
Atatürk istanbulda 
İdare iflert telefonu: 20203 

HAVAB 
Sivil ha 
bom bar 

lngiltere 

B·ARDllAll 
havadan 

anına karşı 
arekete ,geçti 

lagiliz Hariciye Nazın avam kamarasında Almanyan• 
da bu harekete ittirak edecefi lmidini izhar etti 

Londra 3 (Hususi) - Avam kamara -
sının dün geceki toplantısında. aÇlk §e -
hİrlerin ve sivil halkın insafsızca hava 
,bombardnnanma tutulmasını takbih eden 
.bir karar sureti ittifakla kabul edilmiş 
ve dünyanın her tarafında mütemadiyen 

artmakta olan hava bombardımanı fe • 
caatini önlemek üzere beynelmilel 1ıl.r 

anlaşma yapılması hükıimete tavsiye e
dilmiştir. 

Karar suretinin kabulünden sonra söz 
. alan hariciye nazın Eden, hükfunetin e-

~'L • ;:-~~ JI • ~ ~ al iki Wba ,sasen bu husuada tedkikat ve müzakere-
' Jt..~i.tf A .. _,..,. )ere giri§ıni§ olduiunu ve bu milzake • 
'ılt-t\'ekiı Ceılı tatürt, relakatloriD. ·ıaekreteri Şükrü Kaya, Nafia Vetill Ali,saat IS,30 da Bursadan Mudanyaya ha ~elerin yakında memnuniyetbahş bir su-

~urtn~ =y~~=i ~u.:::: ::ıı ::: Ş.ı::ese~ reket ~:rj ~~tatürk'ü ~ette neticelen~eğini ümid ettiğini aöy-

Y, iiiid tierı n•••~•ioour•k•i•eşme ~~~~~~=:s:: 
- (Devamı 1 ıncı sa'1/ffuk) Havadan bombardıman ediln bir ,e1&fıi 

yolunda kararları 
talıudi mektebleri varidafla~ile 

lıükii.mete devredilecek 

Tür kir ve Fr•nsada 

Vukuunda 
so 

duyulan 
Aydın yolu da 
parçalanan ka ar 

a 
• 
1 

tam 20 sene 
bugün 
tren faciası 

>'a1ı 
ildiler, isimlerini de değlştlrmelı lstlgorlar, bunun içbı 

~~ galıında hillıtimete maracaat edecelıler , __ 
aiL;Udi •• --

.. 
Fr ..... daki faciada 1100 
kiti 61mflt, Tilrkiyede
kinde · de ona yakm ""l)etl lll~nevverleri hTürkleşme işinde geciktiğimiz Kra 1 ZOOO 

erı haklıdır. Pek yakında harekete ıeçtijimizi 

göreceksiniz " diyorlar peşte ye o,. d ı·y o r 
Fran.adalıi facia ltalya l.uiuJunl• 

cereyan etmif, bütün 011ıonlar 
uçuruma yuuaTlanm'lfı 

İayıat kaydedilmiftir. 

Yazan: _ lıhittin Birgen 

'-.... Halıamh au (Yama 2 inci sayfun•zdadır) 

l~il~s~ın_da yenı · 
~ lkttikçe artıyor, ıeceleri ıokağa çıkmak ve 

,.~111111ak Jasak, tevkifat devam ediyor, buna 
en Arab çetelerinin arkası alınmadı 

kanşıkllklar 

l'iı· . . ' 
ııtınde faali1Jette bulıı.n an asken mahkemeler.den bin 

' \Yamı a inci &aJfamıztWır) 
• 

Son zamanlarda Fransada, cihan harbi diye kadar vukua gelmiş olan tren b • 
• • K ) zamanında geçmiş bir tren faciasına aid ıalan arasında emsalsiz bir deh.Jeti hat. 

Mu sol ı n ı r a ı n Macar haberler neşredildi. Bu tren faciası, şiı:İı- (Devamı s inci sayfada) 

Kontes ile nişanlanmasına • • 

_ memnun olmamış J •ıt J. . 

Peşte .3 (Hususi) - Macar asilza-:_ ngı ere n · aponyaya 
delerinden Kontes Appony ile nişanlaıı 
mış olan Arnavudluk Kralı Zogo'nun k ı ki 
yakında Peşteyi ziyaret edeceği }iaber arş azır ) arı 
verilmektedir. 

Kral Zogo mütenekkiren seyahat e
decek ve nişanlısının malikanesinde 
birkaç gün kaldıktan sonra Tirana dö
necektir. 

(D~vamı 9 uncu sayfada) 

Singapur 
İngilizler 

üssünde büyük manevralara başlandı, 
" iznimiz olmadan artık buralarda 
kimse geçemez ,, diyorlar 

B• k •ı k• Londra, 3 (Husu -ır atı se iZ sene si) - Dünden itiba-

k 1 d ren yeni Singapur sonra ya a an 1 üssünde başlamış o. 
Bundan tam se· lan manevralar bu· 

kiz sene beş ay yük bir intizam ıçin· 
evvel Bursada bir de devam etmekte -
umumhanede ka· dir. 
dm yüzünden ar- Manvralara 10 bin 
kadaşı Ahmed Nu ' asker, 25 barb gemi-
riyi öldüren E - si v.e 110 tayyare iş -
dirneli Haşim oğ~ tirak etmektedir. 
lu Halil, o za • Manevralarda ha -
man zabıtanın bü ur bulunacak olan 
tün gayretlerine Amerika donanması-
rağrnen bir türlü Katil Ha1'l na mensi.ıh üç gemi 
derdest edilememiş ortadan sır olup bugün Singapura va. 
gitmişti. ıtl olmuşlardır. Singapıır waünü gösterir harita 

O zaman Bursa zabıtası tarafından Singapurdaki bahri U. lngiltereye ve inşaat apcak bir kaç ay evvel bitmlf-
elde edilen katilin f<>tograflanndan bir 20,000,000 İngiliz lirasına malolmuştiu'. tir. 
tanesi de İstanbul Emniyet Müdürlü - İngilizlerin şark Cebelüttanğı ismini Singapur üssü, İngilizlerin meşhur 
ğüne gönderilm~ti. verdikleri bu muazzam bahri \•e askeri Hongkong - Singapur - Port Darmin 

(~vam.ı Si u.ncu sa11f•d4) Ussün inşasına 1923 senesinde başlıınml§ (Deuamı 9 "*" aa1'J"4ia) 
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2 Sayfa 

r--
Heırgü 

Türa şme 

'S 
uhittin Blrı• 

~~11e :x.üı:k ~..mudi -

inin 

cildOOm:iııdmı 

ri ühm3l en 
dcmane ·~.,.-ı-... unmı1§tıım. lil!!:riml 

bu şikayetim 
mukabil şika 

onhınn ::m:amnda U>azı 

cib oldu. n ~ere üçük e'terrü 
üzerinde :toplanan 1>u ;lllukabil şikayetler 
hakkındaki fikrimi ıde söylemiştim. Son 
günlerde murUa1i olduğuma gfue "!Uiir -
kiye Yahudileri arasında iruv:veıtli ı.bir 
Trü ll\§l11e meyli ve bu me~Je göre b:r 
harekdt b - ermiştir. · ellheri 15.i.ıık 
camiasına :karşı ak jyi ir ibağhllk "lhis
setmekle maruf olan bir 1 .... kmı W:.ahucli 
miinevV;Crkmi b:mri.ın y.av.dıkhırıınm gc~ 
dostane v.e hayırhahane ealduğunu ıınla
mışlar ve hatta şı"'kfryet ~'igim '119~-a -

larda .haklı olduğumu açıkça tasdik ede
rek bunun .tatili! se 1er.iıti .1z.a'.h lf!±mi.§-
1crdir.. 

Bu kıstm a'hu.di ~ Un! 
bugün TürKlerin nmınmi :ef1 ~ e.tl&
.rini mucib ~ hıikamizda lbınik-
1ığınuz tar.ihin ana'hı;uliidüx:. Bu .gö..'1%F 
.kenilı1eiine 'tımmmen er.m !lazım-
dır; ben endilerine hu moktada :e
rincıe onlar na r,erfy.orlar ıve iil
yorlar ki: 

- Tar.lhen Jna%Ul" ~ 'ibize :halen ~ 
evam etmek "baldom 

vermez. iliz unu tir.af eder.iz we :si-
.zin ikfıyette duğumızu iteslim e-
deriz. F.a'knt, · :art.ık arekete geç -
mek Uzer:e lhazırlamm~ ıbu1ımu,yorm: ~ 

görecekSiniz .. · }~ıfk1nda bantkete 
geçeet:ğiz. 

* Gene 'bu 
arasında _gördüğüm meyillere göre tasav
vur ettiklerı 'hareket ıgayet ma'kul ı.esaS.U.
ra istinaô edecektir. 'En mühim esas o1 -

Şeffaf .elbise 
Moda 
Oluyor 

SON POSTA 

Bir otura ta 100 
Domuz sucuğu 
Yiyen adam 

Sözün 
Diyet 



yakalanacak 
4R"eınileri derhal 

~ lldra 3 

haricinde 
denizaltı 
batırılacak 

Sayfa ., 

[ Bu Sabahki J j Al H bJ L Gör~ü~:::~e;i~~ler l. man ar ye 
•D~~;:;::;::,,., .~"~":ı.ı!:~·~urtu~:r;~~ N az 1 n B 1 o m b e r u 
l~~ıncı111 serlevhalı başmakalesinde Atatür- • t ı f tt • 
kun Bursayı teşriflerini ve Merinos fabri- 1 s 1 a e 1 
hasını açmalarını mevzuu bahsetmekte ve 
;}öyle ciemektedlr: 

Paris 3 (Hususi) - Alman askeri rü& 
sasile Nazi partisi şefleri arasında ihtilaf 
~ıkmış olduğuna dair bir kaç gün evvel 
·ıerilen haberler tahakkuk etmiştir. 

Devletin her işine karışmak fatiyeıı 

p<ırti şefleri, harbiye nazırı mareşal Von 
Kurun - Asım Us «Bahtiyar Bursa. ser-

levhalı b~ .. ~makalesinde Atatarkffn Bursayı Blombergi de kendi nüfuzları altına al-

•Hakikatte, Bursada açılan bir fabrikanın 
kapısı değil, Türk milletini hakiki kurtulu§ 
füemlerlne yükselten yep~eni ve kocaman 
bir ufuktur. Atatürk baş yapıcıdır, bizler ise 
onun lrşadlarlle yürüyen başarıcılarız.D 

* 
zlyaretlerlnden bahsediyor ve diyor ki: mak istemişlerdir. Mareşal ise böyJ~ bir 

Jarı haricinde meydr.na çıkarılacak olan bu tahtelbahirler, cYağmur altında elektrikli meş'alelerle so- harekete karşı gelmiştir. 
derhal peşine düşülerek batırılacaktır. kakları dolaşarak bayram yapan Bursalı İyi maliımat almakta olan bir rnemba-

ı~ y· (Husu ·1 . 
""Paıı 1Yecek \' 'k:~·ı - Fransadan Ispanyaya gönderilmekte 
r'!ırı:a huducİ u ··U kırk kamyondan mürekkeb bir kafile, 

1 an b0 ...... bunu geçtikten az sonra Franko tavyareleri ca-
~ı ··• ard · tı. addi ı ıınan edilmiştir. 

Paris 3. (A.A.) . -- Populaire gazetesinde Leroux yazı".·or: gençler Atatürkü görmek istiyorlar. Büyük dan bildirildiğine göre Von Blomberg, 
Önder Çelikpalasm balkonuna çıkıyor. Te- b 

Faşist Italya, Jspanya harbini Habeş harbi ve daha ev- şekkür ediyor. Fakat havanın yağmurlu ol- alayı seyahati yapmak üzere İtalyRya 
·"l~a /\ arar ın .. h. . 
b,r llıeı;k 1 u ırndır. Kafile ile birlikte giden ve arala-

"eı-iJınckta ~- da bulunan bir çok memurların öldüğü ha
eaır. 

velki harbler derecesinde benimsemektedir. B. MusoJinirurı rr.asını düşünerek bu binlerce kişinin rahat- gitmeden evvel istifa edecektir. Rt:!smt 
son nutku ?unu it.iraz götürmez bir şekilde teyid etmekte- sız olmamalarını da istiyor. Atatürkün baş- mehafil, bu haberi tekzib etmemekted1r. 
dir. Fakat, ltalya, Ispanyada ckendiıı harbini yapıyorsa, ade- yaVoerleri OcHi.I Üner va.sıtaslle ve yüksek Bu mehafil, mareşalin yakında talıdıdi 
mi müdahale komitesinde işi nedir? İtalyanın ~dördiinc!i sesle tebliğ edilen bu arzusu bu gençlik or- sinne uğrıyacağını beyan etmektedirler. 

Loıı De · 1 dusu ıçlnde derhal şiddetli bir akis yaptı: y k d b b 
~~ .. ··dra 3 nıza tı gemilerine kartı harbine• nihayet. veı·mesi temin edilmediğini takdirde, :ıdemi _ .ıRahatsız olmak ne demek! Biz Atatürk a ın a u apta bir tebliğ neşredilme-
~l~i <A.A ) İ müdahaleden ciddi ve namuskarane bir surette bahsetmek tçln ölürüz .sesleri yüksel!yor.. sine intizar olunmaktadır. 
lıL_ - n lngilt~ - Yi malUmat almakta olan mehafıl, ı'mka·nsızdır. Berlin 3 (A.A) B" k t 
~llda ko re tarafından kontrol edilmekte olan mı>ı· * · - ır ço gaze e. 

lif 1 rsanı ğ Roma 3 (A.A.) - Frankist İspanyol sefiri, :faşist milisinm ier, Almanyanın yüksek kumanda hey 
~ : an İ~giJi~ a l~arşı himaye tedbirlerini takvıycye on beşinci yıl dönümü münasebetile Musoliniye bir telgral Tan - ıSanayt hareketinde yen! adımlar.. etinde değişiklikler vukua gelecegw ini 

e ... rı 1 .. P anının bu mı tak d t ht lb h" ' · l'aşlığı altında yazdığı makalede Ahmed E-
~kt d e erin1 tanı .

1 
n a a a e a u .. erııı çekmiştır. Sefir, bu telgrafında cİspanya toprağında asil bir :mln Yalman şöyle bir fikir ortaya atıyor: haber vermektedirler. 

e ir ı amı e menetmekte olduğunu beyan ey- fikir için nefislerini feda etmiş olan İtalyan ıe1·vonerleri hak- cMemleketlmlz yalnız ziraat sayesinde hiç Matin gazetesi, Fon Frıtsch'in har -. ngiJiz t . J 

orpıdo muhripleri tarafından kara su- kındaki hayranlıkla memzuc takdirlerini. bildirmiştir. bir z:ıman topraklarımızı korumaya ve imara biye nazırlığını kabulden imtina et • 
'• klfi nüfusa sahlb olamaz. Başka hiç bir se- miş olduğunu ve Hitlerin bu nezareti .... r k ı· · ı · 1 A 1 f ' beb bile olmasa bir nüfus meselesi sanayi bizzat deruhde edeceğini ve ordu, do -'« T l hayatına atılmamız( ve bunun için kafi bir 

_ kontrol eden yeni büyük ·erkanı har -'k 
• n g ı ı z m ~ ı ve ürk _ Fransız sebeb teşkil eder.. nanma ve hava erkanı harbiyelerini 

•0~ bsad"ı mu·· zakerelerı· dostluğu i~·hl;;~-· .. id;;;;j"~i; ~~~·;:~:~t~~~~ğwı istihbaratına at -
.. ·•ııı A d Paris Midi gazetesinin öğrendiğine 1

'· ı- .. ,Q J (l/ Fransız Meclisinde evvelce vrupa a göre Alman hükumeti, yarın bir teb -
~tl>ll,.4 -1,.e·ı~ausi) - Daily Telegraph gazeteıinin iıtihbaratına gö- .h'1 k•J" liğ neşrederek yüksek kumanda hey_ 
'İci~~ ede,.

1 
•z .. mali Ve iktııadi mahlelleri araıında ıon zamanlarda ı as edilen grup yeniden satış teş 1 atı etinin yeni teşkilatını ilan edecektir. 

lrı 1~1 IQltviy nıuZaJrereler, memntıniyetbahı bir anlatmaya varılacağı vücude getirildi Bu gazete, ordu rüesasının büyük umu 
~Qt~/ie, ,,..;,7tme~ted~r. .. Paris 3 (A.A.) - Altı sene enel, M. Umum müdür dün akşam mi karargahın tevhidi planına aleyh -

"f'fll11Q i 
1
• eenıı bır muzaheretle Türkiyenin ıınai programının Herriot tarafından meb'usan meclisin - Avrupaya gitti tar olduklarını yazmaktadır. 

8 
f ırak edecektir de ihdas edilmiş olan ve 2ıo azadan mü- . .. .. .. . Mareşal Blomberg istifasını verdi 

U 
· ıe~kkil bulunan Fransa _ Türkiye ıru- İnhı~lar Umum Muduru Mı~at Paris 4 (Hususi) _ Mareşal Blom~ r sa n A k 1 . po bucün yeniden vücude getirilmiştir. Yenel dun akşam Semplon .~kspresile berg dün istifasını vermiştir. 

1 n s 1 n a 1 a k 1 n w a s 1 i ç 1 n İllti:~b L:::~~ış:~~~urt::~\i~:!~~k~iv:e~ tav;~~~~~e~=~e~~n e~~iş:!~a~:t e~:!~ B . d .. t . 
mm iki mernJeket arasında asırlardan - ır en us rı sıııda umum müdür Viyana, Prag, Ber-y e • t db • 1 1 d beri mevcud olan dostluğu takTiye et -~ n 1 e J r er a 1 n 1 mf'k çarelerini beraberce tedkik etmek lin, Paris ve Londraya uğrayacaktır. Mu·· e . k l 

