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-ıilmangadaki değişiklikler vrupada İngiltere ile 
Q gerginliği arttıracak mı? 

s:•'! söylüyor Paris söy üyo~ 

egışıklıklerın yapıldıgı gece buyuk 
111 Şe ·rlerde hususi tedbirler alınmış 
ile~~~ ~Ondrayı dinliye/im: "Kurulan gizli honsey habine içinde habine 
~e ha t~,.: Bunun manası da pek şumullüdür. Elçilerin değiştirilmesi 
1ı.ıııı::C• sıyaseı1n yeni bir ısuhamet aıac1a6ğınl '!.!!..e_Mı!.!e_a_c'!.l.~ı:·?s_~~!!r .. ?e .. ~1.!8·~,f !!! . ordusunda 49 general becayiş edildi, 

general de tekaüde sevkolundu 

şehrimiz~e 

Amerika 
dün Ja.ponyaya · şiddetli 

birer nota · verdiler 
Japonya 35,000 tonluktan büyük 
zırhlı yapmakta ısrar ederse onlar 

da derhal inşaata başlıyacaklar 
Japonların cevabı " Deniz · siyasetimizi 
değiştirmemiz için hiçbir sebeb yoktur 11 

, .. 

Japon cıonann-.aımın sa/fı harb gemilerinden birkcıçı 

Lo."ldra S (Hususi) - Tokyodaki İn· inin muhafaza hakkındaki ahkamu. 
giliz ve Amerika sefirleri, bugün Ja • tevfikan Japonyanın inşa etmekte ol .. 
pon hükumetine ayn ayn, fakat ayni duğu gemilerin tonajına müsavi gemi
mca lde tanzim edilmiş birer nota tev- ler inşa etmeğe başlıyacaklnrdır. 
di etmi~lerdir. İngiltere, Fransa ve Amerika ara • 

Notada, Japonya, tesbit edilen to - ~ında teati edilen ma1funat neticelerint 
naj mikdannı geçen zırhWar veya kru göre yapılan bu teşebbüs, J aponyaya 
vazörler inşa etmekte olduğu hakkında gemilerinin hacmi ve toplarının çapını 
bu ayın yirmisinden evvel teminat ver diğer memleketlerin gemilerine uy • 
medıği takdirde Amerika ve İngiltere gun bir şekilde ibka etmek için son bir 
1936 S\!n csi Londra deniz muahedesi - (Devamı 11 inci sayfada) 

su 
Menemen ovası 
altında kaldı 

Menemen ile Bergama arasında münakalat kesild~ 
Gediz sulan tekrar kabardı 

/%mir 5 - Gece Menemen haoaliırine yağmur yağdığı için Cedi~ 
suları kabarmakta devam ctmif ve büyük Gediz. köprüsü üzcr:nden 
apuya bCl§lamqtır. Sular Menemen • Bergama fOsesi üzerinden de 
Clf'"akta olduğu için dün bu iki ıehir arasında münakalat hesümi,ıir. 
Bütün Menemen ooa., au altındadır. (A.A.) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistan da • vazıyet 

Yunan Raırnekili General Metabaa 
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lngiltere harbe 
Hazırlanıyor 

Yazan: Muhittin Birgen -

S on iki hafta içinde İngilterede 
büyük bir hareket göze çarpı • 

. yor: İngiltere harbe hazırla..'lıyor! Fakat, 
bu hazırlanış, sade devletin, ittihaz et
tiği bir takım tedbirlerin birbirini takib 
etmesi şeklinde değil, bütün İngiiiz ef
karının muhtemel ve yakm blr harb teh
likesinde İngilterenin, hazırlık bakımın
dan, neler yapması lazım geleceğı ctra -
'fında büyük bir mübahasa ve münakaşa 
açmış bulunması suretinde tezahür edi
yor. 

İngiltereni.n, bilhassa şu esnad:l. ' r 

o • 

Müstakbel 
İstanbul 

E. T31U bU' 

V ılıyor .. enicami meydanı aç . deJl iS' 
kfunet, elektrik şirket111 ~r 

tirdad edilen bir iki milyon U:SJçı~ 
milen oraya serfedecek.. :sog eıU; bir 
Rumeli sahilinde, deniz boyu, g tstU:I~ 
cadde açılacak.. BeyoğlunU~ ~çe' 
caddesi genişletilecek.. Taksıill tıed3' 
si bu yıl kiraya verilmeyip halk;ııııl 
va tahsis olunacak.. bu sen~ C ı.tıı# 

1 de, gelecek yıl da Halicin bır no 1j!i!e
da biıer çocuk bahçesi vücude g~ .. ~ 
cek.. vapur ücretleri ucuzlatl:1ac ve da' 
tobüsler belediyenin kendi eJile zStl1 if 
ha temiz arabalarla, daha ınuntıı 
lctilecek.. enıcıd r 

harb istemediği ve bundan ı-:tinab 11,ın 

her şeyi yaptığı muhakkaktır. Fakat, bu 
kadar içtinaba rağmen, harb kendi ken
disine gelecek olursa hayatı denizlere 
bağlı ve dünyanın her köşesindE> başka 
türlü bir menfaat sahibi bulunan İngil -
tere ne yapacak? İşte, İngillerede, şu sı
rada en çok mübahasa ve münakaşa mev
zuu olan mesele budur. Başta en ciddi ve 
en mühim gazeteler olduğu halde, bütün 
İngiliz matbuatı, yeni taarru7. ve müda -
faa şartları içinde, lngilterenin l~abu • 
lüne mecbur olacağı bir harbin mühim 
meselelerini tedkik ve münakaşa ile meş
guldürler. 

