 

CharHon: 2 - Birnıl ~11"'"..i 
Oyuna çok güzel bır tekUd1~111el 

ton 11k onuncu dakikada b 
mıştır. 

Devre bu sureUe bftrniştlr· el 
İkinci dnrentn yirmi ıı.ın ıŞtıt· 

kornerden ikinci sayıyı ya~1rıı11...,, 
Chnr!ton ligde üçüncü, JJ""' 

verdi: 
- Evet.. kabul ediyorum ... Bir Öz

bek kızının vatanına karşı beslediği 

muhabbeti, milletinin saadet ve sela
metine olan alaka ve merbutiyetini gös
termek için, Cihangirin teklifini kabul 

catl), Eyübde: (Arif Beşirl, Fenerde: Çağar - Anknrada çıkan bu edebiyat, san
<Hüsameddln), Şehremininde: (Nazım), ınt ve fikir mecmuasının 61-62 ncı sayısı bir 
Şehzadebaşında: CA.satı. K\ıragiımrük- çok taıunmı.ş imzaların makale, hikaye ve 
de: (Keman, Küçfikpaz rda: {Hnlüsl), şllrlerlle intiş:ı.r etmiştir. İnglltere Jlğ maçlarının ylrml altıncı hat-
Bakırköyünde: (Hllaıı. İDARE - Dahiliye Vekaleti tarafından çı- tası oyunları maruf takımlardan birçoğunun 

dördüncü vaziyettedir. :r.oçta 
lunmu,tur. . d '/I< 

ediyorum. 
Taht salonu birbirine girdi. Her ta

raftan takdir sesleri yükseldi. Susen, 
bunlardan hi('bir ni din'emedi. Başını, 
ô. ;.!ne e • ·li. Geri c· ı cek'ldi. Tekrar 

Beyoğlu cihetlndekiler: ~anlm:ı.kta ol:ın bu mecmuanın 113 ve 114 nıaı;llı"ıiyetlle geçtiğinden, sürpriz haftası 
İstiklal caddesinde: <Kanzuk), Ga!a- I üncü ruyıl:ırı çıkmıştır. Bu sayılarda kanun, nddedllmektedlr. On altı mnç sonra bitecek 

tada: (İsmet), Taksimde: (Nlzameddln), 
1 
nizamname ve tiimlınlerden ba§ka Hasan olan lig şampiyonası oyunları sona yakla.ş-
Şükrü Adal'ın mesleki y.mları vardır. tıkca ehenunlyeUnl artırmaktadır. 

Kurtuluşta: (Necdet), Yenişehlrde : 
(Parunakyan), Bostanb:ışında: citımad), HAVACII,JK VE SPOR - Türk Hava Kuru- Wol\'crhampton: 2 - Brentfor: l 
Beşlkt.a.şta: (All Rın>. mu tarafından çıkarılan bu mecmuanın Haftalard:ınberi lig llderllğlnl muhafo.za e-

207 ne! sayısı h1tlşar eLmlştlr. tıen Brentfor'un galibiyet. tılsımı bu maçta 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakilu: 
Üsküdardn: (Ahmedlye), Sarıycrde : ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu tara- bozulmuştur. Wolverhampton ilk devrenin 

f d k- ü d ı tından çıkarılan bu çocuk mecmuasının 1 on sek!zlncl dakikasında gol yemiş olmasına 
(Asa ), Ka 1 oy n e: (Moda, Merkez), 171 inci sayısı renkli bir kap::.ı.k lçiudc güzel t'ağmen oyunu kendi 1nhlsarı altına alnıı~-

;...B-i\y_ü_ırn_d_n_d_a_: _<_H_a_ııı:_>_. _H_e_y_t>c_1_id_e_: _<_H_a_ı_k_)...; yazılarla lnt.lşar ctmiştlr. 1 tır. Bl:.-lncl devreyi mnğlCıb blt.lrmlşth'. 

Aston Villa: 4 - Sheffıel ııı•~" 
wıııa Park'da yapılan bUtır· 

den güzel yedi gol yapıin1ıO ıştlt· 
2-1 A. Villanın lehinde bl~ult~~tll 

İlöncl de\TC oyun S-3 ° ıorı V ...... 
derece heyecanlanmış ce A.S dl>f(I 
~ı takımını zafere gotur~~r 
yapmağa muvaffak oımuş \ 

Aston Villa ligde en b~ 
1 ,. 