Ut&q 3 üıere Türkiye Büyük Elçisini ziyarete Midhat Yenel'in bu seyahati, İnhi- z Sl uru ugor 
~~~ılar (liususi) 1 mP.mur etmiştir. sarlaı İdaresinin mühim Avrupa mer - Sümerbank'ın inşaat programı ta -
'lll:ı g(i ' •. 2.itaatçıJ - ktısad Vekili or· Deriye aid kalitelerin ıslahı meselesi "::===============:::::! kezl~ı_:ind.e vücude getireceği yeni satış mam:anınca bankada bir endüstri mü-
~lırıı. rtişrrıeıer ar ve mcrinosçularla de görüşülmüştür. Bundan maada kun - Atatürk teşk lat l ı.:ı.k d d 

"ti 3 Ya 1 ı 1 e 8 
.• l:i •• 

8 a.r .1:·. . zesi tesis edilecektir. Bu müze sanayii-~ t (liu Pnuştır. duracı, bıçakçı esnafı ile ve araba vapan- U M d tt - ] d ~k susi) u J~ mum u ur gı ıgı yer er e sıga- mizin en ibtidai şeklinden en müteka-
l'ı\ llı~ 1

kletin d mum sanayi mü - iarla da konuşmuştur. Standard bir takım ralarunızla şarap, likör ve tuzlanmız mil vaziyetine kadar bütün safhala _ 
-.._,, lldür e evanı etmekted· · u (Ba~tarafı l inci ıayjuda) -,, ..._.t rnuht · ıı. - havlu tipleri yaparak bu san'atin ko - :r için yeni mahrecler bulunması işi üze- rmı gösteren eserleri ihtiva edecektir: 1 

er ;al>rrıış, b;ı:~ksan'at erbabile te- runması kararlaştırılmıştır. Toplantılar- oüyük tezahüratla uğurlamışlardır. :rinde de tedkikler yapacaktır. Midhat Müzenin en kıymetli hatıraları, fab ~ 
\ ıtı e. kUsilk d Yu debağ fabrika - Atatürk Mudanyada halkın coşkun Yenel hareketinden evvel kendisile gö rikalarımızın altın anahtarları olacak
hıe~llıyet fiatı ebağ esnafı ile görüş- da küçük esnafa açılan kredinin de tak- :::evinç ve tezahüratile karşılanmışlar - rüşen bir arkadaşımıza seyahati etra • tır. 
I! " tedkık arı arasındaki fark se- viye edileceği bildirilmiştir. Toplan tılat·- dır ~ d 

1 
. • 

"lı. ver . et-· d b 1 l At 1·· k .. . k . .. d b. ·· aa .. ın a şun arı söylemiştir: Cumh . t d .. t . . . .. b'. "k ".'ISla gısi k " 1 ıştir. Ayrıca mua _ a u unan ar a ur reJımıne ar§ı SP.V Büyük On er ır mu et Mutlan • S h f .. .. urıye en us rısının uç uyu 
r da rn ·~nununda tadili gereken gi ve bağlılıklarını hararetle izhar et - yalılar arasında kalmışlardır. ckf y~.a uln uçI_dhaf~ kadar su • fabrikasını Atatürk uğurlu ellerile ve 

uzakere edilmiştir. mişlerdir. Atatürkün Bursada ikamet buyurduk - rece l~'. n ısa~ ar aresı Avrupanın altın anahtarlarla açmıştır. Bu altın 
Jarı Çelikpalasdan Mudanyaya kadar bil- m~htelı~ yerlerınde yeni ~t~~ me:k~z- anahtarlar elyevm bu bahtlı fabrika -

la tün güzergah boyunca köylüler, yolda ı:rı k~raca~~ır. Yaprak tutunlerırnı - ~arın en kıymetli hatırası olarak ifti -
IYl8kı•neye verı•ıı•rken Ulu Öndere tazimlerini sunmak için bek- ~ın mu~t:rısı olan Almanya~ ve Avus- harla saklanmaktadır. Süınerbank en-

liyorlardı. Mudanyada iskele me"danı urya gıbı memleketlerde alakadar mü d .. t · ·· · · t · tt· • · 
• J esseselerle t 1 d b w us rı muzesını esıs e ıgı zaman 

[) 

resmi istikbal heyetınden maada bilyük V kf 
1 

em~ a~ a ulu~acagım. Cumhuriyet endüstrisinin sırasile Na -

h 
· bir halk kalabalığı ile dolmuştu. Ata - b'a ı~dod urska 

1 
~k raya da ugra~~r~k zilli mensucat, Gemlik suniğ ipek ve a • ı • v k A l • • .. k" b·1· .. .. .. b"' .. ır mu et a aca ve bazı buyuk B M . 

l iye ti in tur un otoma ı ı gorununce utun bu .. .. ursa erınos fabrikalarını açan bu e a e n kafile bir alkış tufanı içinde çalkandı. muesseselerle muzakereler yapaca - uğurJu altın anahtarlar da bu müzeye 
~ •• h Yaşa Atatürk sesleri afakı çınlatıyordu. Şun.» nakil ve muhafaza edilecektir. 

h ••ıU ,· m b. t A • ı· Atatürk saat 16 da Ege vapuruna binmiş. ı~ 
Q~tl.J } r a m J m ler, vapur alkışlar ve uğurlar olsun, sağ 1 Sabahtan Sabaha: 
~ 'ta)\ ol Atatürk sesleri arasında iskeleden 

~i· Sonra l · ) . k f 1 • l ayrılmıştır. 
~ l§litil • memur ar, amır erın ey 1 arzu arıy C Gece yarısı Kalamış önünde demirliyen 

~ltı\t } etnıyecekJcr. işe yaramadıkları anlaşılan vapura Jstanbul valisi Muhittin Üstün-

>J~tıı t ar da mecbur" t k .. d k dilecekJer dağ ve Istanbul komutan vekili General 
~l~~ra. '4 1 e au e sev e Cemil Cahid gelerek tazimlerini arzetti-
~~t4: <tntit Cliususi) _ . . . _ .. . ler. 
~'<=re "e ll"ıe Dahılıye Ve- dıger koşesıne nakletmek olur. Bu, Büyük Şefimizin Ankarava dön .. 1 · 
~~··~htr: 'llln ınu:ıar hakkında vi- hatayı tashih değil, ~~ara~ı teş~ildir. ·Bi.ivük Misafirimiz ve· Şefimizu1;:: 
~ih.-.t'lltııdt bir tUtnı müfettişliklere Bizim ana vasfımız yurdun her ferdin- tiirk'iin şehrimizde on gün kalmala 
ı.... :'tak e b anrinı g·· d · t· d ı k · "f d d. n ·rı ~""' azı . • on ermış ır. en mut a a ıstı a e ır.» ve avın on dördünde Ankarava hare -
.. ~ ı. .. ı, e Vılavetı ·d 1 A . . d b • . l . . • v " 

ı: ~ "ollıis ttıniyet ':. ..eı en ge en ynı tamım e azı amır erın ınsanı ket etmeleri kun·etle muhtemel bu • 
:ti, t~ be er ve h~udurü ve amir- hisler sebebile bu gibi memurlar hak- Junm:ıktadır. 
~~1~tid. 1ediye n~ ıye müdürlerinin .kında sicil istenildiği zaman iyi sicil -·· • • · · • · · · · • · · · -· · - ... __ _ 
'Q~l h~rsızlıkıar:ıslerinin tembellik· vermekten de çekinmedikleri işine te· sile terfi ettirilemiyenler bu defa açı
tıııl'" ~~te Sı.tsunaakı~, antipati uyandır· :nas C'dilmekte ve bunun da sakat hare- lan ~ · erlere tayin edilmişlerdir. 
~ ~Qı.. Ve ı ş i k • ı · k · 
1 .ıq.1·" h· , :tnadct· a~·et ere temas ket 1-ılduğu ilfıve olunmaktadır ve or- Istmıbuldan .. omıs~r n:.uavini Etem 
4~~t'ıtı tssı sebebı ~elıller gösteril- ciucia tatbik edilen sistemin mm·affaki- Demircan, tbdulkadır Guven terfi e
\~ı. Rtist .Y~rlerin leı le bu gibi me- yetli r.etice verdiği kaydedilmektedir. denler arasındadır. 
l'ıı ~d· erıı ın de·· t• ·ı · · A t 11-- k .. nnru ed"ldl 1lh ır. 13 111ekt gış ın mesıne Tanıimde netice olarak bundan soma Y3 !? a ,K.Uya .,r men 1 

,,;.:ılle e ~. 111ün e olduğu ifade edil- sicillerde i<.:e varamazlığı sarahaten Anl\ara 4 (Hususi) - Ayaşta kayak 
'\ttı ~<!um asebctı v k. ,.. J 'd J • f lal t • ·· 
tı ~t'ığin b·le deınektea · ek~let ta- lcsbit edilmiyen bir memurun değişti- .Avapkmıya gıı · ı~~.erbın az aşkıgın~ gor:.n 
• ilb; irin . e ır ı: ıHmi:ı eceg·i işe yaramazlığı tesbit olu- n arn va ı ıgı urasının ayaga mu-
llL ' 1Yetı CJ Vasf d . ' . .d ' 1 d • t dk.k tt' . ı ~ «ıtı11 erina . ı ma unun .ıan rr.emurun ikinci bir s icil almak ü- saı o.up 0 ma ıgını e ı e ınnış 

t lıı- "'e 
1 tkrnaı ~n ıstifade etmek, zere diğer bir amir maiyetine verile-! menfi netice aldığından bu mahalde 

tı b halın 111eınıek ~r_ek onu yetiş- reği. ikinci sic'l de ayni sekilde olursa kayak sporlarının yapılmasını menet-
~ ~ e g et tçı;n f d I b' . . . t' 

tlt:ık etirın k . ay a ı ır !mecburi tekaüde sevkolunacağı tasrih nuş ı.r. 
rı. 1arı 

1 
an tare tır. Her memu- edilmektedir. PasnJ>ort kanunu projesi Devlet 

"ti ;rııe t~a1e etın afları olabilir. Bu Şurasında 
ı ittl'ı l:!v1:~cll.!chiı et ek on.u iyi memur Terfi. eden t•ını(iyet memurları Ankara 4 (Hususi) - Yeni pasaport 
~ ... ı.a~. he noksan~ek ıeab erlerken Ankara 4 (Ilusu~i) - Bundan bir bnunu projesi De\•let Şurasında ted-

. Ve h; Yuı·al:ne ?aşka. ıne\·kile· ı müddet e\·vel yapılan imtilıand.a kaza· kik :dilı::ckt:di~·· B.u proje ile yasaport 
111 de bu hır evladını kör- nnn !;omiser muavinlerile polıs rne- ilsulu mutekamıl bır şekle baglanmak· 

noksaıu yurdun !murlarmdan kadronun darlığı dolayı- tadır. 

50 yıl sonra 
----------~----------Büyük üstad Welsin yeni bir yazısı çıktı. İnsanlığın geçirdiği inkıl.bl 

~uvv~tli obje~tifi wile gören üstad ~ugünden yarım asır sonra varaca;ı ::: 
t~~cyı de kest~e~e. çalışıyor. ~cllsın düne aid tedkikleri diyebilirim ki bu· 
gune kadar tarıhçılık yolunda ız bırakmış şöhretleri çok geri bır k k b. 
k tted . n·· .... •-hlil d a aca ır 
ıyme ır. unu ıyı wı. e en mütefekkirin yarını da iy· k f d w. 
·· h d'l ı eş e e<:Pgme 
şup e e ı emez. 

İşte bu büyük İngiliz müellifi bugünüıı ke1::iflerine go"re · 
~ yarım a.sır sonrakı 

hayatı tnsavvur ederken diyor ki: 

- Elli yıl sonraki hayat daha· gen is daha rahat ve d h ·b 1 .. . . ~ · a a cazı o acaktır. 
Bugun ınsan ehle meydana çıkan bir çok işleı· f"br"k l d 1 . k . . . ~ ... ı a a11 a yapı acaktır. 
Yenı eşfedılen madenler ve ıptıdaı maddelerle mim ı kt ·ı·w , 
b . k · k ı· 1 · ar ı an terzı ıge kauar 
ır ço ın ı ab ar olacak insanlar daha rahat ve t · b" h 
kl , emız ır ayata kavu1::a -ca ar.11 :r 

Üstadın vardığı netice tatlı hır rüva halinde d d" 
1 - evam e ıyor. 

. \\ ells zannederim ömrünün sonbaharına erişmiş b'r armd' v b'.t" 
J T ı ·b· · . 1 . ı ı ır. e u un 
ngıkız e

1
r gıd 1 sınır erme hakimdir. Dünyanın bugünkü tehlıkeli cereyanlaıı. 

na apı ma an d- ·· b"l · • . . ~ş.un~ ı mıştır. Fakst bulduğu neticenin insanlığa mutlak 
saadet ge:ıreceğını ıddıa etmesi b iraz fazla hayalperestlik gibi görünüyor 
~s~ad ellı yı:.s~nra bütün insan elinin yaptığı bir çok işlerin fabrikaİar~ 
mt •. k~l. edece~ını ve bu yüzden insanlığın rahat edeceğini söylerken 1:.-üyük 
t~rıhının .beşınci cildinde ehemmiyetle durduğu bu fabrika sanayii davasını 
bılınem kı nasıl unutuyor? 

Wells büyük tarihinde on dokuzuncu asır iptidalaı·ında hızlanmağa b ı 
f b ·k . . . aş ıyan 
a rı a sanayı~nın orta~·a yeni sınıflar, zümreler çıkardığı ve Marksın to _ 
humlarını attıgı sosyalızrn naznriyclerinin bu '-'Üzden patlak , d . •. · .. 1 

• • • J ' CI" ıgını soy e-

k~~şt1tır1. ~arını_n bı~ısan elinden alıp makineye vereceği iş acaba eli boş kalan 
u e erı yenı ır cereyana sürükiemiyecek mi? 

Bana kalırsa hadiseler ve keşifle" havatımızda 0 kadar ·· • tl l k. il" . . w• • J sura eyer a ıyor 
ı e ı yıl sonrası ıçın deg1I, yarın için bile hüküm vermek ukalfilık olur. 

Bürhan Cahid 



§•l*ii9.El!<'- - -~ 
Belediye temizlik işleri . ilk ve T Müddeilımumilikte şüpheli bir i 

i~~n y~~i !~~~irler aldı r~i=~:=r ~!~! ~~k~~~~ ~~~!~!!~ 
T emn:bk işleri l»üdcen ıki mısline çıkartfdı. Şehre yeni m ·r . -~ . . t ölüm vak'asmın tahkikatına el koymuş- rnesi üzerine vaziyet eJıeJll!lllY'-_,s 

f ._ _r_ t::.!' • • d db. l 1 d 1 aarı sı.a.emını es- tu Ya l ..._hk'k t .. b' ka .. , ··ddeiutn' daha ~ 8\1 aeva.ı 14ın e te ır er a ın 1 L.!ı. • • r. pı an Hl 1 a a gore ır ç gun miştir. Hadisedeıı. mu 
UR eftcek RolnlSJfOJlhlr e\1Wl Beykos: ~ Bezlıne kö,ün. haberm edilmiftir. , 

,,.....-,..~~,..-,~~~.....: çalı-main~ dİ ..R 1 ~ fsmail oğfu .Ra8 He iöyün muataı·ı Hata.neıün vertliği:~~ _..-
... ~ evanr ewyor ar Mehmed arasında oldukça şiddetli bir ceb, felç sebebile nezvi cfiJJJ'J .... 
Ok.l.ıyan ve y~e.rıD sayw her se- \ffiÜnazaa lflttJllİştiıı.. Bu münazaa esnaı - llliştür. 

ne. mühim .mikdarda .ar.tmalma,. tahsil smda qpli hlddetJessen ff bağs.ııp 91panı Hiıdiıeye müdaeiu~ 
çagµıa gellp mekte:ble;ı;e. kopnlaı;m ,Reaene, aralan.pek lcıa bir zamen ~an, den P.ehmi vazi,,U dnSi:~ 
mı1cda•ı .~a. o nisbette 9.)ğalmaktadır- bil!denbi~e nüzW isa»et etmiştir. Bu va - ver Karn da aseC. -:: ... ..ıi 
. ' Bıtı yuztiea:. mek~imi2i iJıati.Jaca ziyet kaqıamd~ Bec:ebin k&rısı Fatma Filhakika, adliye. ~ ~ 
gpce ıslahı etmek> zao;uretİl hcwl mnuş- jandaınnayıı1 m.üıacaat tdertk, kocıısuıa bulmuş Vt cesedin ınOYP 
tuı: .. Bug_ünkü. smıV,, mekieb, mualfün ıaüzü.l isabet ettijfni ve Eıuna sebeb de lüzum göstermiştir . 
..,..ctzf~i ihtiyacı.. karşılG.JJamamakta,, hu muhtaııın ohiujunu Jddia etmiştir. Jan - Vaziyet tıbbı adli tarafı_nd8;,par 
:Roksanletr senelttr geç.tik~ zi1adeleş - darma tarafından derhal tahkikata geçli- r.apGrla 1e.vazzuh ectraJıtir· ~ 
me.k~cfi.~ Maa.ı:i.f. 'ttekaletint'le iki ko - miş,, hasta da 3 Oia evvel Gureba hasta.. rildikten sonra,. tahkikata ~~ 
misyon münhasıran bu işle uğraşmak- nesine nakled.ileıei: tecfavi altına alın _ dei.uınumiliğinde devam. ~ 
tadı-l~ 

~=·:~::" .. e;ı-:~"' Sahtelciırl;k-ruab5s ,JI 
scleıin lwgiinkü §(tklh tamama deiiı-- U ""d • • '111.- k 
!irilecek.tir.. Alb. yaıı?Raı gelnq çocuk. - CilZı lSesz JV.l una aşaSI 
laı: mekteÔlere alllıaealı, sekia sene o- ,,, /ık .,_ r k 1 IJf. 

fefn.M &1lgtfn1dt 1'.e'z<lfettftf ~ ed4n bir ç$ı>çil ~1tı1a'nl~ il~~~ Orfa farrsil verlJinfş ~ ı Q l#CQff yl an aava . ;J 
• • v.. • • .., facaktır. Ilk ve ort<I' mektttbler bu su - .....-:.~' 

Beledi;e l~n:&utım temi~ik 1'jl~'t.JI • gunden başka Sıhhıye Vekaletı <fe ıs - , ti till:Ieı tj i kti Mbtfüeiamumntğm .aühim bir .uhtekft.r - Ahmed Emin Yalman tara~_...& 1'J 
~ ak Jidan a~Akctaaıt 61ıl'Ui~dır-. J& • tan bulun temizli'k işlerini yakından ta· e c. v ş z:. ece r: . lık hadisesinin tahtıka~a el koymUJ ba - toru A"fni Bayer ile Recai Nus-· '-

1 1 . J• k' ctkt4!dtı: ~-~Ab l&,.....: tia k: Dıgcr komısyon :ınektebı ve muallım lundu~unu dünkü nüshamızda haber ver - leyh!erıne ikame olunan ha~~ 
halle aralarında &ulun~ saöii- ço-p..m• ııO< eh . · .. ı:sıan u AJ.,. hllı h - sayısile me&n•l olıtı.ai ............. Yeniden a- mlştlk. Tahtikata müddelumum1llk ı inci ~ ~ 

ta 
,_.,,;.... ,,..,.. 1 .. ;J l ı k b · d 1 1 t ,,,>: k ':I&- WtYw. Asliye ı inci cezada dün ~, :J 

1ulanı ma --'"" neşr.eı.meMJ~· el.var ar a sı ı ı:ı: muca e e açı m~ş ır. ~ır fılacak orta mekte):) savısım ve bu tcdk.lk bilrOIU ve S'ııl\an~hmed sulh ceza Falcat. su~lulardan :aecal ı ı. '-J 
lla&ını l!aba.tsız etmelftediı:.. :ıunlat: çeşme sular.ınuı fehte ~ edılmesı ya- 1nektcblere J"~m 11 ~alY mikd Mklmli~ı tarafından dun de ehemmiyetle hulundu~unu telgrafla bildire~ r:.J 
kaldıtılacak 11etlerind' :môderıl sey:yd.~ sak t-dilirken Halialı ve Taksim su - . a ~ Jl m . m ar dev.ıım edilmiştir. Dün ı lncI sulh ceza hA - mty~ ~ehnemiştir. Recai ?fözb,,.tJJri'J. 
- k tuıa ' ik ()} ~t ia d:ı 1ru11Zıi11marnaın. hakkında ra tını tesbıt edecektı.r. Yen~ orta mek • klmi P.eşld -,e müd<feiumuml muavinlerin - tstıdada vekili Etem Ruh!nln l "r'j 

'99J u. rı ~e uııaca ~ m, rmı~... . . . , , • ~""'hkt, bu ltomfsyo'&un vere-ceAt rap-<r den &ıbı1, Mdlaeııin allkadarlan hazurun- fşden dolayı Ankarada mahleıııe '1 
• !la~r~dan ıtıbaı:en ~y~~ltn~~ .~ por '\ erı.lmıştır. Her şe~ den ev~ el h~l ıa göre açJltıcaktır. ds evr.nk' üzerinde tahkikata <Uvam etmiş - bulunduğunu, kendisinin de _,.. 
augu gıbı İstanbul va Ka:chR:oy., Uslu 4 km,. te:nız suya kav~~ı temın edı - Mckteb çokluğu karşısında bütün l"rcftr. Tedktkler Slrasında bazı evrakın M- l>eyan ederek, duruşmanın ~ 