İşte, ikide birde belediyeyi t zeteeı' 
den, ona hücum eden biz bazı ~:ııııı r 
lerin dileğimiz bunlardı . . Tü:ld' ~z~e 
kinci şehri olan İstanbulu bı.r J11uıt"'b 

İnsan bir makineye benzer, yağı suyu verildikce, ihti- Düşünen insan için geçen hergünün, her haftanın, a- halinde, bakımsız görmekten !z 'ffJw' 
yacı olan ihtimam gösterildikce uzun müddet işler. Fa- yın ve senenin ayrı bir kıymeti vardır. Bugünü de geçir- oluyorduk. Yukarıda saydığı ıed1)-e' 

deleri duyduktan sonra artık .. ~ ı·ııt" kat ~leye ~leye hergün biraz aşınır. Ve nihayet bir za- diğine sevinen adam kesesinin muhteviyatını düşünme- tiifl" ıt1 mizle barışmak, kendisine bu. . ıÇ"' man gelir ki bütün hayatiyetini kaybeder, birdenbire den sadeden bir sefih gibidir. Kesenin bir daha dolnıı- - iJll 

"'.d~u;.r:u:v:e:nr:· :':::::::::::::::::=::::::=:::::::=::;:y:ac:a:ğı:n:1:1 :g;:e:;ç:,e:n:gu;·:· n:u:·n~g;:e:r:i ;;g~e:lmi:;.y:ec=e~ğini=:un=u~tmı=;y:al:mı.~=-· :~~~:.e müzahir olmak bıZ 1ı:t~ 

* 
( S O Z A R A S O N H ~ A ) Jçi~~=::n~!~~~v~çn;:~!~~ 

biatin bu eşsiz incisi, tarihin b~. lJeııeP' 

Jtalyada 
çilmez hazinesi hepimizin ~oz b e:\il4 
dir. Ona, modern şehirciliğin~ et/ 

Filhakika, bu gibi bir halde, İngiltercnin 
··-------------------------· hayatile alakadar olan bir çok meseleler 

var. İngiltere efkarını · heyecanla hare -
kete getiren bu meselelerden baz:!armı 
kaydedelim: 

Prenses Julyananın · 
Doğurduğunu halka 
itan eden adam 

HERGüN BiR FIKRA M ar koni için eliği himmeti de katacak 01 .. g'ôf. 
mizde daimi bir servet kaynağl~,ıı ~ 

Pullar çd.larıldı rirnizin önünde de iftihar uyand 

Bir kere, hava hücumlarına karşt mü
dafaa tertibatı. İngiltere, cihan ha~binde 
hava hücumlarını tanıdı. Fakat, bu de -
faki hücumların ötekilere benzer yeri 
yoktur. Binlerce tayyare, büyük nüfus 
kcsafetlcrine malik şehirler üzerine. siv
risinekler gibi üşüşme ve tonlarca dina
mit atma kudretindedirler. Bunlara kar
şı tedbir almak lazım. İngiltere dahiliye 
r.ezareti bu tedbirleri alıyor, halk da bu 
cllınan tedbirleri benimsiyerek onlörın 

tam bir muvaffakiyetle tatbik edilebil
mesini t emin için, bir hükfımete yardım 

teşkilatı vücude getiriyor. Bu teşkilatın 
adı bile konulmuştur : cGölge teşkilah; 
yani, hükumetin yaptığı teşkilatın göl -
gesi gibi, onun yanıbaşında, onun ida -
Iesi altında, onunla beraber, halk eliie 
jşliyecek bir korunma makinesi. 

İkinci mesele de, harb halinde, yiye- Haftalardanberl doğurması beklenen 
ceğini denizlerden getirecek olan İngil - Prenses Jtıliananın kızını, işte şu gördü
terenin iaşesi davasıdır. Geçen harbdc ğünüz memur at üstünde halka resmen 
İngiltere bu iş yüzünden çok derci sekti. ve eski an'aneye göre, parşömen kağıda 
Fakat, bu def aki denizaltı gemileri nı:: I yazılı bir tebliğ ile bildirmiştir. 
fenni kıymet, ne de aded itibarile o --
har bdelti ile kıyas edilemez. Muhtemel ber kazanıyor! 
düşmanlar elinde, bütun denizlere el u- Başka bir fikir: Harb zamanında 
zatacak derecede kuvvetli ve çok bir de- belki mecburi hizmet ilan edilecek. Fa -
nizaltı filosu var. İngiltere bu fılonun k~t. bir çok askeri sınıflar için kafi me
şerrinden kendısini korumak mecburi_:- 11eke !le ha.~ırlanmış unsu~· ~ulmak ~ç 
yetindedir. Bu hususta gazetelerde ti.ırlü olacagına gore bu hazırlık ıht•yacını şım
fürlü planlar ortaya atılıyor. Bn plan - d iden yalnız kızların propagandalarile 
lar bir taraftan denizaltılars karşı ko-1 karşılamak kafi değildir. İo~ilterede bu 
runmak, öte taraftan da yiyeceğin teda- kadar işsiz var. Ekserisi askerlik çağm
rik ve tevzii i§lerini bir nizan1 altına aı- 1 da bulunan bu işsizleri devlet beslemeli 
mak gayelerine müteveccih bulunuyor. ama, onlardan boş zamanlarını askerl:k 
İngiliz gazetelermin sütunları, gerek öğrenmeğe hasretmelerini de istemE>li. 
mütehassıslar ve gerek halk tarafından Yani, onları askere alınalı! 
ortaya atılan fikirler ve pltinlarla dolu- * 
dur. Bunlardan anlaşıldığına göre mu - Bunlar birer misaldir; daha böyle bir 
hafazakar İngiltere, geçen harbde bir ta- çok misaller gösterebiliriz. Bütün bu mi
kım tecrübelerle m eydana getirilmiş olan sallerin manası şudur ki tngiltere efkarı 
teşkilat tarzını esas olarak alıyor ve bu- lıir harb çıkması ihtimalini ehemmiyetle 
nu muhtelif şekillerde te!<:ernmül ettir - hesaba almıya başlamış ve bu harbe ha -
meği düşünüyor. Bilhassa yiyecek bah - zırlanmak üzere harekete geçmiştir. İn -
sinde hem idhal, hem istihsal sahaların - giltere, ferdi ha.rriyeti yüksek ve kudsi 
da muhtelif projeler ortaya atılmakta ve bir hak bildiği için onu tahditten kabil 
bu işlerde iaşe işini kamilen devlet elin- olduğu kadar kaçınıyor; fakat, ayn. za _ 
de toplamıya kadar giden planlar hazır- manda, kendisini tehlike ve tehdirl kar-
lanmaktadır. şısında hisseden bir milletin kema: de -* ıecesine varan birlik ve muhafaza duy-
İngiltere•ıçin en mühim bir mesele de gusile, halk hükfunetten evvel harekete 