Sheffıc:ld ise on üçu11cı ı.ı 

B · maçta 35 000 k 1 b 
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Şnhat 
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~~Si! Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

/tA_'J';;ış T~BIBI ' 
Sirkec· TVRKOGLl 

~o ~6 ı: Viya 
&o· ı l<at 

1 
na oteli sırmn. 

~ta saat 
1 

de herglln öğleden 
•aıarı k 4 den 2u ye . kadnr 

abuı eder. 

T. ·cumhuriyet Merkez Bankası 
29·iklncikinan·1938 Vaziyeti 

AK Ti F 
/IJ,., Doktor ·~--._._ KASA.· 

ah;11ı z .. ' 
lltıe<tıy at; Oget 
"el e ka 
1._ desılld rşısında, Piverloli 
v~1 e 2t • '- tde11 rıunıarada herano 

sonra h .. 
nstnlarını kabw 

a. eder ...... ____ ,, 8 -.. ~.~ ·- ........ . 
t""' 011 Posta 

·&!ya i b 

• nav dl \'e a s ve Halk gazetesi 
rebatan --._ 

t s' ;ataıçeşme sokak, 25 

Altın : Safi kilogram 19.646.527 

BANKNOT 
UFAKLIK 

• • • • • • • • • • . . . . • • • • • • 
Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lirası • • • • • . . . . ... 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altma tahvili kabil Serbest :fövızler . 
Diğer dövizler ve Borçlu ltliriııg baki· 

1 ANBUL 
Cı:ıe "ıw 
~e~rn· . Zde çıkan yazı ve 

j yeleri . . . . • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 
bıahf •erın bütün hakları 

~ao ~zctemizc aittir. 

~E FiATLARJ 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılı~. 
Kanunun 6 ve 8 inci nıaddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Senedat Cüz.danı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARi SENEDAT . 

. . . . . .. 
• • • • 1 t 

E•ham ve Tahvilat Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşıh~ı Esham ve Tah

(vilat (itibarl kıymetle) . 
B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine • • • 

• • 1 • • 

• • • 1 • 

HiHedarlar • • 
Muhtelif • • • 

• r • • • • 
• • • • • 

.\ı ~tllııbuı 0 .. S A T 1 Ş 1 L A N 1 
t 

1 taraıınd ordUncü İcra Memurluğundan : 
"la an V k · d , ınukab 

1 
. a. ıf Paralar Idaresinclen 25395 ikraz numarasile borç alır.an 

t tıı 0 al'ı sat; hırınci dert:!cede ipotek gösterilmis olup borcun ödenmemesin
' et taltd 

1 Illasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 4360 lira 
l ır ed'l · ~.~ı 14 k ı nuş olan Beşiktaşta Yenimahallede Ihlamur caddesınde e~kı 

~ ltlık. s:ı numaralı bir tarafı Mösyö Zafaki hane ve bahçesi, bir tarafı 
~a'!"'rili hır ak~ı çıkmazı, bir tarafı Karagatina bahçesi ve önü Ihlamur caddesı 

l ~I" at ' ~~ llı'lenkul b gır hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
~ . bıt\anın· ahçe Jçindc bir büyük ve bir de küçük iki binadan ibaret olup 

~eltı.ı . 
lıJc . . cıtı: Bir . . 

,,} n.ı döşeı· .malta taşlık, sağ tarafta bahçeye aynca kapısı olan zemını kll"-
~'li hır Oda ~.hır taşlık üzerinde bir oda, bir hela, sol tarafta zemini malta 

)~tı hcı kat ' ır hela, zemini çimento döşeli bir kiler. 
d ı· :a· 

J"ı ~iti k.u~k ır sofa üzerinde biri sofadan bölünmüş 5 oda, bir hclfı, b ir kiler. 
1~ r~Ci katı: C kıs~a geçilen bir pas<!j. 

l\ıı amekanlı bir sofa üzerin de iki oda, 4 çatı odası, bir heliıdan iba· 
h .Jk b· 
l:iqlı ıtıa· 

ta a e: İkı · Antre kapısı üzerinde üs tüste iki oda, bir hcliıdır. 
>tı ı-~ bir llıu~~ttcn müteşl'kkil olup iç:n de mütcaddid meyvalı ve meyvasız a
~e~dır. nin::· bir kömürlük, bir su hazinesi ve sarnıç ve tulumbalı bir kn