dar ciheti çöpleri ~ denfae dQktiJme J' !ecekhr. Sıhhıye Ve.kaletı ve heledıye ted . . t' . b' Iı:. de 

1 
dlseyle al~kadar olmadığı ve şahsi mahiyet- tır ~ 

ğe ba~lanacakt1r. ~pleriıl denize d~ • tarafındart ~yrı tytı ~ıları temizlik V 1:~ vtteazıy.edını ıtr n;~erk eb~l ~~ mz te btdundUill gkiilereır:. sah1bler1ne iade e - . Bu vaziyet üzerine ınüddeıııtJJ~ 
.. . . • . . . 1 ıft:ı. .:ı... .... elWlo.e n ı are e nıe~ a t .-uııya- dJlmlştlr. Diğer kısmının ise, tedklke muh - M - ·~• ~-

kulmesı ıqın Is anbul beledıye~i h'eı: se- i'şlei!l memba ~u a:r.ınm ıs ıınıı ı.ıtı: ""' - .. ~-da viT11. tl -..-.. .. 1 ... ..:ıa- ......... ... ld kl .. - 1 - t" B nl üh" Şukru, dunı§'manm tammu d~~ıı . . .. .. , k ... as.u• n kiye er .aa•••wa'.IWI ... ·IMIA> - ..... ç o u an goru muş ur. u ar m ur - arada llÖ'a alan Avni Bayer "e~ ~ 
:ııe altnnş bın lıra. J:ıarcayac-aktı.r.~ OnlV mtım~mfı a tır: •ı'm ~~ı"r~e11.tı·.. lenmls ve tahtı muhafazaya alınarak bir k ,,.,. - . 

1 
..:ı: '1 · aı..l.ıl • ,, n:J ~ ·~ 1 • • emeye bazı kapalı maaru~ _..., 

muzdeki yaz ay armda beleuaye te - . twı-. "."" .. n kenata •Yl'ılrllıttır. liyerek. bunlardan 5 nl!Jllara~ 
mizlık işler1 müclütlüğü temizlik i~e. - I tanbul beledl.yesı şehııe seyyah Şehir işleri: Evrat tı...ındekt tffklb.'1n bir ehuvu .. - sını ısteml!f ve: ..tİ 
tile daha esnsfı şc1ülde :rn~şg'Ul ôla<!alt· celbı.ı jşjnjı de ehdmm'yt!tl.e tedkik et ... kut hey'etlne havale edilmesi de tekarrur B k ıazıındır. Jl#;.. 

. . . . . ~. • • etmlştlr. - unun o unması cılg.rııı 
t;,r,, Belediye büdcesi:ncfe terrnzlık' i lei. mektedir. Son seıreleıde şehıderın-e bil At.pazan teaır .llarıcme kaldırılıyor Hakiki vaziyet tahldbtın hitamında ay- zlyetlmisle alakadardır. Dava el' 
ri :müdürfügunüfi rafısi~atı ikt :misfin~ yti. mikyc;sdQı seY)rah ul~t:ıneğe :mu- Fatihteki Atpaınrrn:ıı. ı.ehu haıicir.c .ıın1a•1:ıcaktır. lıınnı tedldk etmedim, okuın::ıeJet'.J 
!iJkaırılmıştu. vaffak olanı memlfıketlerdtt tatıbik edi.ı., çıkarılması kararlastırılnnştır. Şebtret - Fakat, duruşma safahatı ga """'" 

Teı·kes tesisatı ner "n şehre isal e,.. .rıekte olan usuller tedkik e"dilmekte - lJk mutehassısı t>hı~t fstanbula d8mınt'ı! Hah kaçakçıbgı yapanlar pa~ediyor. Zıaıbıtnamk e hllAf;;,ırıı 
d

. B .. . ı. t 1.. .cı.Jıl . maması ç n, arar v 
dilen mikda-"Jdan gayri lS bin ~ daha ır. roş.ur vesaıt~ uas f~ıt.Kı tıcA ... ~ yeni Atpa:zarının ye:ine aid plan kcn - mahkOm oldular demfştir . 
.tcıa su; ver-etek k&Mr geni!J,letılecekı ... yapmalG ıçin bcledıye Turizm. ~ubesı disine hazıtlaWacaktır. , Mahkeme bu talebi, bı.ıt~ ~ 
tir. Q zaman so'kaklaı:n.'l sulan:rıumm~aı n:ud~tliii;ü~e haz~andan. sonra dört Her sene Edirnekapıdaki nezafeU fen- ?erif . ~~r. ve Mustafa. H:ısan. is - uzere, bu dava De. A'fnl Ba,.,-. ~ ~ 
ar.a2t\ıl~rrdaA im1fade. ediımty:e&M, mu .. hın fü:a veı:llecekür, niye ahıı"larıntia açılmakta ofan hayvan mınde ıki kışı, frandan getırdıklerı ha· min a'9yhlne açtıtı daTArıııı ~ 
~~ ediM!oek hf>ı.1ıtimlal' terkos oon»- 'Jlur.tzm mevstımnin .baflaına..ı do • sergisi bu sene dıtna -*nf« mfl-asta aM~ hları burada kaçak olarak satarlarken Recai Nüzhetın gelmem~1 ., .. , ıı.. 

ı..... l . . _..,_ -'- t>" ~ "'J ~· 1. 1 1 k k m:.mın tehirine karar Ve.l_.ş- ~ 
iat'Jrla talc:ddl'~k. ş,eAir. ru1anacaktır. .. Bu. Myısıle 'bır: ~UK; :mem}(!keilerUtıın şeb • laeaktır. yaAa anmış ar ve açaltçıh davala - 1 t1 
işlerle temizlik işleri rnüd~rlüğü ~ad - 1'i.mize akl . .ı:esi:m,. mal!&mat.: ~roıür ~ .. mtkamet, hayvan n~mın ıslahına lıfı- rma. bakan. asl!ye ~inci ceza mahke- ~kir 6, ~~stafa Hasan ~. ~ 
r.asu ve şubeler<ıleki. temizlık işlerı me..- tertn'ı~ktedır. 'turizm subesmın bu ış - ~ük ehemmiyet '9'ennektcdir. Sergiler t:M mesme 'tl'erllmışlerdı. Bunların kaçak- ve her ikısı de sıekseııer öt 
~raıt>zıerden f~ıfad'e edifmtyec~i', mü- İeM yapmak ifi.n J*'~ı olmadığından ı~la'Prat işleri fil! mu!:tti ~!'Mlde tefti e- çılılJa:rı aabit görülmüş ve dün, Şerif sına mahkfım edilmişlerdir· 
&f\iş.i cfl3 uğra~lllCtadir. talebJ.eı:e müıbet ftvab ver.lle!nanelc. - ciilecektir. 

tMı tMa.tWQ. bunfaı: yagılıı:kerı di. ., tetıir .. Ha?~rande.n iOJtra dört bln lira OtobG.t tahki"atı Askerlik işleri: 
ğer tar.aftan çöpç.ÜIYk de meslek na • He bn 1Atıyaclar ~rşılanaca~, .fakat ~ Otobüs işleri ile meşgul CJlan Dahiliye 
fine k-Onmaktadır. Heı: llazad'a kurula. • ~amana kadar Turızm mevsunı haylı Veltaleu müfettişleri bu husustaki ted -
e8k temizlik evferitıde ÇÖKülere meı ... j)ıeılemiş olacaktır, kikat ve tahkikatı ikmal etmifleıdır. 
leld bi.l~lerini arttırmek için dersle'J Dövi;ı. vaziyetinin ltolayla~mıt olma- Fezlekenin hazırlanmasına aeçlhniştir. 

Yftkıek Deniz Ticaret mektebi 
m.....aanm claYet 

YEŞILAY - Bu içki aıeybd.-1' 
aaıun cı inci ftJlll pkaJftll'· 

Jrat.ih As. Ş. den: Yüksek Deniz Ticaret RADYO AMATÖR-Yeni ç~ 
mettebt mezuna olup da tam ehttyetname - bu haftalık mecmuanın 2 ac1 veıi1'tcektir. ııncJa.~ turizm mevtilllinde tehrirniıe Hafta sonuna kadar hazırlıklar bitecek, 

Çöpçüler ayrıca yakında açılacak gelttek seyyah Myımıın ,eçen seneki rnüfettijlerln raporu Dahiliye VekAteti· 
kurslarda der9 göreceklerdir. l'ekfmu bir .miili a,acajı tahmin edil- ne gönderilecektir. Tefti§ heyeti reisi 

Temizlik amelesi sayısı kışın art • :ınektf'dır. Belediye Turizm Şubesi Mü- Tevfik Taıat, yakında Ankaraya lfdc -

yl haiz bulunan kısa hizmetııı.r 1/3/911 gt1- etml tl .i 
nftnde mllnebe .-wUdDeceklerh:lden nüfu ş r. _..~ 
cüzdanlan ft eb111'e&ııamelerlle btrllkde Diş TğiBLElli MJX:JllJAll 0 F 

makda ekim ve hasad zamanlarında dürlüğü bir takım açıkgözlerin seyyah· cektir. 
azlfm~'Rtadır. Temizfık a.mel~ıği ıtfa- J11rı do1andırrru1maları i~ıfi tertibat al· 
'ye teşkıiatı gibi meslek haline kon • mıştır. Ayrıca beled\y~ mt!fnurlan is • 
tlu'ktnn sonr~ bu mahzurlar )talmıya - tasyonlarda teftişler yapaca~ tercüman 
cak~Jt. K.adr~ yaz \•e lcış aj't1i şeklini ve otel kondüktörlerinin seyyah1ata 
muhafaza ed~cekUr. yapm<lkta oldu~ları muameleleri kon • 

25/2/938 de §Ubeye gelmeleri flln olunur. Jek ve mm mecmuasıdır. 83 urıc 
Blyik Konser ıar etmiştir. ~ 

1Je1edıye tcfrtitlık 1ş1eM. mudürHt - !tol edec~klerdtr. 
'1 ~~ ~ .... Pıv' sft.-..:Av ""' _...,,.. ..._,..........,... 

Poliste: 
.. = .... 

Otomobil kazan 
Şerafeddin isminde blr şahsın idare et -

Utı 1'\04 sayılı otomobil 9tln Mahm\tcSpatt1.
d9.D geçerken Osmnn ısmlnde blrlne çarpa -
11'.k başından yaralamış, yarnlı Alemdar sıh· 
ha\ JUtduna göndeı11tnlf, &'UÇlü fakatan .. 
Jntf\ır. 

Bir hırsızlık idGiası 
Vefada oturan Hal~e 1Smlnde bir kadın 

dn tnbıtaya mtlrncaalla Şevket isminde bir 
adamın cebinden 3.S lirasını çaldığını iddia 
etmiş, suçlu yako.lanmlltır. 

Calatasaraylılar Cemiyetinin 
"ong-resi kaldı 

Oal!tasılt'lylılar CemiyeilMen: S Şubo.t-
• 8pm' k!hüniln ~n~llk itonınıAf olaca • 
~fMt." cıtthlfetlthl«ln uınuml ttet"et ı~tımaı 

13...f'!~:ı ~~ ~~~~~. ~ı~t. !~i~1!'l!tlr:._ 

l!:YLE:NMI! 

Miltef errill: 
Bakır fabrika11 yangım uhkikatı 
Evvelki gece sabaha kar~ı Yeşildirektt• 

kl İstnAH Hakkı ve ~rekasına aid bakır 
fabrikasının tamamen yandığı hakkında 
dunkU nüsharnııda malQrnat vermiştik. 
Öğtendiğimlu göre fabrika binası s1gor
tasızdı. Yalnı"' içerideki eşy.ı ve makine
ltıt sigortalı idi. Yangının fabrika ka • 
pandıktan sonra sobanın iyi söndUıiHme· 
tncsi yüıünden çık.hRı kuvvetle tahll'in ~ 
dilrnektedir. Zarar bq, altı bin lir:ı tnh• 
min edilmektedir. TA-hkikat h~nüz neti • 
ct'ltnmemiıur. 

Kurban d~rl •e .banaklan 
c1.'ürk Hava. }(urumundan tebliğ ~ 

diimiştir.ııı 

Yurddaşlarımızın her sene olduğu 
Yerebatanda Bay Hamit Tamer kızı gibi bu sene de kurban bayramında 

B•yan M'übtcc~ı He 1tuccM·d~n Bey Mu- a~~nen veya bedellerini 'Vermek :sure • 
lôsi oğtu 8ty Ntfiz dün evlett'ft'llşt~rdir. Ule kurumumuza 'tebetrü edecekleri 
Niklh ınm~nı1 sAat 14 d~ Emin&nl' rıi- kurban deri ~ 'barsakları hasılatı Ku.
k'Ül memtir1Uğu'n6a tartlte~'fıin a:ıtr&bl nımumm:1A KıZllaY' ve Çocuk Esirgeıut 
ve dostıanndan mürekkeb gil~icte b!r Kurumları arasında rnusavi ş-ekildt 
fı~yet önünde y.apttm1ftır. Yıen1 cvlH~rl taksim edilecektir. Deri ve barS'ak ve • 
tebrik ~der, kurdukları yt:ıvay& 'Urun 6" rUince behemehal mu'kabilinde mak • 
müt dileri.a. buz istenilmesi rica olunur. 

KONS=V ~~:ıct?n~TRASI llf lflJlf lllfll Ş~l:nı ~:~ 
Komisyoncularm kefalet akçesi Solist : ~~o a::::rthal ı~ ~~ bu akşam 5"'f ol 

Gümrükler Başmildürlüğü, güm - SIŞııbatJ93I eamartesl rüni aat n <de S (} Jl_~, 
ti.1k komisyoncularının her yıl yenile • Fransız "11J'atresuncla 111 j 8 ....,.-
meleri icab t.>den bin liralık kefaletin -------------- lllllllll ?tfl\llıllııcl 
nihayet ( 15) Şubata kadar yatu,ilinası- T A K y i M Yazan: -- ·' 
rn alakadarlara bildirmiştir. Bu tarihe '1' 
kadar keialet yatırmıyan komisyon - Komedi kısmı: Bu ak.şaPl ,,P J ,, 
cularm vesikaları alınacaktır. S ÖZ ÜN J{ J S p 

Kültür işleri: Komedi 4 perd' '.A 

Kartalda açılacak ortamekteb pi 'P"~ 
Kartal kazası dahilinde biı orta mek - ERTUCRUL SA rttO' 

TlY}. _,,.,~: 
teb açılacağı yazılmıştı. Kartallılar orta paz~ıu· 
mekteb binasını temin etmişler, fakat E- ., , ~ 

(KQ~~:': IJ.r • renkôylülcr ka.ıa dahilinde açılacak orta .,_ 
nıektebin kendi köylerinde açılmasını b': '"..J 
lstemicılerdir. Kartal kaymakamı Bahirin Çari3P1 ,~~ 

y ~- J, 
riyasetinde, belediye daimi encümen aza· Ç'; rrr'E u.~o J /fi' 
ianmn, Parti mensubllnnm ve halkın 1.ı• ı, nDPfl 
l~tiraki Ue yapılan bir tophrrıtıda orta Vodvil 3 per41~....,ı 
m~tebfn Kartalda ıçılma&ı kararlaşmlf Çe~iren : R~d 
\~ te~bblisle~ gcçilmişttr. 

GDmrDklerde: 
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Ü - l " 12 21 16 11 17 30 19 '02 

Dünyanın bildilf....... Ataamtre Dumas'nın /4 f' 
Herkesin olıııdujju.. ••• •• Ü Ç S 1 L A H Ş O R L . 
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il h gu a omurıs 1 sal Doğuya memur 

1- U sene neden düşkün? ftfiçin gelmek 
Burad • • • • istemez? 

ala tatbık edilen 8 saatlık ış kanunu, amelenın 
Zotlgu1 lllakta olduğu ücreti yarı yarıya azaltmışhr 

IUsi dalt (Hu
den) ~Wıabirinı.iz. 
~·?.a Zonguldak 
hl:: ~ltlut 1937 k"" 
,'iti' lsf hs o-
h gi:lt l au 1936 

tııtıştu: B~İi§iik ol
lıeti f .. ır asırdan-
bıııllrı.:~1Yet lialinde 
eıı YiiJt.se havzanın 
~. 193) k randuna. 
~l)ıı to de iki mil-
111.- nu a. .. 
··ııır isr şan ko-
da bir ıhsalatı 19 36 
tıın. ı tnikdar d'· hl,, 937 de . uş. 
I! E!\r"'elk· . ıse bir 
ıcıt llisheı· l :ıst~ 
~~'"t ı de tutu. 

lcOtn'"' ır. .. ' 
tı Ur h • 
~ tan avzası-
~ll lllçaı dun.anındaki 
let~eıt ışı haklı gös. 
~beb Zahiri bir 
gudir I:l~:vcud de· 
·~ . ılakis . k 
t . u ?ne ,. , ış a. 
tel.ıdenbe ~ ıyete gi. 
• başıanl'i tatbikı. 
~~i konı"~n çalışma 
'Ilı. ur tandı. ~ l dij ~ 
~ • trtt ~recek 
Y~tted· ıracak rna. Zon.gu.tdak madea. hauza.sile kömür tfçiZeri. bi.1' bayram 

J· 
19

37 ;:1• emMmda 
e~ · ~ eylf.ı.I'" d k 11 

le g"'.filt~ll. iş k tlnden itibaren mer'i- sak, bugün maden kuyuların a u a-
~lltı.ı~·ndliz du a:nunund.an evvel, gece rulan istihsal vasıtaları, J 829 da ilk kö
aı ç 1atı.tıda1Q llnacian çalı.şan maden mür damarını bulan Uzun Mehmedin 
itı~~!ışan ilti ~esai, herbiri 12 şer sa- kullandığı vasıtalardan farksızdır. 
qliııd tıı~Otdu. ~ P<>stasının ·üzerinde Kömür servetimiz yabancıların istis
tas11 e tşbaşı ahahın muayyen bir sa- marından kurtulup devletin eline geç
l~t'l~ız on iltjYapan amele postalan, tikten sonra kömür işletmesinin mo
ra~,~ fasılasız ~~t ~esaiden sonra yer· dem tekniğin en ileri icablarına ka
İs ı..~lan eltj ikıncı on iki saati doldu- vu.şmasmı kısa bir zaman meselesi ad-
,i~Unu ~lere bırakıyorlardı. dediyoruz. 
~ Yi <>ttalUtıde sekiz saatten fazla Madenin verim kabiliyetile teknik Ye 
~ ~en kan kaldırdı. Bunun neti- idari işlerde düne nazaran bir fark ol
~ış 8aatu/~.ularını işletenler yirmi rııadı5mı kabul ettikten sonra kömür 
a4 Ut· eltiplerı, ubö~· Posta üzerine tertib- randı'.:nanında görülen bu tenakusu iş 
%~ 1~.r saate ldüler. Yani evvelce kadrolarında .ve iş teşkilatındaki düzen
'~~ şifnd~alış~ iki postanın gör- sizlikte aramak lazımdır. 
~Otiiy0 t sekızer saat çalışan üç Zonguldak havzasında çalışan ame-

~ Saatıelt olu~or ki · lenin mühim bir ekseriya ti cmuvakkat 
~ taat erı. deği . • tnaden kuyulannın amele• adı verilen köylü ameledir. 
e, ,,.~ ~eti a~aft1ış olmamakla beraber, Köylü amele maden işciliğini meslek 
%~aı{:~ kab·/lan istihsal unsurlari- haline getirmiş, geçim kazancını ma· ı 
~ ~rıış hu; ıyetleri nazari olarak den kuyularına bağlamış olan iş~i de-

1 
Yot da i'le 01 .... ~nuyor. ğild!r. Bu amelenin madenlerdekı me- . 
~~ 11~a'-'za~ına rağmen, nasıl olu- saisinden beklediği, köyün çarşı ile o

t~-:-'ttş ~er· ı-andınıanı seneden se- ict.n münasebetlerinden doğan borçları
'~ • ~gli ııj ,_ ıne eksiliş kaydediyor? nı vergisini ve tohumunu karşılarnak-
to.....ıto ·· -ı t~er · 1 ·ı d - · d 1~ ll'tqr eı ının gider ayak masraf· tır. Onun asıl bel bag a ıgı ış, ma en 
~t'ı.ttı~biliy ~~ e_~ek gayretile rantlı- kuyusunda salladığı kazmanın sapı de
'li.q1 ·~ı talQ.':bı YUksek olan bazı ocak- ğil, tarlasındaki kara sapanının sapı-
~ r. F' ı etr . . d 
~-~ita altat ıgı matteessüf bir va- ır. .. 
·ıa-..~ lan. bu ne d~ olsa, mevzü ve mah Vaziyet böyle olunca, mu~akkat koy-
~~i llın. ttt\1 tah~ıb keyfiyetinin bugün lü ameleyi ma-denlere ba~lıyacak, ~· 
''ilgi l'tı bit ~l rand ... .,,,.., ... ·· · d nun pek haklı olarak bel baglıyamadıgı ~(f ir tes. ....-...... uzerın e k 
.. ~ .: ır Yapamıyaca_ğı da şüb· made.1 işciliğini benin:setece çare .:e 
tttı · 11lit h tedbirler almak, maddı karşılıklaı gos· 
"· 

1~ab avıa -~~· ~q ettit<ii .~ı~, bugün asri tekni- terml!k lazımdır. 
l'~~ haJtun~1 lŞletrneden mahrum- Halbuki; sekzi saatlik mesainin lat-
~. ·düne an -birçok noksanlara bikından sonra küçülen yevmiye ücret-

• ~ak..t llaıaran bugün daha iyi- leri köylü ameleyi büsbütün ocaklar-
~t~ o' ltıuhak.k c,m uzaklaştırmıştır. 

tı7l~ dq köttı .. ak olan bir şey daha Evvelce maden kuyusunda on iki sa· 
~~~~tıı.U~llldar1~ h~vzası teknik işlet- at ça)ışan bir i~ci, bu o~. iki ~~_tl~k me
t~.e()r~ ha"zas enu~ ~k geridir. saisine mukabil çift gundelıgını alır
~lı g~t'i l>l ~nın ıstıhsal kabiliyeti- dı. Çünkü, 3 3 7 tarihli amele kanunu