orduya asker tedariki meselesidir. İn - geçiyor ve hükumetin etra!mda bir göl
gilterede mecburi askerlik hizmeti yok- ge gibi dolaşarak cGölge ıeşkilah de
tur; ordu ihtiyaçlarını daımn gönüllü. nilen teşkilatı vücude getirmeğe teşebbüs 
!erle tedarik eder. Tecrübe gösteriyor ki ediyor. İlave etmeğe lüzum yoktur ki en 
bazı askeri sınıflar için kafi derecede mükemmel harbi böyle bir miliet yapar! 
gönüllü asker çıkmıyor. Ne yapmalı? Bu 
suale muhtelif tarzda cevablar veril -
mektedir. Bulunan hal tarzlnrı arasında 

Mtı1ıittı~ Birgen 

Allah size ömür versin ! 
Yazdığ~ şiirlerin f evka1cide güzel 

olduklarına yalmz kendisi inanan bir 
şair bir gün merhum Süleyman Na -
zife yazdığı şiirlerden bahsetmiş ve: 

- Vstad, demişti, benim §iirler~m 
ancak ben öldükten sonra neşredilc
cektir. Ve o zaman onları okuyabile
ceksiniz. 

Süleyman Nazif derhal cevab ııer
mi§ti: 

- Allah size çok ömiiT versin! 

·----~-------~-----------· 
Napo/gonun bir 
Mektubu satılığa 
Çıkarıldı 
Gelecek hafta Fransada müzayede ile 

tarihi büyük kıymeti bulunar. bir mek
tub satılacaktır. Bu mektub üçüncü Na
polyonun Sedandan 1 eylitl 1870 de Prus
ya kralı birinci Giyoma el yazı.sile yaz
dığı teslim mektubudut'. Mektubun mün
derecatı aynen şöyledir: 

cKardeşfm, askerlerımin arasında öl
meğe muktedir ola.mad!ğımdan benim 
için kılıcımı haşmetmeabilerinin elıne 

teslim etmekten başka çare kalmamıştır. 
İyi kardeşin: Napolyon. Sedan 1 eylCıl 
1870 •. 

Mektubu tedkik eden rniitehassıslar 

sıhhatini tasdik etmişlerdir. Almanyanın 

hazinei evrakında m:1hfuz bulunan bu 
mektubun nasıl olup ta bugün bunu sa
~ılığa çıkaran koleksiyoncunun eline geç
tiğini Fransız gazetel~ri tahkik etnıeğc 

uğraşmaktadırlar. 

Mikrob vasılasile suikasde 
teşebbüs 

Paris polisi, Kukulatalılar cemiyetinin 
azasından olub da, sırlarını ifşa ederek, 
bu cemiyete hiyanette bulunanları ze -
birlemek maksadile, hastalık mikrobları 
imal eden bir fabrikayı ;meydana çıiı:ar -
mıştır. Bundan sonra da, icraat rnü!rezesi
azasından bulunduğunu söyliyen Paul 
Billecoz isminde birisi yakalanmıştır. Po
lise verdiği ifadede, cemiyete hiyanet et
tiğinden şüpheye düşülen tir adamı b:r 
tüple nasıl zehirlemeğe teşebbüs ettiğini 

itiraf etmiştir. Filhakika adam hasta -
lanmış, fakat ölmemiştir. 

Zabıta doktorunun tahlil r:ttiği tübce, 
öldürücü hastalık mikrobu bulunmuş -
tur. 

., • • • • w=v G e w v w o-err-

Markoninin hatırasını anmak için, 1-
h lya hükılmeti yeni pullar çıkarmıştır. 

B ı pullarda telsiz kaşifinin bir resmi 

v rdır. Pulların kıymeti 1,25 lirettir. 

Almanya bu sene 200,000 
yabancı işçi kullanacak 
Alman gazetelerinin yazdıklarına gö

re 1938 senesinde Almanya 200,000 ya
bancı ziraat işçisi istihdam edecekmiş. 
Bu mikdarm en büyük kısmı yani 
60.000 i İtalyanlar için tahsis edilmiştir. 
Geriye kalan 140,000 işçi için de Maca
ristan, Yugoslavya, Lehistan, Avusturya 
ve Felemenk hükumetleri ile müzakere
lere b~şlanmıştır. 

Almanya 1937 senesinde 68,000 den 
fazla yabancı işçi kullanmamıştL Fakat 
bu sene cdört yıllık programın. tevsi e
dilmesi fazla işçiye ihtiyaç göstermiştir. 
Almanya yabancı işçilere memleketle
rinde bulamıyacakları nisbette ücret 
vermektedir. Bu yabancılardan başka 

bütün iş taburları efradı da kendilerin
den en ziyade istifade edilebilecek bir 
şekilde istihdam edilmektedir. 