' lı«ltt: lJ a elektrik yoktur. 
\>~68 ?tıetr:unı sahası 880 metre murabbaı olup 33 metre murabbaı küçük 

~.~al'tda h rnurabbı büyük bina ve bakiyesi de bahçedir. · 

~al'; konll\~dud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art
"-l'tt1t e-tıirıos; olup 7 /3/938 tarihin~ ra stlıyan Pazartesi günü saat 14 den l 6 ya 
~~ ~ıı~a ~deli ahane binasındaki dı:ııre mizde açık arttırma ile satılacaktır. 
ıiıı bq~ arttıranı ~~harnmen kıymetin % 75 ini buiduğu takdirde gayrimenkul 
~ ·" 

1 ~a1..... n Uzerine ihale edilecek aksi takdirde en son arttıranın taahhü-
tı.,, ~•(' ·••ak: .. ' 
~~ iitt tastlıya:2:ere arttı~~a on beş gün müddetle temd it ed'.lere~ 22/~/.93~ 
~t e tı%ası Salı gunü saat 14 den 16 ya kadar gene daıremızde ıkıncı 

'- ~tı ihaıe eJ.:Pılacak ve bu ikinci :?rtırmada gayrimenkul en çok arttıranırı 
t~ 7,s ~Şitıd. ı ecektir. 
~ı.. \ı tı· ır. 'I'a1· 
"lltıu . 1shQtınd ıplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

"~ ti1..._ 
1b:-az et e Pek akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek-

t _··ın1• rrıeıe · 1. 
\'il~ ş Ve rı nzımdır. 

'ilt f le tgilerle b 1 . • . . . 
•t arcsi e edı) eye ait ten viriye, tanzifiye ve dellalıye resımlerı 

b 2~ satış bedelinde• tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
ıı ııull\ 
•k ~ 1i <ıralı . 

b lt.t ııa~c-rıkuı ı~ra Ve> iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
11 ~ 1tı!C'tinı· Uz rinde ipotekli alacaklılar ile d;ğn alakadaranın ve irtifak 
l"i •ıı n bu h . . · . . . 

•;:a n ti t aklarını ve husu sılc faız ve masrafa daır olan ıddıalarını, 
7 ~ il ('q r. ;:

1
hinden itibaren 20 gün icinde evrakı müsbitelerile bıldirmc

t Qaa 1 dan h ' . halde haklan tapu sicılile sabit olmadıkça satış bedelinin 
ı- a t~l"ıhındenar~ç kalacakları ve da ha fazla malümat almak istiyenlerin 

f' c
66

1l1a §art ıtıbaren herkes:n görebilmesi için açık bulundurulacak 
\.., 3> nunıesile 937-395 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu· 

~l\\l 
~ tt; 'P Deın· Y il M''d .. ı·· oJ •• d ~\'~ ;

1 
cbl'ked ır o arı u ur ugun en: 

ll\ dı e cırnt' 
t ıı 31 1 taritesin 1 ~ nakliyatına aid 921 numaralı fevkalade ve muvakkat 

ıtı 1kkanu dckı fiat ve şartların tatbik müddeti 1 Sonkfıııun 938 tan-
b b h;ııka il~~ 938 tarihine kadar bir sene daha temdid edilmiştir. Keyfi

~ l)ıo lar :e mütemmim malumat edinmek istiyenlerin Karkamşıda 
ı 4\f .. d . . 

u urlüğüne müracaatları rica olunur. (545) 

27.634.411,64 
20.912.809,-

1.242.274, 15 -
ı_ 660.559,59 

9.118.729,56 
25.225 84 

, ___E.857.161,5() 

1 
158.748.563,-

14.372.277 ,-

1.000.000,-
36.542.125, 19 , __ 

,-

38.821.436/)2 
5.206 862,69 

1 
67.863,-

7.891.725,78 

YeJCun 

,, 

Lira 

49.789.494,79 

660.559,59 

33.001.116,90 

144.376.286,-

37.542.125,19 

44.028 298,71 

" 7 .959.;>88, 78 
4.500.000,-

15 421.849 81 

337.279.319,77 

IDr. A. K. KUT~EL 
Karaköy 'f opçular cad. 43 

-•--.:• ·---
Dr. H AF l l l t lvı AL 

1 
(Lokman Hekim) 