Ve \la~ıta'71da kalan bazı fenni nun bir maddesi sekiz saatten sonra 
arı bir tarafa bırakır- geçerek her saatin çift olarak hesabla-

'.:\lemU:rların T&tanperverlikler inden 
şütıbe etmek akla gelmez. Fakst, heman· 
&i bb: memıua Şark& gitmeği teklif et
seniz bir kere kıYr&llll'. Acaba bunıın se· 
be~i aedir! Ml'>Dlurlardaki lhodgi.m bir 
zihniyet mi? Şart uzaktır, hayat yoktur, 
monsala bulmak güç oluyor. Konfor
d:ı.n yana sıkıntı çekiyoruz mu diyorlar? 

Bm ,ahsan ba itirazların mncud ol
du..llouna da kabll'l etmekle ber&ber, me
Jllllru asal başka. Te daha mühim bir se
bebin düşündürdii!üne kani bulunıryo-
rum. 

Devlet memurlaı-a elinden gelen terfih 
nsıtalannı ieınin etmete çalışmakla be· 
rabeı, itiraf etmek lizundır ki kifi dere
cedl" para da Tereml7or. Bizdeki memu
rwı aldığı para çok udır. i\hhalli me
murlar hallerinden pek o kadar şikiyet
ci deiildirler, fakat dışarıdan celenler, 
memtıri)'~ilerinln ilk beş, on senesinde 
'bİİJÜlıc •lantdara katlan.maktadırlar. 

Dikimler, maalllmler, miiddebunaml
ler, ek-<ıeri7a e-.lerinl bounak mecbııriye· 
tlnded.irler, Ailesini beraber geline, ço
cu.klaruu uya kardeşlerini okutama
maktan çekinir, cetimıese iki tarana bu 
kadar as para ite ceçineme:ı:. 

Bu çeşid menıar, 7iksek taaısil gör
mü'i bir adamdır, ba7attaki ihtiyaçları 
çok ba.1jkadı.r. Onl&rı afaltma.lı: o adamın 
rııhunda, düşüncesinde bir takım karı
şıl;lıklar uyandamak demektir. Memur, 
az ile de her türlü leclakirlı!'a kailana· 
ra!t Dofuya gelse, ne zaman döneceğini 
bilmez, eter bir ktipunu bvla.m.usa bu
lundufu kazada ilinilıaye yaşamağa 
mecburdur, çünkö kimse onmı yerine 
gelmez, ve hazır «al.ara birisi gitmişken 
veltilet!er yenisiai ele bula.m.adıklan için 
o :ıclamı oracla.11 sor ahrtar. Tabü ibu ne
tice memuriyet b.a)"atmda barb: bir hak
snlıfm clojmasına da sebeb Glar. 

AynJ t&hıılli rörmiiş, ayni fedakirlıfa 
katJannuş iki memurdan bir tanesi. in
ki-:afına mü.wd elmıyan bir nuıhit~e 
körl~nil' rtder. Diferi daha miisaid bir 
y~.rde inkişaf edeır. Birincisinin acaba 
kabahati nedir! 

Ordu bü)'iik bir isabetle tnı duayı kö
kiindeh halletmiştir. Orduda Şark hiz
•ıett Ta.rdır. B• hismeti herkes yapmata 
~bardar. SU'aSI reldikce herkes bu işi 
yapacak Ye miiddet.i de bitince cene eto
ıautlk bir tanda rarba gidecektir. 

Ba uuı eneli, ntandaşın nlhunda
ki tereddüdi bale etmektedir. ..Memle
ket ndfesine cidiyonım. Şu tarihte dö
neceğim!,. fi.krile bveket eder n bu ft• 

illeri sne sen yapar. Tereddüi istikbal 
n ltiYi de körletir. 1'1emur ilerisi için 
alacat~ tedbirleri bileme-& ~e tereddii
dü-n uzaması, ruhta ltir menfilik •randı
rır, ihtiraııJar söner. 

Dotuda M'ılae&lr üniversite b• m&h-
2urları bayii berbar=-f edecektir. Diğer 
taraftan şarkın, rarltla lDIA"aSalası. tele
fonun temin edilmesi, şimendiferin gel· 
mesi 'ft bu nuıhitie tam manasile mede
ni bir cemiyetin teessüsü de memuru 
buraya çekecektir. Bele 11ir miiıldet son
ra, maaşlardaki tettifat da kalkar, deT
!et de baremi ilk derpiş etti!i şekilde 
tatbik eder ft batti maaşlara nın ,... 
ltllrs& • uman meısele h~ katmu. 

Muatala Faal 

Azıh bir katil yakalandı 
Btyşthlr (Hususi) - Üç ay kadar enel 

şehdmlzin Hüyük köyünde üç kişiyi öldüre
rek i'~'lçau ~url ismindeki katil Antalyada 
yskalenmıştır. 

nacoğ.ını A~, ... i_r_d-i.~İş_ka_n_u_n_i-le_be_r_a_be-r, 
ocak!arda sekiz saat mesai şekli kabul 
edifüıce zaten amelenin harcadığı ener 
jiyi telafi edecek kaloriyi almasına bi
le yc!miyen yevmiye ücretleri, büsbü
tün azalmış oldu. 

Bbaenaleyh yapılacak en mühim 
~ey, iiin maddi tarafını, ameleyi mem
r.un .::decck bir hale getirmektir. 

Ahmed Naim 

P•z•r Ola Hasan Bey Diyor "ki: 

Stadyomlarda seyit'· 
cilerin gürültü, paLırdı et -
meleriııi bağıL'tp çağırma • 

.!arını yasak ediyormuş. 

. . . Seyirciler bağırırlar, 

gürültü ederlerse zabıta 

memurları tarafında11 sus· 
turulacak.m~ ... 

Hasan Bey ·-- Şu halde 
stadyoınları dört - beş bin 
zabıta memuruna yer bu .. 
labilmek için birer misli 
büyültmek lazmı gelect-k. 

Türkiye ve Fransada 
Vultuundan tam 20 sene sonra 

duyulan iki tren faciası 
bugün 

(Baıta.rııfı 1 in.ci ıcıyfadlı) 1 gonlar parçalanmış ve bu suretle 1100 
dir ve, gar-ib bir h1dise olmak üz~re de, kişilik yolcu büyük bir faciaya uğramıt
bizde vukua gelmiş bu yolda bir tren ka- Bilanço: 660 kişi orada ölü halde bulun
zasına çok benziyor. Gerek Fransadaki, muş \'e üst tarafı da az veya çok vahim 
gerek bizdeki ka-zaların her ikisi de harb bir halde hastanelere gönderimliş, bwı .. 
zamanında askeri sansür tarafından ga- lar da bir kısmı yolda, bi.c kısmı da has
yet sıkı bir şekilde neşirden menedHmış- tanelerde ölmüş! Makinistle at~i loko
tir. Bu kazadan Fransada bugün ilk de- motifle birlikte kurtulmuşlar, fakat. t.r&
fa olarak bahsediliyor; zannedersek biz- nin hareketi içi nemir veren binbaşı öl
de vukua gelmiş olan kazadan da gaze- müş. Sansör o zama.n bu facianın neşrini 
telerde ilk defa bahsedilmiş olacaktır. şiddetle menetmiş ve nihayet vak'a hak-

Fransadaki kaza, 1917 senesinde birin- kında ilk malfunat son günlerde neşre • 
dkanun ayının on ikinci günü vukua gel- dilmiş. 

miş. O tarihte, İtalya cephesinde harbe- * den askerlerden izinli olarak Frımsaya Buna benzer bir hadise de bizde cere-
gönderilen bin yüz kişilik bir kafile 
Fransa ile İtalya arasındaki hudud is -
lasyonu -olan Mondane istasyonunda top
lanmışlar. Ha.rbden bıkıp usanmış olan 
bu asker ve zabit kafilesi bu istasyonda 
bir müddet tren beklemiş, fakat, trenler 
çok meşgul olduğu için 1100 kişi için va
gon bulunamamış. O iswyonda, kadro 
harici edilmi§ ve kötü bir halde bulunan 
bir takım ahpb İtalyan vagonları \•ar -
mış. Nihay~t askerler bu vagonlarla git
mek istiyerek içlerine dolmuşlar ve bir 
!okomotifin bu katarı çekmesini istemiş
ler. İstasyon memurlar, makinistler hep 
birden bu talebi reddetmişler ve muka
vemet göstermişler. Fakat, bir an evvel 
evlerine gitmeğe can atan askerler de çok 
ısrar etmişler. Bu arada bir binbaşı da, 
istasyon memurlarını tazyik ederek emir 
vermiş \'e nihayet makinistler, bir loko
motifle bu katarı çekmeğe mecbur ol -
muşlar. 

Mondane istasyonu Alplar üzerinde 
kaindir. Oradan katar, gayet ivicaçlı 
ve keskin bir yokuştan ovaya doğru in -
mek mecburiyetinde bulunuyor, Maki -
nistler fevkalade dikkatle bu yokuşları 
inerken bir aralık vagonların frenlerinin 
tutmamıya başladığını görmüşler. Tren, 
120, 130, hatta 150 kilometrelik bir sür'at
le inmeğe başlamış. Hattın en tehlikeli 
bir kısmına geldikleri zarnan, lokomoti
fin birdenbire vagonlardan ayrıldığını 
ve vagonların yoldan çıkarak birer birer 
de\Tildiğini görmüşler. Vagonlarda cep
hane de bulundufund.tıl bir taraftan bu 
cephane paUamıı, ate taraftan .ıt~a.b va-

yan etti. Galiba, harbin ilk senesinde idi. 
Aydın tarafından İzmire sevkedilmekte 
olan bir tabur asker Aziziye ile Selçuk 
• o zaman bu istasyonun adı Efes idi • 
istasyon1an arasında bir kazaya uğradı. 
Burada da kaza ayni sebebden ilen gel
miştir. 

Aziziye ile Selçuk istasyon1arı arasın • 
daki mesafe yedi kilometre kadar bir şey· 
dir. İki istasyon arasında da 200 metre 
kadar bir rakım farkı vardır. Yani Azi
ziye yüksektir. Burada hat, şimendifer • 
cilikte tatbiki mutad olan hududdan çok 
fazla - binde otuzdan ziyade - bir meyle 

sabibdir. Aziz.iye istasyonundan bir ta
bur askeri hamil olarak kalkan tren, ivt
caclı yolu takiben bu büyük meyli iner
ken bir aralık frenler katarı tutamaz ol· 
muş ve makinistin bütün gayretine rağ. 
men tren bütün sür'atile Selçuğa doğru 

koşmıra başlamış. Makinistin tutmıya 
muvaffak olamadığı tren yoldan çtkma -
makla beraber bütün sür'atile aşağıya 
inip düz bir yerde bulunan Selçuk istas
yonuna girdiği zaman, serbest yolun ma
kasını athyarak doğruca meşgul yola gir
miş ve biraz ötedeki vagonlara çarparak 
parçalanmıştır. Bu trende bulunan asker
lerin de pek çoğu ölmüş, hemen hepsı de 
yaralanmıştı. 

Tıpkı Fransada olduğu gibi, bizde de 
bu kazanın neşrini sansür menetmiştl 
Fakat, Fransadald kaza hak.kında veri -
len malılmata göre oradaki üc.ia biJ:de
.kinden büyük olsa gerektir. 

Muhittin Birgen 

Y ozgatta 27 5 göçmen evi yaphrıldı 

Yozgad, (Husus!) - Yozgad civarına yerleştirilmek üzere fimdiye kadac ge.. 
len göçmenl«iıı vaziyeti çok iyidir. Değerli valimiz l'eTZl OOreı.•m allhsı w 
İska~ Müdüril D~rmuş~ çalı~~ i~e göç~enlere modem nler yapalmlf •• 
hepsı de yerleştirilmiştir. E~ler hırı doş emeli, diğeri ocaklı olmak üzere iki oda 
bir sofa, bir ahırdan ibarettir. Şimdiye! kadar Saçlı köyünde '12, Karat.yık k~ 
yünde 36, İncirlide 43, Bebekte 27, Hıtm amda 28, Fakılıda 28 Tcn.ilide 4l olnlıkic 
üzere 275 göçmen e\Ti inşa edilmiştir. • 

~ğaz_lı~an kazasında da 24 şe~ir tipi göçmen e\ri yapılmaktadır. Ayrıca lini.i· 
muzdekı ılkbaharda kan nıerkezınde ''e Sarthanızalı koyünde yeni göçmen e-v
leri inşaatına başlanacaktır. · 

Yukarıdaki resim Bebek köyündeki yeni evlerine yerle~en göçmenlerde11 bır grupu göstermektedir . ..... _ 
Adapazarında iki kişi anı 

ölümle öldü 
Adapazarı (Hususi) - Son bir kaç gf:n 

içinde şehrimizde iki ani ölüm kayde -
dilmiştir. Ölenlerden biri foto Arfü~ sn
hibi Kazımdır. Kazım moto~ikletle lı ir 
kaç tur yaptıktan sonra evine gidcrh .. n 
yolda çiüşmüş ölmüştür. Ornıan muh& -
laza memurlarından Örnerin aıınesinir. 
de banyoda üzerine tenalık gelmi~ v~· 
an1 olarak ölmüştür. 

Bir kaza. 
Şehrimize bağlı Taşlık köyünde de bir 

kaza o1muş, Ahmed oğlu Osman Gür -

Beyşehirde bir köylU 
bir kadını öldürdü 

Beyşehir (Hususi) - 1kı gün ev\·el k:.
zamızın Mes'udlar köyü yolunda soğuk
tan donmuş Ayşe isminde bir kadının ce
sedi bulunmuştur. Ayşenın üzerinde ya
pılan muayene neticesinde şişlenerek aı
dürüldüğü anlaşılmıştır. Cinayete sebeb 
Ayşenin üzerinde para bulunmuş olma -
sıdır. Katil aranmaktadır. -·· -·· ......... .. ' . . ... .... ..._... ............... ----
büz i.sminde biri tabancasmı temiz:ler -
ken, silah ani olaı·ak ateş alnuş ve çtkaıı 
kur~tın zavallıyı öldürmüştür. 
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AGDRMA AL M 
Y eni belediye zabıtası talimat- ciler, bir yandan tiyatro seyreder, bir 

namesinde bir madde varmış. yandan da birbirlertle bağıra ça~ıra ko
nuşurlar nu! Bu maddeye göre spor maçlarında sP.yir-

- Hayır! 

IO N POSTA 

Omuzları, sırtı, 
göğsü düzelten 

jimnastik hareketi 

Merinos fa rikasını 
açılışına aid intıbalat 

ellerin avaz avaz bağırmaları yasak edi- - Fakat bizim tiyatroda bağıra ç.ğıra 
tiyonnuş. konuşuyorlar. 
- Talimatnamenin bu madde.si evvelki 
ıünkü belediye meclisi içtimamda epey Hele bir de ~ vapura binelim. Bakın; 
ıürültüye sebebiyet vermiş. Lehde ve vapurun başında oturan adamın ıesint 
•leyhde !ÖZ söyliyenler olmuş, acaba duyuyorsunuz değil mi? Vapurun öbür 
tıangi taraf haklıdır? Bunu benim kadar, başında oturan arkada§'tna bağıra bağı
sizin kadar, arkadaşım Selim Tevfi!c te ra, bugün öğle yemeğinde yediği ~i~ ke-

babının nefasetinden bahsediyor. Bütün merak etmiş.. tanınmış sporculara sor-
muş. Sporcuların hemen hepsi de: dünya vapurlarında da bu tarzda bağıra 

Dik durmak vücud gü:ıelllğinin esası.
dır. Fakat bunu bilhassa yorgunluk za
manlarımızda ve masa başında çok ih
mal ederiz. Farkına varmadan omuzları
mız öne eğilir, göğsümüz çöker, sırtımız 
kamburla~ır ve gitgide düzelmez b ir hal 
alır. Bu fena itiyadın zararından korun
mak için her sabah şu harekett on bet 
kere yapmalıdır: 

- Dünyanın her tarafında bu böyle- bağıra mı konu§Urlar? 
dir. Spor maçları seyircileri bağırırlar, - Hayır! 

- Bak gece oldu, ıookaktayız. Şurada ıiirültü ederler, biz spor seyircilennın 
b h kk · · t ı 1 üç kişi durmuşlar, barbar bağırıyor, bir-u a ını nıçın anımıya ım. . .. 

D . 1 d v • t · be birlerine bir şeyler anlatıyorlar. Btitüıı ernış er.. ogrusunu ıs ersenız n 1 •• • .. 

ı f 'k · d d v·ı· H ttA dunyada gecelerı sokak ortalarında ba.-aporcu ann ı rın e egı ıın. a a şır.ı- 1 b b 
1 7 d. b b h" ·· · d b" il k ar ağırır ar mı. ı u a ıs uzerın e ır sporcu e onu-

ıursam ona haksız olduğunu isbat edebi- - Hayır! . . . . ? 

lirim. Hazır mısın sporcu, hazırsan ben - Daha başka mısaller ıster mı.!ln. 
ele hazınm. Hodri meydan. - Hayır kafi! * - Madem ki bağırılmıy:ıcak yerlerde 

- Bay sporcu burası neresidir? avaz avaz bağırıyoruz. Bağırılacak yerde 
- Tiyatro! de susmamızdan daha tabii bir şey ola-

- Bütün dünya tiyatrolarında seyir- l maz... ismet Hulusi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Muharrirlerin yaz ı yazarken 

garib kaprisleri · 
Dünyanm en yüksek dağı , en 

derin denizi nerededir? 
· M u h a r r i r • Bun!arı bi!iyo~ 
lerin yazı yazar • 1 musunuz: Dünya • 
ken belki ilhanı nın en yüksek da. 

Bir şerid (lamx oluna dnha iyi) 
çasın1 öne doğru tutunuz. 

~r-

1 k . . ı..~· 1 
top ama ıçın, lK"•- ğının Asyada Ev-
ki de bir başka rest gene en yük
sebcle, türlü kap · sek geçidin Asya
risleri görülmüş · da Sapjö, en yük
tür ve görülrncık • sek mevkide kain 
tedir. Mesela mcş- gölün Asyada 
hur Bodler masa· Tjid-Tjangso, en 

ıının üzerinde bir kirpi bulundururdu. A- vük::.ek meskun noktanın Amtrikada Ta
merikalı Edgar Po'nun karşısında is~ kora en büYük derinliklerin Büvük Ok-' ~ ,; 

1 

1 

cinsi nadir bir beyaz karga göze çarpar- yanusta, Filipin adaları civarında, dün -
dı. Büyük Aleksandr Duma ise kıvırcık vanın en vıun nehrinin Nil, en büyük 
raçlarının arasına beyaz bir fare sa 1ıve- gölün Viktorya Niyanza, en büyük kıt'n-
rirdi ve ilh... nın Asya, en kalabalık şehrin Ncvyork * olduğunu biliyor mu idıniz? 
Dünyada saatte 252,000 lirahk * 

altm çıkarılıyor Amerikada köpekler için de 
hususi lokantalar vardır Eğer istatistik meraklısı iseniz size b:r 

•ç rakam verelim: Günün yalnız b!r 

Eaatinde, dünyada, altın madenlerinden 

çıkanlan altın mikdarı (252) bin, gümüş 

mikdarı ise (110,880) liralıktır. 

Biliyor musunuz ki, Amerikada, tıpkı 

insanlar için olduğu gibi köpekler için 

de lokantalar vardır. Fakat bu lokanta
larda yemek yenmez, tevzi edilir. Köpek 

Gene bir saatte bütün dünyada kömür sahibleri, telefonla istediklerini bu lo -
madenlerinden (1,5) milyon kental kö- kantaya telefon ederler ve muayyt-n 
mür ihraç edilmektedir. Brezilyadaki A- saatte bir otomobil istenilen yemeği b~r 3 
mazon nehrinin bir saatte denize döktGğü kab içinde, istenilen yere getirir. 

Başını<ıaan aş.ırıriız. 

su mikdarı, bütün Almanyanın yarım a- - ·-··--·-..... ______ _ 

r.ırda içebileceği bira mikdarına muadil- fincandır. Ayni müddet zarfında Nev -
dir. Bütün insanların bir saatte içebil :. yorkta (6) ev tamamla~akta ve İs -
dikleri şa.rab mikdan takriben 1,5 rnU - veçte de (140) milyon kibrit imal olun. 
yon litre, kahve mikdarı ise 20 milyon maktadır. 

Okuyucu tarıma 
Cevablarım 
Pay. D. A. ya: 

•Sevdlğlın kızı al<lbileceğim, ai-
le talebime muvafakat cevabı yolla -
dı. Fakat lb1rlikde oturmaklığmıızı çarı 
koşuyor. Bir anne, bir baba ile hlzmetçile
riılden ibaret tenha bir aile. Fakat evi -
me sahih olamamak hQŞuma gltmedb 
diyor.sun uz. 