Hükumet işçiye ihtiyacı olan bütün 
ziraatçilere gönderdiği bir tamimde her 
birinin ne kadar insana muhtaç olduğu
nu sür'atle beyan etmesini emretmiştir. 

A merikada her kış 6 milyon 
kişi hastalanır 

Amerika sıhhiye nezaretinin neşrettiği 
bir bültene göre Amerikada her kış mev
siminde, 6 milyon kişi hastalanmaktadır. 

bir nümunE> göstermek üzere zikredelim: 
Hamshir askeri mıntakasındaki topçu 
kumandanı İngiliz kızlan arasında bir 
müsabaka tertib ediyor: Kim daha fazla 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

opçu gönüllüsü temin edecek? Sarı~ın 

'lgiliz dilberleri derhal harekete geçi -
:>rlar ve gerek güzelliğine. gerek dilı· 
n tatlılığına güvenenler müsabakaya 
şlıyorlar. Netice: İhtiyac!I kafi gönüllü 
iyor ve müsabakayı Hamshirlı bir dil-

Bir arkadaşın anlattığına bakılırsa Balıkesirde kaçak 

odun ve kömür getiren bazı kimselerin odun ve kömür

lerile birlikte eşekleri de müsadere edilmiş. Fakat mü-

sadere edilen eşekler h:ıklannda bir' karar verilinceye 
kadar nasıl muhafaza edilecek, yeddi emin sıfatile bele
diyeye verilmiş, fakat bu suretle verileıı '48 eşekten 20 
tanesi açlıktan ölmüştür. 

i STER l NAN, İSTER 1 NAN M A! 

eser 1.ıulunacaktır. • e.:-~' 
Turizmin bu ekonomik darlık. e ~ 

da, devlet ve belediye biidcelf ııfl18V 
büyük medar olduğunu tekf81' de tıtl' 
hacet yoktur. Turizme hız ver~ '!fıs~ 
delerin tarihi kıymetleri, tab11 ~t~ 
raları kadar, sokaklarının t j1lt~ 
nalcil vasıtalarının ucuzluğu ~eve w 
mı, beledi hizmetlerin mantıki bS~Jl)f 
başlı olması, şehrin medeni ve 
11 görünüşüdür. ~e f 

Seyyah Kariye camiini •görJlle~~ 
derken, parke yolun mühmel ç~e ~ 
rına bata çıka, sarsılırsa, ~izle! :ı-er.~ 
dar çamura batarsa, vaktınde. oS ).er 
afılaınayıp da tepeden tırnağa zifiit;~ 
se, vapurun yanaştığı rıh tını~ dcıı }ı 
de, hiicum eden hamalların e~de ~ 
kasını güç kurtarırsa, otoınobılltBpıc~ 
re, lokantada garsona, ot~de ~~ıı & 
harac verirse, çarşıda antik~Cltoı-Oıı<l.ııo 
den kazık, otobüs kondiik.. gııv• 
muşta yerse, Boğaza gezıneg\ıer~ 
vaktinde dönemezse, Adalara teSİ tJ, 
bindiği yandan çarklı Nuh t d:ıfl ç, 
ya yaslanırsa, o seyyahın burt;eı:e~, 
gibi intıbalarla ayrılacağı,~~ pr"~, 
de b~zim hakkımızda v ne tu~:ıs~ t 
randc'ılarda bulunacagı pek ~ . 
min edilir. ede~ 

Y'1nnki İstanbul -artık ~~o~lı' 
liriz ki- bütün bu sayıp dol.t .. 8 ııV 
kötülüklerden münezzeh oırnag rtr 
zeddi~ cll· ~ ed 

Zat('n başka türlü de olaıtl~çj1lcle ef! 
yeni, Kemalist Türkiye, ken~ 1 t~lı~ 
ufak bir lekenin mevcudiyetı~~ 
mül ederniyecek kadaı titizdi!· 

.t.J~ .. 
- -----~ 

El arabası tipi Şehir r.f e Lıt 
verilecek . şer 

Tesbit edilen el arabası ~d~.f 
Meclisinin bu seferki toplan tJf· 131J 
:Ü§Ükcek ve karar alınaca~ ell e\ 
hare el arabalarının be~e.::::ı~/ 
ve tipde yapılması temi~ 
--·--·-~-·-·-··_......-; • .11 
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Japonlar Çinde bir şehir 
daha zaptettiler 

l\fubarehe devam ediyoc, Japon gemileri Yangtse 
~ nehri Üzerinde bir şehri bombardıman ettiler 

lletı ghay 5 ( rı.nı l> A.A.) - Japonlar Hv:aı nan Yangtse nehri üzerinde Hokien'i 
~enlsin ~ngpu'nun şimalinden Pukow- dört Japon barb gemisi şiddetle bombar-

SON POSTA 

Posta, 
umum 

tetg ,·af 

müdürü 

~r Bu Sabahki J 
!I_ Gazetelerde 

- Göruugumuz f'kirler - , 
Cumhuriyet - Yunus Nadi bugunkü me. -

kalesınde Almanyadaki son değışlklıklerden 

b'.lhsrtmektedır. Yunus Nadi bu değışıkllkle

ı i, ParUnin, nihayet orduyu da elıne ııldığı, 

tam nınnaslle ve her hususta Almanyaıun 

1
• bütün mukadderatına hakim bir vamyete 

Va 1 0 . UY Of geçtiC: şeklinde tefsir etmektedir. 