DahUJ1e mutehassı.sı: Pazardan maad• 
bergün <2 - 6J D!vanyolu numara 104, eY ıe· 
!efonu 22398 • 21044 

P A Si F 

Sermaye • • • • • • • • • 
ihtiyat Akçen • • • • • • • 

Adi ve fevkaltlde 

Hususi .... 
• • • • • • • • . . . . . . . ' 

T edavüldelri Banknotlar • 

Deruhde edilen evrakı nakdfye . . . 
Kanunun 6 ve 8 incl maddeierine tev· 
fikan hnTJne tarafından vaki tediyat . 

Dt>ruhde edi. evrakı nakdiy!!! bakiy~sl. 

Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . . 
Reeslı:ont mukabili iliveten ted. vazd 

Tiirlı Lirn•ı Mevduatıı 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliting ba-

kivPIPri , , 0 0 0 • • • e • • • 

Muht.lil ı 

• 

2 Mıtrt 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto hacfdi o/o Si Altın ü2erine 

1 
2.105.172,40 
4.516.007,70 .. 

1 
158. 748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

. 
19.000.000,-
13.000.000,-

~2.103,4() 

22.084,63 

Yekun 
~ 

avanı o/o 41 

VAZiFEYE DAVET 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

~ = 

Lira 

15 000.000,-

6.621,180,10 

• 

176.376.286,-
11.553.755,63 

29.024.188,03 
98.703.910,01 

337.279.319,~7 
7Z 

Yıllardanberi ~cvliyet vaz fesine .'.llalv.ı göstermiyen ve adresi idaremizce belli 

olmıyan (Şcyhülısliım Ali Ef. kerimr">! Ayşe hanım) vakfı ~ütevcllisi Emine 
Şevkiyenin ilan tarıhinden itibaren on beş gün zarfında idaremiz Mülhak va .. 
kıflar Şdliğine müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve bayır şartlarını ifa 
etmesı, aksi takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan olunur. (616) 

biri • 

' 

TÜRKiYE 
_ CtlMHUR~ETI 

smrırıı:ıANICAm 1 
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İZ E SAGL GIM Z, H İZİ, RA ETİ 

'' '' Şu insafsız tabiatin yalnız biz kadmlnrm narin vücudleri üzerine yüklediği ve hayatta yaşadığımız her otuz güniin Iaakal dördünü öldüren (Adet znmanı) dediğimiz üzüntülil 
miz (FEl\IİL) sayesinde rahat ve emniyete kavuştu. .. 

Allnhmı! Hakikaten talihsiz annelerimiz neler çektiler Onlar için adet zamanı engizisyon zulmü kadar bir bela idi. Hayat arkadaşlan olan babalarımızdan bile. gizli, o kirli ~ 
ranltk ve havasız yerlerde sanki bir cinayet eseri imiş gibi saklayıp gizlice yıkamak, kurutınnk, ütülemek ve tekrar az çok mikroplu bir şekilde kullanmak. Bu yüzden ömürlcrinİ11 
ne kadar birçok hastnhklnrla n\iicndeleetmek.. Ah! çekmek, inlemek! .. 

Nihayet bizlere moclern bir şekil diye pamuk tampon kullanmayı öğrettiler. Halbuki tababet bunun da iptidai şekil olan bezlerden daha korkunç olduğunu meydana koydu. Öyle flİ 
harice alonaması, içerde hava ız hapsolup kalması, vasatın sıcaklığı dolayısile derimi kokmıya, yani dakikada milyarlarca mikrobun üremesine ve bunların uzviyetimizin her tarafına 
nesçhnizin ve cildimizin taravetini bozmasına, yüzümüzü, yanaklanımzı solgun ve renksiz bir şekilde göstcnnesine en birinci sehcb teşkil etmez mi? Bu defa bizler hakikuti bilıniyerd 
şeklimizi kurtarmak için bir alay kremler, pudralar ve nıjlar kullanmıya başladık. Fakat bugün oh!. Binlerce şükürler olsun ... 