Fakat mademki seviyorsunuz, çaresiz 
katJ~nacaksınız. Maamaflh bu sizln için 
fazla fedakarlık da teşkll etmez. B r bal 
ayı dersiniz, küçük bir seyahat çıkdı der-
alnt-., sevgiUnlzle sık sık yalnız kalmak 
tnıkiuııru bulursunuz." Sonra bu bir baç-
lanfl'leıdır, bir defa evlendlkden sonra baş 
hbaima bir eve sahlb olmak arzU$U de -
"fam ediyorsa" bir behane lcad etmek lm

nı da yok değlldlr. Şlmdllik yapılacak 

şey: Memnun olmak ve t~şekkur etmek -
t.it. 

* Baran <P. o . H.) e: 

Bluı ne cevab vereyim diye düşüniir -
bn hatırıma vakUlc bir İngillz razete6i-

=. ft nio açtığı müsabaka geldi. Bu gazete o - il 
kuyucularma şu hikfl.yeyi anlatnııftı: 

1 - Çinde bir çiftliği BU ba.sLı. Küçük bir 
çiftlik binasında oturmakda olan aile re
isi binanın yıkılmak üzere olduğunu gö -

rünce karısını ve iki küçük çocuğunu a -
larak evin karşısında asırdldc bir çınar 
ağacına çıktı. Fakat çok geçmeden çınar 
ağacı da yıkıldı. Adamcağız bir taraftan 
iki çocuğunu, bir taraftan kansını kur -
ta:maya çalışıyordu. Fakat ne kadar tyJ 
yüzgeç olursa olsun üç cam birden kur
tarmaya kuvvetinin yetı,miyeceğini an • 
ladı. Ya iki çocuğunu feda edecekti, ya~ 
hu:! da karısıni .. Düşündü .. en makul ha
reket tarzını buldu ve ona göre hareket 
etU 11 

* 
Gazete bu hlkl\yeyi anlattıktan sonra 

okuyucularına soru)·or: 

- Siz bu Çinlinin yerinde olsaydınız 
ne yapardınız, diyordu. Sizin baria sor -
duft'unuz meselenin cevabı bu müsabaka~ 
da sorulan sualin cevabına benziyecek 
Müsaade edeuenlı onu ılae bırakayım. 

T~l'ZE 

Mümkün olduğu kadar arkaya ve aşa
gıya çekiniz. 

Ayni zamanda derin bir nefes alınız ve 
unutmayınız ki bu basit hareket sizi ile
ride olduğunuzdan beş, oıı, hatta on beş 
yaş daha yaşlı görünmekten koruyacak-
tır. · 

Bulgaristanda bir Rus 
gazetecisine suikasd 

So!ya 3 (A.A.) - Bu sabah Rus gaze
tecilerinden komünizm aleyhtnrı Golos 
Rossia gazetesi başmuharriri Colone -
vitch'in ikametgahı yakınında bir ce -
hcnnem makinesi infilak etmiştir. Gaze
teci, karısı ve oğlu yaralanmışlar, Mik -
haloviç adınd ki bir Rus da tevkif ol -
muştur. 

Bafvekll Gçlllf flutl<U~ irad eciiılor / 

Hava bombdrdımaıı• 
l . d d' 1 atik ıııil (BG.§tarafı 1 inci sayfod11) ın arasın a ıp om ,,J 

Bu işte, Almanyanın da bize müzaheret başla~!ştır. . ~, 
d g~ın· ı· kuvvetle ümid ediywurn. · Diger devletlerın ~ ffY. e ece ") _ AtJ 

Çünkü muhtelif vesilelerle Hitlerin yap- . Londra 3 (Hususı .. kurnetleı:ıJ 
Olduğu bcvanat bendeki bu ka - çıka ve Barcelone hu 8~J mış • l karşı ~ naati takviye etmektedir. bombardıman aqna hazır o 

Ş d ·· 1 k isterim ki Alman) a lrm tedbirlere iştirake bılcl 
unu a soy eme . ' A • nı Londra hükumetine 

gibi Avrupanm en kuvvetlı askerı bır d" 

devletinin bu teşebbüse iştiraki biiyük ır°ıık icraat olarak, ispafl~ı~rJP ~ 
bir ehemmiyeti haizdit. Bu ehemmiyet, dafmı nazırı, Cumhuri\ ctÇbBrôl""..J 

Almanyanın Avrupa merkezindeki coğ - ,yarelcıfoe keşif veya ,b<>~e )rf 

rafi mevkii itibarile bir kat daha art - ferle1 ini ancak cepheıer ~ 
maktadır., rını emretmi.~tir. ııtı , 

Amerika Hariciye rıa tUI· Sl 
Salahiyettar nıahfellerde temin c>dil - be ana U.• ~ıl 

bugün verdiği bir ) ,~.Al 
diğine göre hava bombardımanlarına kın ve açık şehirlerin uı~i 
karşı beynelmilel bir anlaşma yapıl - rafır.Jnn bombardıman 
111ası hu n~unda Londra, Faris ve Bcr- detle takbih etmiştir. 
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Boğaziçi Lisesinde bir gece 
Nasıl yemek yenileceğini öğretmek 
tıte için verilen zigaf et . . 
t ltteb dı· kt.. .. -- · d " D .. . . k . • • • b·ı 
011111• re oru yemegın sonun a unyanın en ıyı yeme pışırmesını ı en 

•Uet. en san'atkiranc yemek yemesini bilen millette olmalıdır ve olacakbr,. dedi 

~lier y·~. 80~ ıu~mıitı minimini yıldızları ııerd&k1eri müsamerede ırı.uhtelif danslara aid kıyafetlerle 
~- derı:ı; bir yoğurt yeyişi var- teriyo:rnıuş. Kimisinde, kadınlardan bi~ !{oyrn~nın çirkinliğini, l~kma Şi~neni~
ıı_ . Yoğurt· u da;bımeselden yiğitle- risine şarap ikram eden erkek, aynı Y.en agzı açmanın fenalıgını, hulasa, bır 
l!t~~ getirct~:ne.sım bile bir marifet .sofrada bulunan diğer kad:ına sırtını ıiyafet sofrasında nahoş görülebilecek 
llat t.ıin Yoğu 1erı anlaşılıyor. Ben, yi· iki santim fazlaca dönmüş! bütün kusurları, birer birer gösteriyor-
lot~erdiltler· ~ Y~~,ken ne gibi hünerler Hü!asa bütün resimler de, bu kabil- lar!• 
~•lar gör~ go~edim. Fa~at öyle den ve ~öze çok güç çarpabilecek de· Çorbadan sonra nefis bir h_indi dol
~ dan, Çifn ~ .kı, oralarda pot kır- recede ince kusurlar bulunduğunu öğ- ması, ondan sonra da enfes bır ekmek 
~ 1 hiiıasa e.vınneden, gaf yapma- rendik.ten sonra bir daha inandım ki, kadayüi geliyor. iu: Yiyebiıı:zıı, gülünç olmadan ye- nazı sofralarda kusursuz yemek yiye- Meyvalar yenilirken, ziyafeti veren 
~r. ek, her yiğitin harcı de· bilmek, günlerce aç kalmaktan zordur. sınıf namına söz söyliyen bir talebe, 

tf!t <laz.ı.~lah . . .. Ve dünyanın bir çok sofralarında ça- ::ırkadaşlarmı, konferans salonunda ter-
~·han~de b:·· .Bır sırayua, bir sefa- ~al, bıçak, kaşık kabilinden aletler, res· tip edilmiş· olan eğlentiye de davet e· 
l'o gına,., ~e ır ~giliz aristokratının ko- sam elindeki fırça, şair elindeki kalem <.~iyor. Genç talebenin, olgun bir cSa
~1\>11el'inin ~~ bır Amerikan Mülti mil· kadar ince birer san'at aleti haline gel- lon adamı• e<lasile yaptığı bu davet, 
~fette bul sunaa verilen resmi bir miştir. umulmadık bir sürpriz gibi, yedi yüz 

§t.~tinule unınayagörün! Zira oralarda adap ve erkanile ye- talebenin neş'esini yedi yüz kat arttı-
~ı,1~ §eku ~ıtalanacak olan boy boy, mek yemenin, bilamübalağa bir ince r!yor. 
~~n, bısa~rdakların, çatalların, ka· ve güç san'atten farkı kalmamıştır. Yemekten sonra yapılan kısa müsa-
tfutı ZtsY.on al la~ karşısında, tıpkı * habede, değerli direktör Hıfzı Tevfik: 

Ç·· iibi titreetı~rıni görmüş J:>ir mah- Evvelki ~ece, Hıfzı Tevfikle b1r1i_kte, « - Biz, diyor, en bol iştihalı mil· 
la]]tltnkü, 

0 
iO rnıye ba§lanınız... talebeler tahıfından hazııdanan Zll!ya- ]etlerden birisiyiz. kuvvetimizi, neş'e-

?~~ Yenir t fralarda, balık başka ça- fet salonuna inerken: :r,izi, sıhhatimizi bir parça da hiç bir 
~1l11Sin a;~ ~şka bıçakla kesilir. Bö· _ Kimbilir, diyordum, şu mahud 7.aman oburluk derecesine \·armıyan 
tı. Şarap ba~r şatal konmuştur._ Kır· Fransız mecmuasının adabı ~~aşeı:_~t lıu istihnmıza borçluyuzdır. 
~ŞartıPany dagı ayn, su bardağı ay- hocası bizimle beraber olsa, gorecegı· 'Bdğazımıza ne kadar düşkün oldu· 

"Q ~hi ayrı~ bardağı ayrı, beyaz şarap miz sofrada ne kusurlar bulurdu? ğumuzu, caddelerimi:t:le rastladığımız 
d tı lltılarda ır.. Ve az sonra içine girdiğimiz salona 1:.-örekci, tavukcu, pastacı, sütçü, mahal
b 1~ trııYdı\hır tanesini yanlış kullan~ sıralanmış sofralara, mutlaka kusur lebici, aşçı dükkanlarının bolluğundan 
~1loııış b' 1~kı, anadan doğma soka- bulmak isti.yen bedbin bir mlinekkid da anlıyabiliriz. 

bil' a~r ~~ 1tısan gibi ayıblanırsınız .. dikk<ltile baktım, hiç bir kusur göre- Dünyanmen nefis, en sıhhi yemek· 
~lı.ı~~"ada ır fakire sorarsıan~. öyle ınediğimi söylersem, hakikatten uzak- }eri, bizim mutfaklaı·ımızın mahsulü-
~l!tn sınae a u1tançta~ ölmeye, soğuk Jaşmış olurum. . dür. 
~ de hi ç ıktan olmeyi tercih eder: Fakat önümde uzanan tertemız sof- Binaenaleyh, dünyanın en iyi yeme-
~\\ elk.1 ~k tereddü~ etmeden!.. raların, lüks bir müeçesenin yılların ğini pişirmesini bilen bu millet, dün-
~ liırz1 'l' Şanı, Bogaziçi lisesi direk- 'ecrübelerile kaşarlanmış şef garsonları yanın en san'atkarane ~emek yimesini 

l ', ~u g evfik bana: ;arafından değil, mekteb talebeleri ta- bilen milleti de olmalıdır. Ve olacak· 
Sof..._ ece tal b d .. ·· ·· t ~ •tcısınd ' e elerimize, bir ziya- :rafından hazırlandığını uşununce, sez- ır.• 

hat tecegizı a YEnıenin adabını bilfiil diğim küçük kusurları bağışlamamayı İçine toplandığımız konferans sal o-
,/ adlln. ·' dediği zaman bunları büyük bir insafsızlık saydım. nundaki sahnenin perdesi açıldığı za-

fı d' hoyıe ~ Zivafet, imtihanlarını muvaffakiyet- man. akşnmdanbeıi yüreklere dolan 
~ dlJ. 'Usbe eglenceıli, neş'eli, lezıd!i :e bltiren sekizinci sınıf talebeleri ta· takdir, taşkm bir hale geldi. 
'ıt':tsi... tte de lüzumlu \'e oriJ"inal ~"fından hocalara ve diğer talebelere Muhiddin Sadığın hazırladığı koro 
-~ ..,t Verj]· _... ' d • 
~ı ala 'Şini takdir ~mekten \reriliyordu. Bu müstesna gecenin zi- lıcyeti tarafın an agız muzikalarile ve· 

' ~ b~adırn. vafelin şerefine, mektebin kız ve er- .·ilen konser, Türk yaV\usunun musi
~ ~.bir };'~ hafta kadar evvel, elime kek talebeleri bir sofrada yemek yiyor· ki istidadı hakında en parlak ümidler 
~~ ~ €orr:-~ız .. ınecmuasında, on ta- ~ar, yani mektcb dahilinde ilk defa bir yerebilecek mükemrneliyetteydi. Hele 

a b r Sofra udştuın. Bu resimler, mü· uraya geliyorlardı. un iki, on üç yaşlarında }'avrular tara-
« ~ı-· ır erke~· a Yemek yeyen iki ka- S~ılonun bir köşçsinde, radyo, oynak fmd m oynanan Macar, Isveç, Norveç, 
t >ı,et· Yorau. gın rnuhtclif vaziyetlerini c!ans havaları çalıyor. Ve çoc~k.ıar. bil- iskoç, İskandinav, Rumen., İspanyol, 

d;ı ll'ıı.ıa b yük b;r nes'e içinde yemeklermı yıyor- Kafkas, Türk milli oyunları, danslan, 
~~ 0~uYuc~1rıurnaralı resimlerin al- :ardı. · • raksları, horaları, duyulan takdiri, hay-

' arına 1. k b ··d·· ·· b ret derecesine vardırabilecek derecede ı. ~· §U sua ı soruyor- Yanımda oturan me te mu uru, u 
~ I' • il" lldab Gece hakkında izahat ,·eriyordu: n.uvaffakiyetle başarılmıştı. 
~N b<t~letde 1 

.. ~uaşeref mütehassısı, _ Talebeler, bu gece, tıpkı dışarıda Ysnırnda oturan öğretmen: 
t ııv11 . lı hu1agorulen bir çok hareket- \·erilen resmi bir ziyafete gider gibi gi- - Azizim, diyor ... Bizim yüksek ga-

lı ~? 1 hataıa~· ~akalım, dikkat edin- yinmişlerdir!.. Görüyorsunuz ... Esvabı zinolarımıza, lüks otellerimize, büyük 
'liu s sız de sezebilecek mi- otüsü;:, saçı taranmamı~, sakalı uzamış ~nüe•seselerimize ceşsiz, meşhur artist. 
~d. tn~"l~ okua bir tek talebe yok!.. Ziyafet ver~n sınıf diye getirtilen varyeteciler, bu on iki 
~. '' ı.1 hır 1·......, Uktan sonra kendi talebeleri sofralara nezaret edıvorlar, yaşı:ndaki mistengetleri seyretselerdi, 
"ll '4,,..k . ••ılih l ' • • ~ • h k 
~ lı~d~ ~tlltıi .. an~ çektim. Ve bü- arkadaşlarına tıpkı garson gıbı hızmet bu memlekette sa neye çı maya cür'et 
) , ~i~1 tesi~~zlerımde biriktirerek, görüyorlar!.. <!demezlerdi!. 
""t:11·~ti• clakikn ~e hilamübalağa on Sof:·a aralarında dolaşanlar arasında Hele «Azade• ve «Perihan> isimle-

>.(! P~e .n harek nkt.ım. Fakat yemek ;nuallimler de var ... Onlar da, talebe- rındeki ki.içük yıldızların, isterlerse 
(j Q e ~edığirn <!~l~rınde bir tek ku· lerin hareketlerine dikkat ediyorlar. günün birinde sahnede birer cnur> o
e;;:ı \ı~ltn4ı kosk ıçın, kendi kendime, Yüksek sesle konuşanlara, bir resmi labilecekleri güneş kadaT aşikardı! 
it hQJcı ~<lYfayı oc~an bir sıfır ver- 2'iyafet sofrasında, sese verilebilecek Bir mekteb binasını, bir düğün evi-

j t l?tııs~gu ~uÇ~vırerek, mütehassı- tonu gösteriyorlar. Peçetenin nasıl kul- ne çeviren bu gecenin, diğer mekteb
~t-le llende, erk~ arı okudum: ]anılacağını, çatalın nnsıl tutulacağın_ı, lerimiı tarafından nümune edilmesini 

~ltıı da ~algınhkıkon~şurken, elin!n etrafta oturanları rahatsız et~.eme~. ı: dilenıemek elimden gelmedi. 
~~ .... ?)ıi~:.n .. lŞtir"k a elınde unuttugu dn kolların nasıl hareket ettınlecegını Hıfzı Tevfik: 

"it ~'\l q etu . ~ ' 
11,tı l'ty()tn e ~a<lın rıyormuş. nnlatıyorlar. «- Bizde, diyordu, her ay böyle bir 
~I'' rSı%1 Uş, }{im·". ekıneği bir eliilc Yemek bittikten sonra çatalın, bıça- gece vardır. Kimisinde nas~ yemek 

I} i~ i .. e. Çekw·,· tsınde diğer bir ka- ;ın veya kaşığın nereye, ne şekilde bı- yenildiğmi, kimisinde nasıl konser din-
""1n· r.:.ı )'eJni l'kt t ı · ·ı · · · k" · · d • ı seçrn k § ı en meyva- rakıJacağını bildiriyor ar. ıenı ecegını, inU6iJi e nasıl tıya1ro 

e hodbinliJ:rini gös- Yemek beklerken dirsekleri masaya (Devamı S vncıı aoyfad•) 

OUnyanm en buyuk operatörünün harikulAde maceraları: 9 

Parisde sefahatin en 
koyusuna gömüldüm! 

Seine nehrinde balık tutanlara kurd mu toplamadım, 
serserilerin izmarit müteahhidliğini mi yapmadım, 
geceleri otomobil kapıları mı açıp kapamadım. Sözün 

kısası bir dilenmediğim kaldı 
Nakleden: lbrahim Hoyi 

Paris yolundaki son rnerhalem en uzü-, ya .çıktım. İnsanı sersem eden biı· uğultu 
cü ve en heyecanlısı oldu. Yolculuğu- ile kaynıyan koca şehir, bende fazla bir 
mun bu kısmını gene bir vagona gir~rek tesir yapmadı. 
yapmıya mecbur kaldım ve son saatle- Gare de l'Est'in, Paris medhallerinin 
rimin her dakikası ıztırab, işkence içınde en çirkinlerinden biri olduğunu bugün 
geçti. pek iyi bilirim, fakat o biçare ve kaygu-

Zira Parise ctahtelhıfz, ve polislerin Ju anlarımda bana öyle şirin göriinmliş· 
yedeğinde olarak ayak basmak hiç te ho· tü ki. Ancak ve ancak o istasyon memu
fUma gitmiyordu. Beni bu halde görerı runun sayesinde hapsi boylamaktan kur
Rus cemaati ne demezdi? .. Daha ilk a- tulmuştum ve bu garib ve kocaman şeh
ğızda polis ağma düşen bir delikanlı) a re de, tıpkı kuyruğu bacaklanna sıkış
hiç yardım eder miydi?.. rnış bir parya köpeği gibi ürkerek, ve pek 

Trendeki biletçiyi atlatmıştım, ama az hakiki ve arkadaş yüzü göreceğime 
Parise varınca ne olacaktı? .. Vallah bil- inanarak giriyordum. 
lah korkuyordum. Nihayet o an da ge1di, Hey koca Paris! .. Cebimde 9 frank ve 
ç-attı. Allah büyüktür, Sava kuluna her· birkaç mangırla kaldınmlarına ayak 
halde acır!.. dedim ve ekspresin girdiği bastığım, b~ koca şehir ilköncc beni hiç 
Garc de L'Est'in kapısında biletçilerın sarmamıştı. Şimdi, caddede yürüı ken 
durup ta bilet topladıkları parmaklığa duyduğum kanşık hisler, bütün zavaUı
doğruldum. Tam aralarından geçerken: lığıma rağmen beni sarsıyor, tartaklıyor, 

- Vay canına ne oldu? .. der gibi yap- adeta yeni bir hüviyete bürüyordu. Baş
tım ve guya kaybolmuş olan biletimi a- ka bir şehirde tesadüf cdemiyeceğiniz 
ramaya koyuldum. türlü türlü kılıkfarla adeta bir panayırı 

Bir sıçrarsın çekirge, iki. sıçrarsın çe· andının bu ışık, zevk ve safa beldesinde, 
kirg .. üçüncüsünde işte böyle ele geçer- elbette ki ben de yiyecek bir loknıa ek
sfo çekirge... mek bulabilir ve gayeme ulaşırdım. Ne 

Pejmürde kılığun beni ele -verdi ve 
kurnaz Fransız memuru şiibheli, şiıbhe

li; biraz da bıyık altından gülümsiyerek 
beni süzmcğe, dikizlemeğe b=ışladı. Bir 
ikinci defa olarak ceblerimi kanştıtma
ya koyulurken: 
· cEh Bien! ... > diye homurdandı. 
Fransızcam pek kıttı. Sırf bu berzah· 

tan kurtulmak için de, işi büsbütün dil 
bilmemezliğe vurdum. O canım fransı1-
camla başımı, gözümü yara yara: .Bile
tim düşmüş olmalı!, dedim ve bütün 
servetimi ortaya döktüm. Bir, bir say
dım: 9 frank ve birkaç mangır bakır ... 