. * Ankara S (Hususı) - Posta, telgrafı 'l'ım _ Ahmed Emin Yal d b fi k .. .. .. . . . .• man a ug n u 
~mum muduru Nazıfın bır valılıge nak makal,...lnl Almanyndnkl değişlklıklere tah-
.ı mukarrerdir. Yerine tayini muhte - sis etmiştir. Ahmed Emin vaziyeti tnhlıl et.
mel zeval arasında Seyhan valisi Tev- tikten ronrn makalesini şu şekilde bitirmek-
fik Hcıd. . . . ik 1 kt d tı..'C!ir: 

ının ı::.mı z ro umna • a ır. .Mrmleketlmlze kendi akidelerini sokmı-

te "'rkın§dunendifer hattının 24
1 

kilom~t- l"l · h " '° dıman etmiş ve Japon bahriye ı erı ~c re S. 
\e ak~·· l'" 1-f \\'aiYu aın hır noktadan geçmişler karşı tekrar taaı,-ruza geçmiştir. Rusya ltalyayı 

protesto etti 

ya çalışmamak şartlle hiç bir memleketin 
dahili rejimi bizi alakadar etmez. Bir ya -
b:ıncı memleketin kendi dahlJi şartları ba -
kımındnn şu veya bu yolu tut.muş olmasını 

dostluf,a bir engel saymayız. Yalnız umu -
mi br.rış ve istikrar namına şu t.emennller-

l'ı liankow ~n şehrini zaptdmişlerdir. Bir şehir tahliye edildi 
llollda ll'ıuh (A.A.) - Hwaı nehri civa- Şanghay 5 (A.A.) - Hankeo'dan res-
tu tılar lleh:tebc devam etmektedir. Ja- men bildirildiğine göre, Tientsin-Vpu-

ılerıern k ?~Çerek Hsuchowfu'ya doğ- kov demiryolu üzerinde bulunan Pengpu 
lib l!ttneğ e ıçın Çin istihkamlannı tah- ~ehri coğrafi vaziyeti itibarile müdafaa
ha. Şanghaye ~alışmaktadırlar. ya pek elverişli olmadığından Çin kuv
~t.ı e11veı J (A.A.) - Bundan birkaç vetleri tarafından tahliye olunmuştur. 

Ve fak aponlar tarafından zaptedi- Çin kıtaatı tam bir intizam halinde çe-

ıvı~~ın:Ier tarafınd~;t k;öir. eklile 

ıc reis· tevkif edildi" 
ahired ·· · 1 d V d f k • e numayış er yapı! ı, ef ır ası yenı 

1'aıı İntihabat için hazırlanıyor 
~~a\Ti ~~e~~·A.) - Vefd partisinin! tihab mıntakalarında namzed göstere -
~tıın l'eisi B~ı~er ... adı verilen teşki - cektir. 

llıda t ılal dun bir nümayiş es-
~ .\'efd evk~f edilm~tir. Siyasi mehafilin kanaatine göre, bu 

Moskova 5 (A.A.) - Milano mahke- de bulunmaktan geri kalamayız: Demokra
~csi İtalyan Ansaldo şirketinin İtalyada-, si.nin ve aklın müşterek ölçüleri her t.nraft.n 
kı Sovyetler Bırliği hariciye mümessil- ko_k tutsun, bu sayede milletler arasında 
'iğine karşı ld ~ d .1 1• muştcrek bir lisan kullanmak ve anlaşmak 
· açmış o ugu :ıva ı e a a- i·nkan• hisıl olsun ve harb felfıketlerinln 
kadar olmak üzere takb ett ğ• ihtıvati her v:ı.klt için önüne geçmek yolları açıl -
haczi kabul ederek Sovyetler Birl.ğinin sın• 

Banko di Romadaki alacaklarına haciz * koymuştur. Kurun - Hasan Kumçayı, otobüsçüler a
Sovyet hükumeti Roma elçisine ver- rnsında çıkan bir ihUH'ıf münasebetile bir 

,iiği talimatla Milano adliyesinin gayri şoforiın günde on sekiz saat çalışt.ıklıırı ve 
• . . . .. • . oazan direksiyonun başında uyukladıkları 

kanunı har0ketlermı Italya hu~umetı 1 şeklinde söylediği sözun üzerinde duruyor. 
nezdinde şiddetle protesto etmege me- ve d!yor ki : 
mur etmiştir. (!Uykusuzluğa dayanamıyarak dlrekslyon-

d'\ uyuvan .şoförler, kendi kendilerine acı -
mıyorlarsn halkm hayatını bunların eline 
bıra1'mıtk gibi bir tehlikeye karşı nasıl mü
s:ı.maha olunabilir?. 

İngiltere Franko
cuları şiddetle 

protesto ecliyor Amiral Horti 
Lehistan da l~tırak etPa:ıısi, önümüzdeki intihabata intihab mücadelesi devresinde kabine • 

t!tj ı~ nıityec -. d (Btıftarafı 1 inci sayfada) 
~kzib egıne dair çıkan haber- niıı yeni bir esas dahilinde tevsii er-etnıekt d Londra 5 (A.A.) - Hükumet, pek ya- Krakovi 5 (A.A.) - Macar naibi am!-

f 
e ir. Parti bütün in- piş olunacaktır. kında, Salaınankaya İngiliz gemiıerinin ral Horthy yanında hariciye? nazırı Kan-

r ansa da n .... C __ u_m_ ,h_u_r-:ıy·e· ..... t ...... ç .... : ı ı· s p a nya ya ;:~~:t~a~~lt~~rı v:~::::~: ı;;~k~:~: ~:: ~~ ::b:~ğe:a:a~y~~iç~~~=n~:~:~~~:~:ı~ 
tazminat istenecek ve oldukça ciddi bir miştir. Trenin istasyona girı.şi 101 atım 