İşte biz, yeni nesil, sağlığımızı, sıhhatimizi, taravetiınizi ve ncş'emizi (FEl1İL) ve BAGLARINA sigorta ettik. (FEMİL) ne ideal bir icad! Ayda ufak bir para mukabili nlacağıınıs 
'FEMİL) bizi her zahmetten kurtaracağı gibi evde, işde, mektebde, vazifede, t>eyahatte, balodiı ve SJ)f)rda vücudiimüze bütün rahat ve serbesti verecek ve ömrümüz oldukca lıiç bir 
him \'e sinir hastalığı gönniyeceğiz ve evliıd saadetinden de mahrum knlmıyacnğız. Her zaman genç, dinç ve ncş'eli kalacağız. · 

Sevgili Bayanlar; (FE.idİJ..,) ve Bağı bizlerin ebedi, biricik hayat ve hilkat desturudur. Bunu her şeyinizden daha kıymetli tutun ve daima adet zaınanlarımzda bütün dünyanın 
Ba) !.'tlları gibi candan gelen bir sevgi ile kuUanınız. 

Her Eczane, Parfümeri ve Tuhafiye Mağazalarında, Kadın Berberlerinde v~ alelumum 
büyük ticarethanelerde hizm tinize hazırdır. 

VıLA YET ve KAZA MERKEZLERİNDE UMUMİ SATIŞIM ZI YAPMA ARZU E 
Tüccarların İST ANBUL, ÖZİŞ ECZA DEPOSU· ADRESİNE. MÜRACAA TLERİ 

l .... !B!Blll .... __ -.c _____ is_m ... et .... E_c_z_a_n_e __ v_E __ L~1amo_R_A~-u-A __ ~ı,_ı_s_ta_n_b~u-ı __ -_G~a-ıa_t_a_T __ e_ı_t_o_n_:_4~9 
r ... 11m1 ______________ ..................... ~ 

1 

• 

GRiP, BAŞ ve DIŞ ACRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTIZM, ROMATiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

oevlet Demiryolıarı ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilanları -
Muhammen bedeli 67200 lira olan 11250 aded makas meşe traversi 15/2/938 

Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4610) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 za kadar komisyon teisliğ!.ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudanya 
ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (537) 

K ZILA Y GAZETESi 
Çıkacaktır. 

illinlar11ıızı vermekle hem kendinize ve 

Jıem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 
1\-1 Ü R A C A A T Y E R İ: 

jstanbulda, Po tane karşısında Kızılay Satış Bürosu: Tel: 22653. 
Tstanbulda. Po tane arkasında İlancılık Tel: 20094 - 95. 

AS 'PiN KE 
Romatizma ağrıları 

için en iyi ilaçdır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merke%1.: Berlin 

Tiirlıiyedelıi pbelmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Gümrüğü 
* Her türlii han!ıa İfİ * __________________ .... 

1Ian Tarif em iz 
Birinci aahile 4()(J kuruı 
l kinci 6ah:le 2SG » 
Üçüncü sahile 200 » 
Dö~düncü uıhile 100 » 
iç cahileler 60 » 
Son ıahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında fazla· 
ca ınikdnrda ilan yaptıracnklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticad ilanlarına aid 
işler i~in şu adrPSc müracaat edil
melidir: 

llilncıhk Kollektlf Şirketi, 
Kahrtımanzade Han 

Ankara caddesi 
.. _........ .......... ___ _ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdüril: Selim Ragıp Emeç 

SAIIİBLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
. A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Çünkü: 

• 

Bütün ağrılara, h 
başlangıçlarına JaırŞI lılf 
yüzde yüz olan ~ 
zararsız en kU 

müsek.kindir. 

--GRiPiN,-~ 

i
l Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında, baş, 

romatizma, Asab ve ada le ağrılarında icabında 

kaşe kullanabilirsiniz. ---------

T aklidlerinden sakınınız ve her yerde 
G R J P / N isteyiniz. 

EN HOŞ VE TAZE ME1'/. 
RIN USARELERINDEN fS1 

EDiLMiŞ TABii BiR ME1'Jl

ZUDUR. Emsalsiz bir feo 
lid olduğundan tamamen tak 

bilmesi mümkün değildir. 

ıızhğı, mide yanmalarını, 

rini ve muannid inkıbazle.rl 

Ağız koku!unu izale eder· 

hayatın intizamsızlıkların• -

surette ıalah ve insana hl 

canlılık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK EC J, 

BEYOGLU • IST ANStJ 