Memur: 
- Rus musun? ... diye soı du. 
Hazin hazin başımı salladım. Fakat o: 
- Evet, Rus. Hep ayni oyun, ayni da-

lavere, katakulli, dedi ve sanki işi bır 

çırpıda kökünden halletmek istermiş gi
bi, çantasını kapadı, kapıyı hızla çekti. 
Sonra bana dönerek: 

- Haydi gel bakalım, dedi. Kasab1ık 

koyun gibi onu takib ettim. 
Yezid herifin, hep ayni dalavere! .. de

mesine cidden içerlemiştim. Elimden gel
seydi, suratına hiç olma7.Sa bir kaç tokat 
indirecektim. 

Üzerinde cPolice> yazılı dar bir bara
kanın önüne geldiğimiz zaman, memur 
beni baştan aşağı bir süzdü. Elbiselerim, 
parça parça olmuştu. Ayakkablarıından 
parmaklar1m dışamya fırlıyordu. Mu
hakkak ki, o ane kadar, benim gibı kılık 
kıyafet düşkünü, sefil, kirli pasaklı bir 
kaçak yakalamanuştı. Fakat gözleri yü
züme takılınca, içlerinden fışkıran tik
sinme, iğrenme ışıklarının yavaş y~var 
eriyip kaybolduğunu gördüm. 

Birden bana bir kapı göstererek: 
cAllez, fichez le camp!>, (Haydi kır 

kirişi! .. > dedi ve geri dönerek uzaklaştı. 
Parise ayak basar basmaz yüzüme sav

rulan bu kaba iltifat kulaklarımda çın
lıy.a, çınhya, istasyon kapısından dışarı-

yapacak edecek, operatör olacaktım 
Rus cemaatinin merkezi ııerededir, bH

miyordum. Bilsem de, bu pejmürde kıya
fetle onlara görünmek ıstcmiyordum. 
Her türlü güçlüğe tahammül eden ben, 
karşımdakilerin en belirsiz bir şekilde 
bile olsa, bana acıyan gözlerle bakmala
rına asla razı olamıyordum. Onun için, 
iyisi mi dedim, cebimdeki 9 frank bitin
ciye kadar çalışır,· çabalar, kendime bir 
iş bulur, çekidüzen verdikten sonra, mil
letime gider, yardım isterim. 

Hovarda Amerikalıların dolarlarını 
yağdırdığı, fakat şimdi, bir ölü evi kadnr 
sessiz barların, eğlence yerlerinin dııha 
doğrusu para tuzaklarının önünden ge
çerek, şöyle ucuz tarafından karnımı d">
yuracak bir yer aradım, arıyan belfisını 
da bulur, mevlasını da derler. Ben me\'
lamı bulmadım, sair zamanlarda içine 
girmeğe korkacağım, daha münasibi, tik
sineceğim bir izbe bir kovuk buldum. 
Kimseden, düstur, icazet almadan içeri
ye daldım. Oh .. nihayet, şöyle sırtımı da
yıyacak bir yer bulmuştum. Zil çalan 
karnımın da hakkını, birkaç paralık ka
tıksız ekmekle pek çabuk verebilirdım. 
Nitekim de öyle yaptım. 

Yatacak yeri peylediktcn sonra, iş, ca
nım gibi (belki de ondan fazla, diyece
ğim ama, aldırmayınız, insanlar hodbin
dirler. Her şeyi nalıncı keseri gibi hep 
kendi 1.araflanna yontarlar) sevdiğım 
mesleğimde tahsilime devam edebilmem 
için para bulmaya kalmıştı. İnanınız, ba
na dostlarım, o binlerce acı, nasibsiz!, in
san camiasının en a§ağı tabakasından en 
~ksek tabakasını içinde banndıran, bes· 
lıyep, yaşatan Paris, ınukadderatımı 
belirtmek yolunda kııvvetll bir projektör 
vazifesini görmüş olan, güzel ve şirin İs
tanbul ile, türlü türlü maceralarla bir se
ne mes'ud bir ömür geçirdiğim Sofyn
dan daha baskın çıktı. Bana öyle bir d:r
~k çevirdi ki ... 

(Dew"" 9 "*-"' Nyjada) 
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Si GARA 1 
" Son Posta,, ma BUTU BiR 

! Yazan: Rusçadan çeviren 

Cou O'haı H. Alaz 

Genç kız oradan geçerken, taksi §O- . ...d' 

!örleri: İzm . bul çe ~ .J 
'i,,..,. G ~ Ankara, 3 (Hususi) - Dl§ ticaretimizdeki f 5 - Mersin, ir, ıstan ııılld 

- Allo şekerim! .ı'lereye güzelim?. o- taku muamelelerini tanzim, kontrol ve ta- İktısad Vekaleti Türkofls şubeSİ !JS~ıı 
türelim mi esmerim ft. kas mevzuatını blrl~tlrmek maksadlle ha- reisliği altında aşağıda yazılı t1 teŞt!l 

Diye laf attılar o, bütün bu söylenen- zırlanan şu kararnameyi büktimet dUnkil rekkeb birer takas tedklk heYe yan yt 'İ. 
lere ehemmiyet vermeksizin geçip git- Resmi Gazetede llAn etti. miştir. Kambiyo müdürü oıını '.f, C·_.,; 
mek istedi. Fakat dayanamadı~ ı - Aramızda ticaret ve klirnig anlaşmıtsı mahallln en büyült maliye fıınifi na JıJl".J 

~lan memlekeUerle yapılacak tnkns muame- kez Bankası müdürü veya nııtnl t ft 
- Abdallar, diye onlara cevab verdi. lltı İktısad veWctınce hazırlanacak tali- wô.hlycttar bir mümessil Ticare ııtJf·.d 
O, her defasında bu lokantanın yanın- mntname ve verilecek direktifler dahlllnde Odası umumi veya başkltibl ~~ıı!1' ~ 

dan geçerken, taksi şoförlerinin hizası- Merkez Bankasınca tedvir edilecektir. göreceği muameleler eskiden °ıcaıewıe 
na geldiği zaman, bunların sözlerine ce- 2 - Aramızda yalnız takasa müstenld ti- vazlte bakımından İktısad ve (İ, 
vab vennemeğe, susmağa ahdederdi, fa. caret anla§Illaları bulunan memleketlerle bri katible tedvir edilecektir. fı~ııııı' 

yapılacak muameleler İktısad Vekfıletince 6 - İktı.sad Veldilett 5 tncl ın!lıı:: ~ 
kat hiçbir defasında sözünü tutama?., hazırlanacak ayrı bir talimatname esasları ı;ehlrler haricinde kalan yerlerde al~ tıJ 
~onra da, yaptığı bu hareketten ötürü dahilinde aşa!iıda 5 incl ve 6 ncı maddeler- büyük mülkiye lm.lrlnln reisiml ~ "ı 
uinirlenirdi. de mevzuubahs takas tedklk heyetleri tara- ğıdaki A.zadan mfirekkeb birer ı.u~ıl 

G k k .. · tı s 1 d"'kül tından görülecektir. heyeti teşkiline salAhlyettardtr· tllı{) 
enç ız ·oşeyı sap · ıva arı 0 

- 3 - Aramızda t.ıcaret ve kllrlng aıilaşma- büy{ilt. maliye fi.miri, en büyük ~tıııL '".) 
müş bir evin hizasına gelince durakladı ları bulunmıyan ve kendilerine karşı pasif rl, Ti"~rct ve Sanayi Odası bM!~ırL tfP 
Açık duran ana kapıdan içeri girdi. Be- vaziyette olduğumuz memleketlerle ynpıla- ye Ziraat Bankasının en buyuk blt o,sJ ; 
ş·nci kata tırmandı ve kendi odasına gir cak muameleler 2 ncl fıkrada mevzuubahs ve Sanayi Odasından seçııecek ti"'; 
di. Karanlıkta elini uzatarak 1elektrik muameleler mlslllQ lntac edilecektir. 7 - Takas tedkllt heyetlerine ~elef 
düğmesini buldu ve çevirdL Oda aydın- 4 - Türldyede çalışan yerli ve yabancı şir- amelli.tına ıı.ld bll'umum tararn ı-I 

· • d ketlerin harlcde bulunan hissedar ve tahvl- gadır. !t& ~ 
landı. Genç kız tek penceresının per e- ıtıt hAmlllerine ödiyecekleri dividant ve faiz 8 - Bu karann mevkll tatb ertııe ~; 
sini indirdi; soyundu ve paltosunu çiviye Bir sigara, evet bütiZn bir sigara tellendirdi. veya bu şirketlerin mübayaası hallnde mü- tarihe kadar tat.m tedkllt heye~eıeıe' .1 
astı. Sonra çorablar.ını çıkardı. Bunları gara için de altmış sent, kışlık palto için tiğini bir türlü anlamıyorum?. O kadar bayaa. bedelleri mukablllnde merl hfiküm- caat .ruretlle başlamış olan ın~er d)I" 

yıkadı ve kaloriferin üstüne bir gazete elli ıent, elbisesi için de elli sent ayırma- da tasarruf etmeğe çalışıyorum!. Para lere tevfikan yapılacak mal ihracatına aid cll tarihlerinde mer1 olan hilt 
yayarak onları bunun üstüne yaydı. Bü- x.a mecburdu. Bu masraflarından başka insana her vakit lazım .. bahusus para, muameleler sevk ve 1stıhlak memleketi her de ikmal olunacaktır. el f~ 

5 ne olursa olsun 2 nci fıkrada mevzuubahs 9 -- Bu karan 1 incl ve 2 n eSıııl O 
tün bunlardan sonra beraberinde getir .. kız kardeşine de muntazaman ikişer do- insanın en iyi karagün dostudur. Ben, muameleler esaslan dahlllnde intac oluna- mevzuubahs talimatnamelerin :R 

~!~!d~~;'bi~ö~~;d;~ı::•::~~,:;:say• sı- ıa~!,,~~~:rdi. ~:ı~:':ıb.!':;;~::,::Z"":,%:~!•:;f,~ cakbr. _.~en ma~berdk· i 
Genç kız mutlak olarak açlık çektiği - Yaşamak hakikaten güç, diye söy- şıyoruın. Esnaf cemiyetleri trplantllarmdal TUccarlarımı~.'" bu _yıl • 

günlerdenberi beş ay geçmişti. Temmuz, lendi .. bu paralar da nereye gidiyor, bil- Genç kız uzunca bir müddet dalgın ve ekseriyet temin edilemiyor edecegı sergd8f ~ f 
ağustos, eylUI, birinciteşrin; ikinciteşrin .. miyorum?. Şayed kutunun içine hafta- sessiz durdu. Sonra elini sallıyarak yük- İs~nbuJ tacirleri, 11 Martta F ~I 
~alıştığı lokantada evvela bulaşıkçı idi. da beş değil de on dolar atabilseydim sek bir sesle: Şubatın birinden itibaren toplantıya da- lıp 15 gün sürecek olan Prag beyne? tt"/. 
Sonra masa temizleyici oldu. Güncie iki şimdi burada yüz yirmi yerine iki ·vü7. - Canı cehenneme, insanın hayatta vet edilen vehmecmi uu umi

3
' oleıanrlesndakf ce - nayır:na iştirak lçln hazırlıkl~~~ ·,.1 

ı ,, mlyetlerlnin cy'et um y e ' o uma - balam lnrdır. Bu hazırlıklar, ~ ot'-'" 
defa karnını doyuruyorlardı. şi: masa- kırk dolarım olurdu .. ben ne diye gazete ufaktefek zevkleri olmasın mı?. dedi ve cılar cemiyeti müstesnn, ekseriyet temln e- k ş 

1 
ış d d tavn"cutile ,, 

a.m arın a yar ım ve ...,.. .... ~ı· ları derleyip toplamak, Üzerlerini .temi7.· satın alıyorum?. Öyle ya, madem ki müş- bir sigara, evet bütün bir sigara tellen- dJleme-ctiği için toplanamamalctadırlar. Şlm- etmektedir. Sergiye gönderilmek u- il' 
lemek, sürahilerin boş kalmamasınıı dik- teriler ekseriya gazetelerini bizde unu- dirdi. d.lye kııdar, bakkallar, kahveciler, şeker - l:tnan ihracat eşyası, mümtün ol: ıJ' 
kat etmekti.. ona, oradaki müstahdemle- tuyorlar, bu gazetelerle iktüa edemez eııer, sucular, berberler, hamamcılar, ka - rl bulunursa nümunellk mahiyet .,J 
ıin giydikleri bir elbise, beyaz ve geniş miyim? Fakat ihtiyar, kör gazeteciyi de YAJUNJd NÖSHAMIZDA: • pıcılar, madeni eşya san'atkı\rları vrie tet rz1ı- bilecektir. ' de ftf( 
bir yakalık, hususi bir =pka vermişler- ler cemiyetlerinin toplanttlan, eltse ye 0 - Ö~ümüzdeld Mayısın blrlnde 'ıı•" ~ 

r- düşünmek lazım .. sonra, ayda bir iki de- Geri giden kısmet madı~ı için tehir edllmiştir. Dün de, Emin- be-yneımııeı bir nümune sergisi :~~ ....ı 
di. Bu kıyafet ona çok yaraşıyordu. Haf- fa sinemaya da gittiğim oluyor.. bunu önü Halkevinde toplantıya davet edilen ek- Bu sergi de 15 gün süreoektlr. /J ~et· fl.J 
tada on altı dolar alıyordu. Bazan da on da hesaba katmak lazım .. fakat bütün Çeviren: ismet HulUsi nıek yapıcılar, lokantacılar ve sütçüler ce - ('irler bu sergiye de iştirak edece 
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Sent» kadar bahşiş aldığı olurdu.. lo- bunlara rağmen bu paraların nereye git. mlyetlt?rlle Beyoğlu Halkevlnde toplantıya s~rglslne gönderilen eşya, peŞtede - ./, 
kantaya arasıra yaşlı bir adam ge!irdi. davet edflen garsonlar ve müsklratcılar cc- edilecektir. • .... ~P 
işte bu adam on scnt bahşiş bırakmh.. mlyetıerl hey'etl umumlyelerlnln toplantı - ;;;;;-~~;;·-;d~~-ği"ciiğ~;ıerinlt1 

lan d:ı, eltserlyet temin edilemediğinden n:lmıyacağı tahmin ol~nmaktadll':_.1« ıı.'fı, hazan da gelen :r.ıüşteriler çocuklar olur- başka günlere bırakılmıştır. Esnaf cemiyetleri hey'etl uınlJ.ll"' ~ 
du. Genç kız bunlara yardım eder, bun- Bugün de, Eminönü Halkevlnde, ayakk.a- lantıl~m ayın sekizinde bitmeıctedlt1111eV· dan ötürü de bahşiş aldığı olurdu" fakat bıeılar, arabacılar, bahçıvanlar, balıkQllar sonra, tehlr edllen toplantılar yn;i?' 
bu bahşiş te on senti geçmezdi.. ve fınncılar cemiyetleri hey'etl umumiye - Bu Udnci devre toplantlla.nnda. c ~ıf 

Genç kız odasında işini bitirdikt~n lerl toı1lantıya davet edllmlş bulunmakta. - rin nizamnameleri mucibince. geıeıı ıııe?> 
dırlar. lktlfa edilerek toplantı yapılacak.~,,;; sonra masasının gözünü açtı. Oradan bir d[teııv 

Bunlardan. yalnız arabacılar cemiyeti - reler yapılıp kararlar ittihaz e ·- / 
kutu çıkardı. Kutunun içinde beş-altı nın. nizamnamesindeki husu.slyetten dolayı tir. ~ 
dolar kadar para vardı. Genç kızın kanR- --·-·· -·~ ·--·--· ····-· ··-···~·- -·- ~· 
aunce buraya bir hırsız gelecek olursa b .. I d h I 1 Emlik ve Eytam Bank•sı ilanları 
evvela masanın gözünü karıştıracak ve Baş, diş, nezre, grip, romatizma ve üliJn agrı aranızı er a 
bu paraları bulunca defolup gidecektir. ktS8r. lcabanda günd9 ÜÇ kaŞ9 ahnabi\tr. Bankanın hesap No. Yeri 

Genç kızın paravan ile ayrılmış küçük Nev'i 

bir banyo odası vardı. Orada, yerde iid İkraz: B. 10 Tophane Çukurcuma Üç dükkan ve bir 
bavul duruyordu. O bavulları yerlerin- mahallesinde Ağaha-

den OY.nattı. Onların altındaki bir tahta- inhisarlar u. Müdürlüğünden: mamı caddesinde Çer-
apartıman. 

yı kaldırdı ve tahtanın altındaki boş!uk- kez çıkmazı sokağın. 

ta kırmızı kutusunun gene her vakitki 1 - Cibali fabrikasında mm·cud eski ,kova, soba, boru alat ve edevat gib muh- da eski 29, 31, 33, 4 ye-
gibi yerinde durmakta olduğunu gördü. telif demir ve tahta hurdaları pazarlıkla satılacaktır. ni 35, 33, 33/1-37, 37/l 

Kutuyu açtı. İçindeki paraları saydı. 2 - Pazarlık 17/2/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da Kabataş No. lı. ııl 
Kutuda tamam yüz yirmi dolar vardı. O Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü icra dairesince yukarıd ıe; 
her hafta bu kutuya beş kiığıd atardı. 3 - Satılacak mallar hergün Cibali fabrikasında görülebilir. rası yazılı dosya ile 25.2.938 tarihine ıııüsadif Cuma günü açık arttırnlll: l ef>"rJ 
Kutuya beş, odaya üç; sekiz dolar eder. -i - İsteklilerin pazarlık için tayin e.iilen gün ve saatte % 15 teminat parala- lacak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse banka bu gayrıfll 
Bundan maada elektrik için elli sent, si- rile birlikte yukarıda adı geçen komisyQ na müracaatları ilan olunur. c577• mevzuatı dahilinde kendilerine para ikr &z edebilir, ~ 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 56 lar halinde uzanmışlar, kimi konuşu- ecneb! kadının onun karısı olmadığı da hiddetle onu öldürmek istiy0~ı~.~ 

Bir Genç Kızın Romanı 
yor, kimi şarkı mırıldanıyor, kimisi de ·ne malfun? Zahiri bir takım görüşlerle lı başlı, evli barklı bir adafll ıo? .. 
uyllkluyordu. Bir saniye, onların yanı· böyle bir hüküm vermek çocukluktan halde kendisinden kat kat g~~:iifl~J 
na gidip gitmemekte tereddüd ediyor- baş!•a bir şey değil! O halde, kibar hal- alay edebilmesi için onun gog 
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muş gibi vücudünü otlann üzerinde kı- leri, kusursuz tavırlarile beni cezbeden zerinde zehirli bir yılan ta.ş~#..11 
pırdatt:; fakat hemen kararını vererek <1dam alelcide çapkın bir erkek ... Kimi- O halde bu son komedi de 1~ t"1 
rrözlerini tekrar kapadı. ~i yüzünün güzelliğinden, kimisi sözle- müş. evvelceden tasarlanını§ ~A el' Muazzez T ahıin Berlcand c. t btıı ... fi 