S l
' I Ah k 

1 
ıh tarda bulunulacaktır. topla seliimlanmıştır. Macar ve Polony11 

d sev ıyatı devam edı'yor Temaslar b:ıyraklarile parlak bir surette donatıl-
~ noına s 1 

.. _ T ,ondra 5 (A.f:.). . B. Eden, bugün :ı~~~ar~ is~~~~nr:;t Ma;;;l;r~~bi~arr~~~ 
l>~nsa tar ~A.A.) - Giornale d'İt~lia kında gönderilen bir mektubun fotog- ogl~de~ .. son.~~:. bırbı:ı ~r~ına. FransaıRaydz S1:1igli ~e Polonyanın d:ğer mülki 
b.akYaya ;. ında? Cumhuriyetçi Is - rafını neşretmektedir. Bu mektubda, Vt! l ~a.) a buı uk elçılerını kabul ede - ve asken erkanı tarafından selfimlan-

~lrıda ta~~.d~ılen siliıh ve gönüllü eski Fransız nazırı Cot'un bu işle ala- rek Ingiliz Bahriye makamlarının Ak- mıştır. 
l\Jb U gaz.et sıl2at vermektedir. kadar olduğu açıkca anlaşılmaktadır. d.:?nhdc koı-san!ı<fa karsı mucadcle için 1 Horth w . 'd k b 1 d' d • 

:\'{ Ort· e, O Şubat 193 7 tarihinde Cumhuriyetçi İspanyaya silah sevki - Ö!lÜmüzdeki hafta basından itibaren .a- s· ~ atwetn e. gı ere e e Mıye aı-ıs ta . . • db' · re ını zıvare e mış ve sonra areşa1 
4d • ' YYare sıparişleri hak - yatı devam etmektedir. .ac:ıgı te ırler hakkında kendilerile Pilsudski'nin mezarına bir çel('nk koy-
/j l°llJat•h ~.., .... ----------- görüşmüştür. muştur. Wawen'de Macar naibınin şere-

i,. /t 
1

1 denızınde ı Hariciyede tayin B. Eden. bilahare N)on anlaşması - fine muazzam bir takızafer kurulmuştu. 
ne a Yan gemisi batt4 Ve terfiler nm cliğ~r akidleri elçilerıni de kabul e- Bütün Polonya gazeteleri ilk sayfala-

tı~ lgrad 5 ( • derek Ingi!iz hükumetinin kararlac:tır- ~ llı lıtde §'d A.A.) _ Adiryatik de _ Ankara 5 (Hususı) - Merkeze nak- <i • h . t h kk d " rını facar naibinin ziyaretin~ tahsıs et-
{!ktedir 1 detıi bir fırtına hüküm sür- Ied:len Brüksel maslahatgüzarı Emin ıgı ususa a ın a kendilerine iza- mektedir. 

~et l!e~·~arda ismindeki İtalyan ti • A. li Sipahi üçüncü derece orta elçiliğe, hat vermi~tir. --------
"it b ~ .,,

181 
K Londra s (A.A.) - Bu sabah hari - /ngiliz _ P,orle..,lz 

<ıt?nışt ortchoula adası civarın - Izz~t Alpay yedinci dereceye, Emniyet r.iye nezaretinde yapılan kabine azası ff 

1ıı~ ~liret ır. işleri memurlarından Celal Tevfik Ka- toplantısında, Akdeniz meselesinden Dostluğu • 
"fllJ.ştu tebatı kurtulmag-a muvaffak r:ıs:ıpan hariciyeye nakil ve terfi et -r, nıişlerdir. gayri, Almanyada vukua gelen hadise· z· ----- !er de görüşülmüştür. 

Lizbon 5 (A.A.) - Burad'l üç gündcn
beri ziyarette bulunan 1ngiliı. filosu Ce
belüttarıka hareket etmiştir. ıraat enstitülerinde lngiltere - Berlin sefiri Yülısek faşist meclisi 

t
. Anı..- değişiklikler vazifesi başına döndü 3 Martta toplanıyor 

Bu münasebetle gazeteler Portekiz si

yasetinin ta?1ami1e müstakil olduğunu 

ve an'anevi Ingiliz ittifakı haricinde Por
tekizin diğer devletlerle de dostluk mü
nasebetleri idame eyledığini yazıyorlar. 

ltttı l\.Clra 5 (H: • Londra 5 (A.A.) - İngilterenin Ber-
~,..,, l!tiııd USusı) - Ziraat Ens - lı'n bu"yu"k elçisi Henderson Berline hare-
'(;lls e tekr· le \! dola . or Falge'nin ayrılmak ket etmiştir. Kendisi hafta başında bazı 
l' ban Yısıle hasıl olan değişiklik - meseleleri görüşmek üzere buraya gel-

..... ....._....,.__<lından sonra belli olacaktır. ınişti. 

eye verilirken 

Londra 5 (Hususi) - Fa.şist yüksek 
Jr.~clisi 3 Martla Mussolini'nin riyaseti 
altında toplanacaktır. 

Meclis, İtalyanın dahili ve harici bü 
tün işlerini müzakere edecektir. Bu Muşta 
defnki toplantıda, mulad hiliı.fı olarak 1 Zelzele 
ön pli'ında yer alacak olan beynelmilel 
vaziv< tin müzakerelerine daha geniş ... Muş, 5 .CH.ususi). - ~ugün saat on 
yer verilecektir. doı ttp şehrımızde şıddetlıce bir zelzele 

olmu~tur. Zayiat yoktur. 

• 

Arab gençlik teşkilatı 
lngLiz mallarına boykot 

yapılmasını i~tiyor 

ll-s:bahta~baha: 

e Alman kumanda 
hey'etinde 9apı/an 
degişikliğin sebebleri 

Yauın: Selim Ragıp Emeç 

A lman yüksek kumanda heye

tinde ve müdafaa teşkilıitm

da mühim bazı değişiklikler yapıldı. Re
isicumhur Hitler ayni zamanda başku. 

mandanlık vazifesini üzerıne aldı. llnr· 
oiyc nazırı Mareşal Fon B!ombcrg ile or
du kumandanı Fon Friç istifalarını ver
diler. Erkanıharbiye reisliğine General 
Fon Rayhenav, ordu dairesi şefliğine 

General Kaytler getirildi. Ayni zaman. 
da hariciye nazırı Fon Noyrat, bazı dev
let nazırlarından mürekkcb olarak Al
man harici işlerile meşgul olmak üzere 
teşkil olunnn gizli nazırlar komitesinın 
reisliğine getirilmesi ve onun yerine, 
Londra sefiri Fon Ribbentrop tayin edil
dıği gibi ordu kumandanhklarmda da 
bazı lebeddüller yapıldı. 

Bu hususta neşredilen tebliğ mahiye
tindeki haberlerde Mareşal Bıomberg ile 
General Fon Friçin sıhhi vaziyetlerin
den dolayı ordudan çekilmiş sayıldıkla
rının kaydedilmesi, ileri sürülen bu isli
fa sebeblerinin hakiki olmaktan uzak 
bulunduklarını da ayrıca anlatıyor. 

Şu halde; bu iki zatın ç~kilmesı için 
gösterilen sebeb, hakikatte başkadır. Ge
l'ek bu münasebetle yapılan ncşriy:ıt, 

gerek bir müddettenberi garb matbua
tında çıkan bazı yazılardan anlnşılıyor 

l:i harbiye naz.ın Fon Blomberg ynşlan
mış bir zattır, esasen yakın bir zamanda, 
truıdidi sinne tabi tutularak t('kaüd edi
!ecekti. General Fon Friç ise, ötcdenbe
ri dinamizmi olmamakla itham ediliyor
du. Demek ki, Bitler, ordu ve müdafaa 
kuvvetleri kumandanlıklarında yaptığı 

değişiklikle. bu ithamlara tercüman ol
muş bulunmaktadır. Bilhassa Genera! 
nayhenavın büyük erkanıharbiye reisli
ğine getirilmesi ise, Avusturyaya karşı 

takib edilen siyasetin daha faal bir şekle 
sokulmak istenmesine delil sayılabilir. 
Çünkü bu zat, Anşülüs dav:ır.ının çok ha
:-aretli bir müdafiidir. Masnıafih bütün 
bu sebebler ikinci dcrecei ehemmiyette 
olan mülahazalardır. Kanaatımi7.cc Al
rruınyada yapılan bu tebeddu ller, ahir~n 
Fransız yüksek kumanda heyetınde ya
pılmış olan manalı değişikliğe bir cevab
dır. Bundan birkaç gün evvel neşretmiş 
olduğumuz bir yazıda, Fransız ordusu 
crkanıharbiye reisi General cGamclin• in 
ordu ve erkanıharbiye reisliğini muha
fnza etmekte beraber milli müdafaa kuv
vetleri erk3nıharbiye reisliğıne terfi e
dildiğini ve Fransanın, bu hareketile ha
zar halinde başkumandanını tayin etmiş 
olduğunu mevzuu bahsetmiş ve tarihtı>, 

şimdiye kadar hiçbir Fransız kumanda
nına bu derece geniş salahiyet verilme
miş olduğuna işaret etmiştik. Almanya, 
son hareketile, Fransanın yüksPk ku
manda teşkilatında yaptığı ıslahatı yakın
dan takib ettiğini ve bu bal-"~te. hiçbir su
retle takaddüm edilmiye tahammülii ol
madığını anlatmış oluyor. Mesele, karşı

lıklı bir hazırlanma hareketinden başka 
bir şey sayılmamak lazımdır. 

Selim Ragıp Emeç 
= 

Bacaların dili 
~et ve benzin en alınan 
~~ <tıu.u.ı~k resmi de kalkıyor 
aa_ 11tı 

1 
troı ve - Ekonomi Bakanlığı yın 16 sında burada bulun~ca~a~dır. Hazır

lıc b t d~dirtıın nıUştakkat.ından alınan ver !anan programa göre aynı gunun akşamı 
~1 11~ ilet u~lllikCSinden sonra satış fiatıarın- hariciye köşkünde heyetler şerefine bir nk
'1 llıa~e toı ver teıntn etmek, köylüye daha şam yemeği verllecektlr. tieyetler, şubatın 
~~tı ~elıııek ~ek ve sanayii daha ziyade ı ı 7 nri günü öğle yemeğini Ankarapalasta 
tııı tıt lle~iluaıc t Çln belediyeler tarafından Bnşveldlln şereflerine vereceği ziyafetle yi
~ e \'ar lt:aıdı esıınıerlnin de bu maddeler yecekler, 18 şubat nkşamı heyetler tarafın
ııı~· ı {t11t~ır. r~~ası Uizım geldiği netice- dan Ankarnpalnsta müşterek blı:_ resmi kıı -
~~ ~ete~ lç ~ak hususta Ekonomi Ba - bııl yupılacaktır. Ayni gece, her uç heyet geç 

Beyrut 5 (A.A.) - Arab gençlik teşki-
:atı her tarafta beyannamele.· nesı-ede
rek i ngilterenin Filistindeki harek~tleı-i-
ııi protesto etmekte ve İngiliz ınal!arrn:ı 
boykot edilmesini halktan ıstemektedir. 