. - İçimin acısı bu kadar hain bir el- rinin tesirinden istifade ederken o da nma dahildi. Benim mek ~ tcetl"' 
- Susma! Daha .. daha söyle! f - Bundan sora bu isteğin de yerine Je beni hırpalarken onların saçma söz- ifadesinin kudretini benim gibi genç vermediğimi görünce hile ı.~e ii1' ~ 
- Seni beyaz tüllerinden sıyırarak gele<-ek yavrum. Sana yalnız bizim o- Jcrini dinlemeğe tahammül edemiyece- bir k:zın üstünde denemek istemiş; hem tanıtmak için bilhassa o kuÇ ı.ı pl:J 

kollarımın arasına alıyorum, kızıl du- lacak mini mini bir ev düşeteceğim ve ğim bugün. ne büyük bir maharetle! Doğrudan kasanın üzerinde bıraktı, bUfl tıY, 
dakll'rının ateşini dudaklarımla emi - orada istediğin gibi yaşıyacaksın. Ko1Jarını iki yanına uzatarak başını doğruya bana hitab etse onu reddedece- rek ve bilerek yaptı. Aklı s; '.~ 
) orum ... Öyle mes'uduz ki gözlerimiz İçime hafif, belirsiz bir titreme geli- :yeşil~iklerin serin nemliğine bıraktı ve ğimi bildiği için kendisine esrarengiz inız:ıs:z mektupları gönder itı1ÔJ\ 
bu saadeti gönneğe tahammül edemi- yor; onun geniş elini iki elimle tutu- tekrar düşüncelerine döndü: Evet, hül- bir ı:;üs vererek bana değil, benim zayıf olduğunu anladığım dakika~. 
yere!~ kapanıyor, yav~ yavaş uykuya yorum. valar:a dolu gecenin sabahı pek hain bir san'atkar tarafıma, İspinoza yazmış. disine bağlanacağımı umuyoru 
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benziyen bir ba.şluğa yuvarlanıyoruz. . - .~orkuyorum .. bu büyük saad~tin hakikat olmuştu. Saatler saati tatlı bir Bu suretle yazılarının tahkire uğramı- ya, benim gibi alelftde bir ~~zıiı# 
- Sonra sevgilim? b~ ruya olmasında.~ ko:k~yorum. Şun- uyuşukluğa kendisini bıraktıktan son- yac:ağ:nı iyi besablamış ... İlk zamanları gibi mükemmel bir adamı ınub 
- Sonra bu tatlı saatler hep böyle dı s;ıbah olacak, gozlerımı açarak her- ra ancak sabahın ilk aydınlığında onun hiçbir şey istemiycn, hiçbir şey bekle· mesi kabil olur muydu? 9~ birbirı arkasından geliyor. Seninle be- günkü yaşayışımı bulacağım diye .tit- bir karısı veya bir metresi olduğunu mi ven, yalnız ispinozun san'atini gö- Zavallı küstah adam; bö~ ı: 1 tııl 

raber uzak memleketlere gidiyor, gü- ıey\j:um. hatırlamıştı. re~ yazılar; yavaş yavaş ufacık bir ke- ;:ı gözümden nasıl düştüğünll•eııe-ıı1 
zel şeyler, güzel yerler görüyoruz ve bu - Hayır rüya değil, bana inan ... Se- _ o halde benimle alay ediyor, bana lime ile onun yazılarile alakadar olma- nazarımda bir paçavra kadar 
güzellikleri yuvamıza getiriyoruz. ni tasavvur ettiğinden daha büyük bir yazdıkları hep yalan ... Bir müddetten- mı dilenen mektublar ve nihayet en yeti kalmadığını bilse! ıı? Jt1 

- Yuvamıza mı? saadt:te eriştireceğim.. buna yemin e- beridir 0 ecnebi kadının kütüphanede sonunda maksada varış: cSeninle gö- - Bu ne uykusu böyle SelJll 
- Evet... İspinozwna ben öyle bir diyorum Sehna. görünmemesi ?nların aralarındaki ra~ı- rüşmek istediğim halde gözler~nin b~~a kalk, denize gid.iy-0ı:ız. -etle ) 

~ uv;ı hazırlıyacağım ki şimdiye kadar tarım gevşedigini isbat edemez kı ... nefretle bakmasından korktugum ıçın Ge!'lç kız çevık bır harek 1 
hiç bir kuşun, hatta masallardaki ha- Fakat bu tatlı saatlerin sonu gelmiş- Belki d~ hastalanmıştır .. belki de se- b&na sen cesaret vermez misin?• den fırladı. . çııll 
~ali .lru§larm bile öyle bir yu\•ası olmı- ti ve genç kız karanlıkta kendisini kor- yahattedir.. belki sokağa çıkamıyacak Alç!lk adam! Ne iyi etmişim de ona - Bir kadika izin verı~· ·ritfl· 
yaca!· . kutan ve titreten hakikatten daha feci, bir vaziyettedir. cevat vermemişim; ne iyi etmişim de tophyayım, hemen size yetışı~ı 

- Ne iyi... Çocukluğum ve ilk genç- dalı& acı bir hakikat karşısanda kalmış, Bir dakika için onun bugün serbest ilk hissime kapılarak onunla görüşme- - Çantanı ben hazırla~ıfll çel' 
!iğim kalabalık bir mektebde geçmişti. mes'u~ geç~m ~~esinin sabahı onun için olduğunu .. düşün~~m bile, bana ilk mek- ği Sa.bul etmemişim:·· Buna bir_ d_efa . Bunu biraz mahzu~.' bı~Zti \'e 

1 Şimdi de bana yabancı olan kimseler a- en zalım btr gun olmuştu. ~ubunu gonderdıgi zaman o kadınla~ razı olsaydım artık bır daha kendımı o- hır ta\•ırla Muzaffer soyl~ j Xl .,.et' 
rasında yaşıyorum. Hiç bir vakit be- Selma o ıztırablı saatleri hatırlama· raber yaşadığını bildiğim için gene o- nun sihirli ellerinden kurtaramazdım .. kız onun bu ince düşüncesın ı~ı ti / 
nim diyeceğim bir evim, bir odam ol· mak için gözlerini açarak etrafına bak- nun dürüst bir adam olmadığı meyda- iş işden geçerdi. kasmdan müteessir olarak _e 

51 
ıııl 

... ,..d,. j tı. Arkadaşları ikişer üçer kişilik grup- na çıkıyor demektir. Esasen yanındaki Fakat ondaki küstahlığı düşündükce - Arktı 
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Sümer Bank Umum 
M ··dür üğünden: 

1 _ Konya Ereğlisinden takriben 16 kilometre mesafede buhınan İvriı mev
ikiinde yaptınlacak su kuvvet santralı iDpahndan olup ~~~n .'keşıf ~ 
deli 295.836,89 lira oJan kaptaj, kanal ve santral ile tefeı:uatı vahidi tiat ~y-

1 k ,.., bedeli 75393,63 Ura olan mezkür santral yermde bulunan ıbınalarla 
-e, ve e,,~ · · t tam •~ 
Ereğlide Bez Fabrikası sahasında yapılacak 6 usta evı ınşaa ı amen w.P D 

··ı·· ·· olm .. k üzere ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
go uru " . ~-..ı .. 1 · 369 763 ı:;9 11:-.. ..ı·-
foşaatın heyeti umumiyesinin muhammen keşıf ,~ı , ~ ~~· 

2 _Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank İn~at Şubesınden alı-
na bilir. 

3 _ Eksiltme 25/2/1938 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada Sümeı· Ba.ıik U· 
mum '.Müdürlüğünde yapılaeaktır. 

4 _ Muvakkat teminat cl8540• liradır. _ 
5 _ İsteklilerin ihale günfu:ıden en az üç gün evve_l Sum~r. ~k t~ Şul>e-

. 1 k b kabil ~_,.~.,.., yapabilecek fenni .etıliye'tlennı lSbat 1~ afıa 
sme ge eTe u ...u~ • di- ~-ı.. .. ı ~ 
Vekfiletince verilmi~ müteahhitlik vesik~siyle ıcab e~~ ıger v~ a~ ve.milll 
bank::ılardan birinden alınmış c150.000» lira:"' maü itibar mek.tubı.mıı ıbr.az ede
rek eksiltmeye girebilmek üzere bireT yesika almaları ıa~cb~. 

6 _ Teklif mektublannı havi zarflar kapalı olarak ihale gunu 'Saat 1~,,30 a ~
-dar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer 13ank U. ::Muhaberat Şılbesi :Mildiir
lüğün~ teslim edılmi~ olacaktır. 

'7 _ Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek .haklanı muhaf..aza Eder. 
c251h c59h 

Antalya Vilayetinde°:: .. . . . 
tsk rka l'iliyet :silindirlerinde ~al1pn;ık uzere dör.t aamıi ımslı:iı:ıkte 

.a. ~var opdırmaÜcretleri o 50 as 30 ılira:dır. Talibleıiıı :vesikaıari.,Yle - · 15 

.ıuti) var . " • • n~- , •uı::_ 
§Ubata kadar Antalya Nafıa Müdürl~iipe müracaatlan :l.WIJ ı0ıunur. ·~ 

. zı wzı 

Ege ovalarında sular 
başladı çekilmeğe 

uhtelif kazalara bağlı 12 köy halkı 42 sa ti korku 
içinde geçirdi. insanca z yiat .Yoktur 

Jngilterenin 
Japonyaya karşı 
Hazırlıkları 

Bir Jıatil sekiz ene 
Sonra yakalandı 

(Baştarafı 1 inci M.yjada) 
.Katil cinayeti Ş.şledikten sonra bir 

Jk.olayını bulup Bulgaristana kaçmış -
tır. Sekiz sene orada kaldıktan sonra 
artık suçunun unutulduğuna zahib o • 
farak b~ gün evvel İstanbula gelmiş, 
ve hiç b ir şeyden şüphelenmıyerck 
kolla:-ını sallaya sallaya gezip dolşş • 
:mağa başlamlŞtır. 

Fakaı:. vaziyeti şüpheli bir yabancı
nın 1stanbula geldiğinden haberdar o
lan birinci kısım serkomiseri Abdur .. 
rahman, katili sekiz sene evvel alın .. 
;ımş fotografı ile teşhis ederek yakala -
:mağa muvaff~ olmll§tur. 

Sirkeci civarında dolaşmakta -olan 
Jialil, nsızın kar.şısına .dikilip .kendi 
lerinj takib etmesini söyliyen memur· 
]arın arkalarına d~erek Enmiyet Mü
dürlüğüne gelmiştir. 

Halil ilk istiC\'abında hiç bir ·aça • 
maklı yola sapmağa lüzwn gör.meden 
~unu tamamen itiraf etmiştir. Bak .. 

.. . . - kında !'apılmakta olan ıhazıı.rlik tahki • 
~iizleroe iRarisli gii7.el a.rasından tı bu ·· ikmal edilerek ·endisi müa 

Qilen Gisele Lerieu ismindeki bu cici . .:ı • ~;;. •~-ı:- edilecektir 
kız 119.i8 :senesinin f2ris güzeli .Qiye ıueıumumı"ı6e ıt.e~ • 

ua.ıı ıedilmiştir. nanı miiteakiib genç 
kız muazzam bir şampanya burdağma Tiran elçisi 
gırmiş, diilcrlne 1kadaT yav.aş yavaş dö Ankara 3 (Hususi~ - Tiran elçiliği:ıe 
killen şampanyayı da hayranları bar- -:tayin Edilen HulCısi Fuad Tugay üçüncii 
flak bardak jçın.işlerdir. dereocye )iikseltilm1ftir. 
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Son Pnqfa'nm tarihi tefrikası: 14 

ÜÇ BOZ A TLI 
Yuu: Ziya Şakir 

Sarıboğa boğuk bir sesle: "Harzemlilerin şeref ve namusunu ayaklar altına 
alıyorsunuz Han, dedi. Yarın tarih Harzemliler)e alay edecek, Harzemliler bütün 
hayat ve saltanatlarını bir Kankrat dilberinin güzelliğine borçludurlar, diyecek., 
O zaman, Susen de kalkmış.. taht 

salonunun yanındaki küçük odaya gel
miş.. oradan, mecliste konuşulan sözle
ri dinlemiş .. ve tam zamanında içeri gi· 
rerek kararını bildirmişti . 

• Ortalık ağarırken, Cihangirin ordu
stmda hücum hazırlıkları başlamıştı. 

Belükler, bayraklarının etraflarında 
toplanıyorlar .. emir atlıları, bölükten 
b01üğe koşuyorlardı. 

Her tarafta davullar çalınıyor .. harb 
türküleri söyleniyordu .. Cihangirin as
l:erleri, (Urkent) gibi zengin bir kaleye 
hücmn edecekleri için çok neş'eli görü· 
nüycrJardı. 

Cihangir de, erkenden uyanmıştı. Kı
zıl deriden, cenk elbisesini giyerek ça
dırının önünde geıinmiye baş1amıştı. 

Hem geziniyor; hem de zihninden, 
Susenıln hay.alini geçiriyordu. Ve: 

- Şayet haber gelmezse, ne olacak? Yusuf Sofunun. rengi sapsarı. kesilmışn. 
Orkent kalesinin altı üstüne gelecek.. 
hiç şüphesiz ki o da, o mahşer velvele- yişler yaparak, orduda yapılan şenlikle- Yusuf Sofunun bütün nogerleri, si-
si arasında, kaybolup gidecek... iliti,.. ıi seyrediyorlardı. lfilışörleri, muhafızlan saray kapısının 
mal ki bir daha onu göremiyeceğim. E- Or<lugahm her tarafında öbek öbek önüne dizilmişlerdi. Kılıçlarım hava
bed.ijyen hasretini çekeceğı:rn... Haydi ateşler yanı_yor.. davullar çalınıyordu. ya kaldırarak, Mogol noyanlarını bü
kaleye hücumdan vaz geçeyim .. bu da Me§in elbiseli Mogol askerleri, çadırla· yük bir hürmet ve samimiyetle selam· 
mümkün değil... Hiç şüphesiz ki, be- rnım önlerinde toplanmışlar, türkü söy- lıyorlar: 
nim onu istediğim her tarafa şayi ola- lüyorlar, oyunlar oynuyorlardı. - Yaşasın, sulh .. 
cak. Bu izdivac teklifinin reddi her ta· Noyanlardan mürekkeb bir heyet, or- - Yaşasın, dostluk .. 
rafta bir taknn dedikodular uyandıra- c!ugahtan ayrılmış .. kaleye doğru iler- - Yaşasın, Cihangir ... 
cak. Bu da, babamın şerefli mevkiini lemıye başlamıştı. Diye karmakarışık dualar ve temen-
sarsacak ... Artık işi, Allahın takdirine Halk, bu heyeti karşılamak için ka- nilerle bağrışıyorlardı. 
brralanaktan başka çare yok. lenin kapılarına ve yollara toplanmıştı. Misafirler, saray teşrifatcıları tara-

Diye düşünüyordu. Oynak atlarının Üzerlerinde dimdik du- !ındaP karşılanarak kollarına girilmiş .. 
Çadırın yanında duran, Nogerler- ran Mogol noyanlarmı büyük bir ha- doğruca taht salonuna götürülerek şe-

den biri seslendi: raretle selamlıyorlar.. dostluk alameti kerler, şerbetler, kunızlar ikram edil· 
- Hanım! .. Kale kapısından, bir atlı olmak üzere, Üzerlerine avuç avuç pi- mişti. 

çıktı. Dolu dizgin, bu tarafa geliyor. rinç ve buğday serpiyorlardı. Şimdi burada, Hanzade Susen ile Ci-
Dedi. .Mogol atlıları da, son derecede mem· hangirin izdivac merasimi müzakere e-
Cih&ngir, titredi. başını o tarafa çe- nun. ve r:eş'eli görünüyorlardı. Ellerin": dileC'ek.. ve son kararlar verilecekti. Bu 

virdi. Büyük bir heyecana kapılarak: dekı meşın kırbaçları havada sallıyarak ınüzakere de bittabi Yusuf Sofunun 
- Evet.. bir atlı... Zannederim ki, halka gülünsüyorlardı. huzurunda cereyan edecekti. Fakat Yu-

dün akşam gelen Noyan olacak. Hükfunet ve saray erkanından mü- suf Sofu, henüz ortada mevcud değildi. 
Diye söylendi. rekkeb bir heyet, Mogol noyanlannı Bn hal; Harzem noyanlannın ve bazı 
Hakikaten· atını vıldırım gibi süre· istikbal etmişti. Bu iki heyet, atlar ü- . mollaların nazan dikkatlerini celbetti~ 

rek gelen, "(Toklu N~yan) idi. zerinde birbirine karışarak, dostane 1 ği iç:n, saray teşrifatcılarına yaklaşa-
İhtiyar Noyan, arkasında toz bulut- mus?f a~alar ;ttikten sonra, hep birlik· j rak~ hük~da.rın n~çin gelmediğini öğ-

lan bırakarak kale ile ordu arasın<laki te gıtmışlerdı. H!nr.ıek ıstemışlerdı. - Arkası var -

dijzlüğü geçti. Ayni sür'atle bölüklerin ,----- ----------. 
arasından do'l~tı. Cihangirin önüne 
kadar gelerek orada, büyük bir çevik
lik le atından atladı. Yerlere kadar eği-

Nöbetcl 
Eczaneler 1erek: 

- Muhterem Han hazretleri! .. Son :: Kece nöbetcı otan eczaneler tanlar· 

teklifiniz de kabul edilmiştir ... Hanza- İstanbul cihetlndekiler: 
de Susen, sizinle izdivaca karar vermiş- Atsarayda: <Şeren. Alemdarda: CAb-
tir. Yapılacak düğün merasimini mü- dülkadir). Bqazıdda: (Cemm. Samat-
zakere etmek için, Hanımız Yusuf So- yada: <Rıdvan). Eminönünde: (Hüseyin 

Hüsnü>. Eyübde: <Hikmet Atlamaz>. Fe-

IRADVOI 
BugünkU progr•m 

l - Şubat • 931 • Cuma 
IST.&HBUL 

Öile neşriyatı: 
12.30: Plilkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla Türk muslkisl, 13.30: Muh
t~llf plft.k n~riyatı. funun nezdine bir heyet gönderiniz. nerde: (Vitall). Şehremininde: (Hamdi). 

Dedi. Şeiızndebaşında: <Üniversite). Karagüm- Akşam neşriyatı: 
· Cihangirin göğsü, büyük bir meser· rfikte: <Fuad>. Küçiikpazarda: (Hikmet 18.30: Nebil oğlu İsmail Hakkı refakntlle 
retle kabardı. İhtiyar Özbek Noyanına cemil). Bakırköyünde: (Merkez>. Türk musikisi ve halk tarkıları. 19: <Çocuk 
ll · · t B dı Beynğlu cihetindtkiler: terblyesll All Kamı Akyüz. 19.30: Beyo~lu 

e erını uza tı. aşını, ça rın yanında İstıklll caddesinde: COalıı.tasaray). Tü- Hnlkevi gösterit kolu tarafın.dan bir temsil. 
duran Noyanlara Ye Nogerlere çevire- nelbaşında: CMatkoviç). oaıatada: (İki- 19.55: Borsa haberleri. 20: Necmeddln Rıza 
rek: yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail). Cum- ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 

- Urkent kalesile dost olduk. .. Bö- huriyet caddesinde: (Kürkciyan). Kal- halk ş:ırkıları. 20.30: Hava raporu. 20.33: ö-
d (z fi ul ) Fir ğ d (E 1 

mer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: lükler dagwılsın .. cenlikler baclasın. yoncu a: a rop os . uza a a: r-
~ ~ t ın...ı) Şlşlld ( a~ n .... ikt +" (SÜ Bayan Muzarter Güler ve arkadaşları tara-Diye bag"ırdı. ut'.'" · e: ,,.,ımı. ~ aş .... : -

• 
SARIBOGANIN 

TEKLİFİ 

Urkent halkı, sokaklara dökülmüş
l~rdi. Coşkun bir sevinç içinde saraya 
dl)ğru akıp gidiyorlar.. sarayın karşı
sındaki meydanda toplanarak: 

leyman Receb). tından Türk muslklsl ve halk şarkıları, csa-
Bofadçi, Kadıköy ye Adalardakiler: at ayarı). 21.15: Münfr Nureddin ve arka-

1 

Üsküdarda: (İmrahor>. Sarıyerde: (Os- daşlılrı tarafından Türk musikisi ve halk 
man). Kadıköyünde: (Saadet • Osman şarkıl:m. 21.50: Orke.5tra. 22.45: Ajans ha
HulCısll. Büyükadada: (Şinasi Rıza). berle!'l. 23: Plakla sololar, opera ve operet 
Heybellde: cTannş). parçaları. 23.30: Son haberler ve ertesi gü-

====·-~·-::::·-=·~=·-=-=·-=·=--:::. :::. ::M=·-=·=· =-===' r,ün programı. 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lruruı 
1 kinci •ahı' l e 250 » 
Üçüncü ~ahife 200 » 

• 4 - Şubat - 931 ~ Cuma 
A N Jt A & .& 

ötte neşriyatı : 
12.30: Muhtelif plllc neşriyatı, 12.50: Pllk: 

Türk musikisi ve halle §arkıları. 13.15: Dahi
li vt harici haberler. 

SPO 
Yugoslavya bugün geliy 

Çok kuvvetli olan bu takım, Galatasaraydan ~ 
Pera ve Şişli takımlarile de çarpışacak 

Üç maç yapmak üzere dam ~!11 bir ett.l&imlz tarla kO§ularının icab 
(Yugoslavya.. takımı bugün saat 10 da ı il bütttn hususlyeUerl havi oınıd 

h · · 1 · b ı kt İ 'lt büyük bir ehemmiyet! halzdir· ....1f 
şe nmıze ~e m~ş u unaca ır. ngı -~r~ Sok3lt içinde kaldırım veya ast•!&.,... 
kupası gıllıblerınden meşhur Çelsı yı t.unde yapılan kır koşularının P 
Beoğradda 6-1 yenen bu takım senelerce olsun diye atletler aleyhine orga~ 
y·ugoslavya şampiyonasını ve kupasını lehine bir §eltllde icrasını kabul . _.,,._" .. 
kazanmıştır Renkleri kırmızı beyazdır. ~ım k! faydadan ziyade zararlı 

• • A • Kbtü bir pist üzerinde yaptığı 1li 
Bılhassa fevkalade teknık ve seyyal ta - da bllelc1erf burkulan atletlerin ~ 
kım oyunlarile meşhurdurlar. Yugoslav yetıerln.l nazarı itibara nlmak ~ 
futbolünü en mütekamil şeklinde oynı- ha ziyade yumuşak ernzlde kır ~ • 
yan bu takımı İtalyanlar çok beğenrnjş - Ubl bizde ender görülmüştür. eO 
lerdir. İrlerinde beynelmilel olmamış b!r Dört bin metreden fazlası ııeın 

~ . . çamlar arasındaki ivicaclı yoııardJ 
tek oyuncu yoktur. Kalecı Spasıç, t.ek olan bu koşuda lnlş ve çıkışın t ttJ.. 
Lukiç, sağaçık Tiruaniç ve bilhassa sola- ıetıerl bu mevsim ilk defa çetin blt.~111' 
çık Zeçeviç milli takımın gö.zbebekleri - rinde uzun bir mücadele ile ~ ' 
dir. 28 yaşında ve 49 defa enternasyonal caktır. ,_ 
olarak bir rekor yapmış olan Tiruaniç Çok karışık olan yarış >:olunun 

.. .. hammll atletler sandığım lbnı.bitıı. 
Fransanın Kan klubu tarafından 15,000 yln, Receb ve Artını bir ııayll 
liraya satın alınmak istenmiştir. tahmln ediyorum. 

İlk maç yarın takviyeli Pera takınu il~ En .. kuvvetli Kros~uyu meydana lllt 
oynanacaktır. Pera memleketimizde gii- bu musabaka mevsimin en zevkli 
zel fut bol oynıyan kuvvetli bir teşek - clacakbrl. •• ::; 
küldür. Vlastardi, Etyen ve Bambino'nun ... , • Oıner 
Balkanlı aslara karşı alacağı netice nıe- Beyoglu Halkevının ba 
rakla beklenir. Pazar günü de Galatasa- turnuvaları başhyot ...afi 
ray milli kiline arifesinde eıı son ve en 6 Şubatta başlıyacak olan baB;-a~ 
kuvvetli kadrosile oynıyacaktır. nuvalan münasebetlle dün ate,ın~ 
Bayramın birinci günü, bu seneki maç- Halkevinde mühim bir toplanU 

larında çok muvaffakiyetli olan Şişli de tır. 
Halkevinln tertlb ettiği bu rıı 

üçüncü maçı yapacaktır. Klübler.imize l~ln birinci kategoriye 6, ildn~~...ı 
iyi neticeler temenni ederken, sporcu 5 üçüncü kategoriye 19 takım ıo ... ~ 
halkımızın da çok zevkli maç heyecanları cektir. .~ 

duyacaklarına kat'iyetle eminiz. Kiryako Atinaya gidi~ 
M. E. Talu Şehrimizin tanınmış ootsörle~ 

O •• •• k k yako iti maç yapmak üzere Aunat' 
ÇUnCU Jr OŞUSU miştlr. Klryako Atlnada yapacatı 

Bl!yoğlu Halkevl tarafından tertlb edl - dan sonra tkl müsabaka için de 
len iiçUncU kır koşusu pazar sabahı Hey - decettlr. 
belladada beş bin metrellk bir yol arasında 
yapılac~ktır. Anadolu klübUnUn çay 

Şimdlye kadar yapılmış ve yapılmakta 
olan kır koşularından en cazibi olacağını 
umdu~um bu müsabaka cKros kauntryrı ta-

İst:mbul Anadolu yakası spor 
zar günü saat on yedide ıta 
klüp binasında bir çay zlyafeU 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ill• 
Muhammen bedeli 5250 lira olan 1000 çift keçe çizme 24/2/938 perşeınb' 

saat 15 de Haydarpaşada gaı binası içi..-ıdeki satınalma komisyonu ta 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tn yin ettiği vesaik, Resmi gazet~ 
937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname da 
alınmış ehliyet vesikası ve 393 lira 75 kuruşluk teminatlarını muhtericllt· 
zarflarını ayni gün saat 14 e kadar kom\ syon reisliğine vermeleri ıazırrı · 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalına 
nu tarafından parasız olarak dağıtılmak tadır. (679) 

15/2/1938 tarihinden itibaren; 15 gü~k, bir ve iki aylık halk ti~ 
leri, sür'at trenlerinde munzam ücret verilmek şartile, mer'iyet müdde 
bilinde, Devlet Demiryollarınm idaresinde bulunan bilfımum hatlarda qe 

!erde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. Avrupa, ErzurıııPr 
sun - Çarşamba ve Mudanya - Bursa hat lanmızdan da halk ticaret bileti 

(311) 

~ A 
Ağaç kömürü nakil ücretleri, ton başı na olmak üzere, yeniden tesbit --~ 

tir. Yeni tarife 20/2/1938 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Faıl• 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. (310) (670) 

15/2/1938 tarihinden itibaren, nakli;:rsahiblerine aid sarnıçlı vago~ 
pılacak melas nakliyatında asgari ücret vagon başına 15 ton üzerindell 
edilecektir. (312) (671) 

Muhammen bedeli 4825 lira olan A7;:, Döner köprüsü çukur iksa ~ 
4/3/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapal: zarf usulü ile Ankarada idare " 
da satın alınacaktır. 1Jll ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 361,87 lir&lJk muvakkat teminat ile.kanu? 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon • 
vermeleri lazımdır. ıf"F.;. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, HaYdJ 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (612) 

Bayramhk Elbisenizi 
UCUZ ve iyi ALMAK iSTERSENiZ 
Mağazamıza uğramadan almayınız. Fiatlarımız rekabetsizdit· 

- Yaşasın, Hanzade .. yaşasın, feda
kar Özbek kızı. 

Diye haykırarak, kaleyi büyük bir 
feliıketten kurtaran (Susen) e karşı 
hissct!ikleri minnet ve şükranı bildir-

Dördüncü •ahile 100 » 
iç sahi/eler 60 >) 

Son •ahile 40 » 

mek için büyük bir heyecan gösteri- Muayyen bir müddl' t zarfında fazla· 

Akşam neşriyatı: I 
18.ZO· PlAk ne§riyatı. 18.35: İngilizce ders:· ı 

Azime İpek. 19: Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Servet Adnan ve arkadaşları>. 19.30: 
Saat ayarı ve arabca neşriyat. 19.4.5: Türk 
musikisi ve halk •arkılan (Hikmet Rıza ve 

Babçekapıda orozdl • Bak karşıııa" IJ 
ULUS BüYüK ELBiSE DEPOS 

Hususi ısmarlama dairemjz vardır. 

yorlardı. ca mikdarda iliin yaptıracaklar aynca arknc!aşları). 20.15: Konferans: Parazltolog '~-----••••••••••••••••••••••~~ 
Nevza<t. 20.30: Saksofon solo: Nihad Esen-

Susenle Argon, bu sesleri işitmemek tenzilatlı tarifemizden istüade ede· 
için sarayın en hücra birer köşesine çe- ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 

gln. 21: Ajans haberleri. 21.15: Caz orkestra
sı. 21.55: Yarınki program ve İstfklAl marşı. 

kilmiş!erdL İkisi de, hıçkıra hıçkıra ağ- ilanlar için ayn b1r tarife derpiş 
lıyorlar .. kalblerinde açılan bu derin edilmiştir. Kayıb .p iyes 
yaranın ıztırabına nasıl tahanunül ede- Son Posta'ııın ticari ilanlarına aid İstanbul radyosu için yazdığım (Bu yurd 
ceklerini düşünüyorlardı. işler için şu adrt-se müracaat edil. için) ndlı üç tabloluk radyofonik plyeslm 
Sarayın önünde nümayiş yapanlar, melidir: bir defa radyoda oynandıkdan sonra kay-

d k 1 b d l · · ·· 1 tıancılık Kollektlf C!ır~...... boldu. N~lr, temsil hakkı tıunamlle tarafı-
sonra a a e e en erının uzer erinde li' ...... " ma a1d bulunduğundan sayın gazetenizle 
4 1 I d d M l d Kahramımzade Bau • ~p anıyor ar .. ora a a, ogo or usu ilan buyurulma.sını rica ederim. 

Ankara eaddesl 
ku~rd· nı Cihangirin lehinde nüma- 1---------------• Serbest muharrirlerdea Hüsameddin Işın 

Belediyesi İlanları 1 İstanbul 

1---------------------------------------------Beyoğlu, Eminönü ve Fatih kazaları dahilinde kunturat yoklarn~ 
caktır. Mülk sahihlerinin cezaya çarpılarak mutazarrır olınaınalan i~ 
memurlarına ibraz edilmek üzere müstecirlerin kunturatlarını yanla 
lundurmaları lüzumu ilan olunur. oe632» 

,.,.,,.,,. . 
Taksimde cŞehid Muhtar> caddesinde metruk Surp Agop Erıne~ıo-' 

kaldırılacağından alakadarların 15 güne kadar Mezarlıklar MüdürlU 
lrleleri. c68h 



'--~ ~ Savla ıı 
--=-=========================ıı:==============-~--~=====================================~~~ 

SON POSZA 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktarını garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Ommı m ampullerini alır· 
sanız daha ucuz bir :ışık 

elde edersiniz. 

Dekalümen lambası asgari liır istihlak temin eder .. 

s AT 1 L 1 K 2 E v ....-ı.. İstanbul İkinci lrıis Memar~dan: 1 
~ Müf!lJ .FDt1 Kozmldl masasma ceren ha-

:flalatta Kızı!ay Is tan bul Mümessilliğinden: rJnenlu ~ i5fi1 L. 32 K. lba»Jnda"kl tn-

~ ~e&ınekayada Hamami Muhittin mılha11esinde Wam 71 :ve lebl i!lAs ldareSince ıtedın ıediler& Shraz e-

'~ lusnıen kagir iki ev .elvenpi fiatla •hhktır. Almak tJ!len ve&ka alacak .tale'b1n1 ISbata Jtll1 gö -
n Siricedde Kwla_y H:.ırurua ıikinci katında a namaraya l 

rülmecflğinden byd talebinin reddine 'karar 

Müshil Dr. HAF•Z CEMAl 

~~~~;===~m~~~~;~;~~L~~========~~ ~~l~ll~~~(fü~ 
~~~ER 

•ırı kat'i, 
Şekeri 

içim1 kolay (Lokman Hekim) 

en İYİ müshil t•keridir. DahillJ'e müı.ebassın: P.a%ardan maada 
_. eriün C2 - 6) Dlvan,jölu 'il~& 11K. n ıe. 

Bifumum eczanelerde bUlunur.. ..-----•:r 11eronrı 12398 - 2JOM 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
Tabitli Emlik Sah§ı 

SEKTi 

Beşiktaşta Tqriki,e matp1JesiruJe 
Hacıeminefendj .P>kağrw.la esti 1, & 
yeni 4f, 46.. 44,, 4'/1. 21 lfo.. h. 

Cinsi 
Y~erine makliip M3 
:metre murabbaı iki arsa-
mn tamamı. 

Muhammen 
.kıymeti 

1708 

Çakmlkçıh:ım .Da,.Ubm ma'baJJe- Kirgir bir odanın taımmı 
sinde Valcle hanında ikinci bpıda 
alt katta eski Te yeni 311. tfo. h. 
Kasımpa;ada Bedreddin mabaDesin- iki katta beş odalı abpp 
de Aynialibaba solr:ağıncfa edci :ZZ yeni bir evin tamamı -
22, 22/1 Q. h. 
Ayva~,Jda Atik Mmtaf,apa_p ma- iki buçuk btta bş odah llOD 
hallesinde Hamam riağmda en ıes1ti kirgir bir evin taınaım 
14, 14 yem 14 No. lı. 
Balatta dki Hoaa~ yeni Mollaaşki tiç katta bq oc1ah lirgir 
mahallesinde Hamam .akağmda eSki bir evin t:nnaml. 

57, 57 yeni '5'1/l No. Jı. 
Üsküdarda Arakiyeci &cımebmed İki btta alb odalı ahpb 
mahallesinde Toptaşı caddesinde es. bir ev.in tamamı. 

500 

ki 381 niük. yeni 4%7 No. lı. 
1 - Arttı.mıa 1A/%/9'3a tarihine düşen pe.qeınbe günü :saat 15 de )'ap11acalt 

ve gn~knller en 'ÇDk bedel verenlerin üzerinde kalacaktır. 
2 - Arttırmıya girmek için mubam men kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 

~esi y.at.ır.mak Hizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte birı pe§in :ve geri kalanı sekiz ede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar ga yrirnenkul Sandığa birinci 
ipotekli kalır. 

MEYVA TUZU 
Dl HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEH !STJHSAL 

EDIUMIŞ T ABJI BJR MEYVA TU· 

ZUDU R. Emsalsiz bi& fen harikası 1 
olduğundan tamamen taklid edile. 

bilmesi :m\imkün değildir. Hu.ım

s1z1ığı, mide yanmalaımı, elqilikle

rini ve muannicl ialahazl•n sMlerir. 

Ağız kokusunu izale eder. U•umi 
Layabn intizamuzlddanm en emin 

:surette ulalı -we ioADa !bayat ve 

canlılık bahteder. 
!NGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

Lokomotif Makinisti 
Alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
MüdürlQğünden: 

Kınkkalede ye~miye ile çabftınlma:'k üzere bir lolromotif mllinisti alınacak-
tır. Talib olanlar bir istida ile 'l?lur.acaa1.lan. ..'339. 

Son Posta ' l •---===========-===-====---===t 
SAÇ BAKiMi 

Gw:elUtin en ibhiDc:l p.rbdlr. 

l 

l 

Yevmi, Slynst, Havadis ve 'Halk ~r.etes! -
~erebatan, Çatalçeşme ~1cak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
.resim:erin lbütiiı: haldan 
mahfuz: v.e ga?ıetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 -W0-İ5ıı 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli PE:§iı:diı·. AdreJ 
değiştirmek '25 .ırnruştur. 

-
Gelen evrak geri verifmez. 
ııenztırJ.,, me9'Jiyıet elnuncrs. 
Oev.ap içi.ı:ı :mektôblara .:10 ku11.1§luk 

Pul ilavesi Uımndır. 

Pıa9ts ık;,ı,t.QM : :741 Ütaııbul 
Te1gra.f • Son P<ma 
~elefon : .20203 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi e .. 
den tesiri mucerreb bir llfiçdır. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğudan: 
Müflıs AleksandıT Korpirtin hissedar 

bulunduğu Cibalide Korpi d~ğirmeninin 
di_ğer hissedarları h isselerini alıara sat .. 
makta olduğundan müflisin hissesi hak
kında iflas idaresince ne suretle hareket 
edilmesi lazım geleceğinin tı:ıyini ve icab 
eden kararıı.n ;wcrilmesi için alacaklılarm 
toplannuya davetlerine iflas idaresince 
füzum ~ olduğundan a1aca1rh-
1arın 113/21938 Cuma günü saat !5 -d~ ıdtti
ftde ha'Zll' bilıııumılan ilin olunur. , .. __________________ _., ~ 



U Sayfa 

I 

Kendini üıüt

müştü. Bir kaşe 

SEFALİN 
aldı. Hiç bir şeyi 

kalmadı 

o,ntmekten buaule a-elea bütün ağrılan 
• 

GAiP, NEZLE' yi derhal geçirir • . 
• 

BAŞ, D 1 Ş ağrı farına tesiri kat'idir. 
T•klldlertnden ••kınınız. 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlarını arayınız. 

' ı . -- • -~ • .. .,._ ....... ,. . 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaıınblar, 
dolama, meme iltihabı ye çatlaklar, yanıklar, tıraı 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
~ ... Şark ispençiyari La~oratuan İST ANBUL 411m_, 
~ Pek yakında 

SON POSTA 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. İştihanız yok mutlaka 

HASAN VA ÖZ 
alınız. Yanm bardak ıu içinde alınan ve meyvn usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve 'huzur .~ 

Subahleyin aç karnına bir çorba kaşığı pek ıa.ur bir müleyyin ve iki çorba ka,.ığı mOsbll 

Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 

HASAN GAZOZ özD 
Limon, Portakal, Frenk üzümü; Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmışbf• 

Meyva usarelerlnden yapılmı:;;tır. Şampanya gibi lezzetli ve mldevldir. MisarirJerinlze, tthbaplarımza, mOŞl~ 
Hasan Gazoz özü ikram ediniz. 

Yakında, Ananas, Çilek, Kayısı, Ataç çneıı nevileri çıkac...,. 

Şif~si 25 ! büyük 35, dört misli 60 kurUŞf UT 

J Kat'iyyen 

İhtiyarla mıya n 
Kadının Sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
h:ç bir çiıı:gi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cıldi açık, yqmuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir ha
r:ka ! Fakat bunun da fenni bir f.zahı 

vardır: O da; Viyana Üniversitesi pro
fesörü doktor Stejskal'in şayanı hay .. 
ret keşfi olan cBioceh nam cevherin 
s'hramiz tesiridir. cBioceh , yumuşak 

ve buruşL•ksuz bir cild için gayet el -
zem gençağin tabii ve kıymetli bir un

surudur. Bu cevher, şimdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi ter kibinde mev 
cuddur. Siz uyurken o cildin izi besler 
ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz • 
deki çizgi ve buruşuklukların kaybol • 
duğunu görürsünüz. Gündüz için be • 
y3z rengindeki (yağsız) Tokalan kre

mi kullanınız. Bütün siyah benleriniz 

erimiş ve cildinizi beyazlatıp yun.u • 
şatmış ve on yaş gençleşmiş ofürsunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakiki cilt 

u:ısuru olan Tokalan kremlerini kulla
nınız. 

Kayıb: Tatbik mühürümü kaybettim . 
Yenis'nl yaptıracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 0010) 
Emekli bahriye yüzbaşısı Nazmi AJpa got -·... ··- ·--- -· . . . ..... ..... . ,... .. ·- -

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdür ü: Selim Ragtp Emeç 

t S. Ragıp EMEÇ 
SAIIİBLER : A, Ekrem UŞAKLIGlL 

. . . .. 
: • ~· ;·-•. P~· 

llzelllll 11.-
1arataa, •
tamamlıyaa afi 

lkılrdlr. 

Şu gtb:el çehreyi •1~ 
güne§, fliphesiz, inci .,r, 
Ukin o diılere can •-" 

1Upbesiz, (RADYOLI~ ~ 
Siz de ayni güıelliii ~ 
edebilirsiniz. Fak at 

için prt 

BADYOLI 
ile dişlerinizi fırçalamaktıt• 

Bütün ağrıların 

Beyhude ıst1rab 
. panzehiridir 

çekmeyiniz~ 

N
1

EVfoiıı, 
--- fl.J Bu muannid bat~ 

ağrılarını süratle I 
kifidir, Romatisı; .J 
caı, sinir. ınaf ,.~ 
adale ıshrabla~ 7. 

MECMUASI çıkıyor 
ROZIN'le ~"1 A 
Nezle, grip ve ';;, il' 
karşı en mües Jı. Her sayısında yazılan görlllecek değerli muharrirlerimizden bir kaçı : 

Blıeyln C:alıld, Aka Gtlndlz, Salih Marad, Peyami Sala, 
Feyzi, Selim . Sırrı, Faik Sabri, Server Bedi 

Naşiri : HALK NEŞRiY AT EVİ 
Yeni postahane arkasında Basiret Hanında 26, 27, 28. Telefon : 23125 

NEVROZIN'CP"-

N E VR O ZİN tercih edi 
icabında güııde 3 kaşe alınabillt 

FENNiN BiR HARi~Ası· ! Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 