:alnız Sümerbank fabrikalarında iş bulan ve san'at sahibi olmağa 1>:ış~ıyan 
~rk gc~nçlerinin sayı~ı -ın dört bine dayanmıştır. On dört bin Türk gcnçı 
hır tezgahın başında çalış:yor. On dort bfn Türk evi bu fabrikaların kasasın· 
dan gPçınıyor. 

lzmir fuarında teşhir 
edilecek radyolar 

il~ er cer anlık arasında temas ve vakit Ankaradnn ayrılacaklardır. Ankara 5 (Hususi) - İzmir enter-
Şitlcetı~~n etmektedir: Ankaradaki cinayetin failleri bulundu nasyonal fuarında teşhir edilmek uze-

lıtıt"rı·~.. d _!•?kkındaki kanunda Ankara 6 (Hususiı Geçen hafta ~r- re getirilecek olan radyo mak'n ı .· · 
~ '-<>r a G { egışıklik altındcı işlenen mudhiş bir cinayetin faıllerl, . .. 

1
• e eı 1 ı-

b lı lıtı llt Ve liusu i) - Sigorta şirketleri- zabıta tnrafınd~n meydana çıkarılmıştır. cıcı satıcıla~d~n alınac~k ucretın fuar 
~ ~" ~ ltl tnıırakabesı hakkındaki ka _ Evlerd"' hlzme~lllk eden Kezbanın nişan- devamınca ıkı buçuk lıra olması Ve _ 
\?tııı ~tıa Ye~~de.~erının değiştirilmesine ve lısı AH ile Alinin scvgillsi Sungurlulu Ayşe killer hey'eti tarafından kararlaştırıl _ 

elli l\~Jesı h hukurnler fliveslne dair bir tarafıPdan öldfıriildilğü tesblt olınımuştur. mı~tır. 
.\:ıtt-ı_ "~lli l\ ~.zırıanrnıştır. Kezbanın elektrik kabloslle boğulduğu ve • 

~~t '~ı G cııu:~~afaa Hava ınüstesarı soinrıa parçaı_nlıdrn:~~ Allınlnl toptrnk evinin ze- VekiHer heyeti kararı 
>ı11 e ltı, Ceıu -ıı - MUli Miıdafan Hava m n ne gomu uı;u an aşı mış ır. • 

l ltat~:Ya Cilin tcrıu için staj yapmak Cesed parçaları meydana çıkarılmış, ran: Ankara 5 (Hususı) - Vekiller hey-
ll,IJı_ .. ı~llıış~resı ve yerine Şefiğln ta - !er tevkif olunmuştur. iCklin~lyetin scbehblrrı idi ııyuşturucu maddeler inhisarı t -

~ .. il h · kıskanclık, Ayşenln t.nhr er ve para ırsı- . . .. 
~ eyetıeri dır İşin garib tarafı Alinin zabıtaya müra- rnfmdan memlekete ıdhalıne luzum 
~ta 6~karada ~yın 16 sında rnat ederek bir kaç gün sonra evleneceği nl- ~öri.ilen eczacılıkda müstamel koko 

ClıUsustJ 0 acaklar şanlısı Kezbanın ortadan kaybolduğunu lh- yaprağının idhaline karar vermiştir 
- Balkan heyetleri a- bar etmiş olmasıdır. · 

Beş:r yıllık programlarla tatbık edilen endüstri plfını Türkiyeyi tıpkı ni
s~n. gun~şıle ısıtmağa, c::ınlanmnğo. ycşeı-mcğe başhyan bir tabıat parçası 
gıbı sur atle ve kuvvetı.? şahlandırıyor. 

Her ~~b~ıka k~rulan yerde yeni bir kasaba fışkırıyor. Bu kasabalar ya 
rınkı Turkıye cografyasmda birer büyük şehir olarak görünecektir. Medeni 
merkezler eskıden siyasi ve coğıafi .;hemmıyetlerine göre teşekk'il ederlerdı. 
On dokuzuncu asrın yenı ve buyük şehirlerinı kuran sadece fabrikalarC.ıı. 
Biz en~üstri ~ayatına ne&il!eı-cc yabancı kaldık. Eski zamanlarda Tiırkıyenın 
daha zıyade hır çiftçi mEmleket; olduğunu iddiı:ı ederek bize tesejJi verdiler. 
Bu ham düşüncenin bizı kaç nesil hunalttığını buyuk harb yıll::ırının son 
acı tecrübelerilc:> anladın. .. 

Bugün son sistem mak.nelerJe i"•· :·"n \'e bizi Avrupa paznrlarına para 
dökmekten kurtaran fabrikaların kı.1ruldukları yerleri varlıklari!c imar ed~·n 
ve muhitlerinin içtim·d \'e medeni ı:eviyesini de kemale erdıren birer ter
biye ve tekamül vasıtası olduklarını da kabul etmelıyiz. Her tiıten fabrika 
bacas~~ı.~ etrafında saadr.t ve sükunetle yaşıyan binlerce Türk evinin ba
cası tu~uyor. Ve her tüten baca büyük Tiırk cemiyetıne destek olan bir ha
yat kaynağıdır. Medeniyet hududlardan pasaportla gelmez. işte böyle içcrden 
fışkırır. B ·· 1 c 1 • ur uın a ud 



4 Sa~ fa ~O~ POSTA. 

~_:;,~\"f~~ An~ara h~ '.. uk~ ndan.40 genç Av~u~a~ı 
~~~ . b;r tedkık seyahatı yapmıya gıttıl~ 
Valide hanı yıktırılacak Yangın tehlikt;sine 

karşı bir tedbir 
İleri şehir planında bütün eski hanların yıktırılması 
mukarrerdir. Müzeler idaresi bu hanların muhafa

zasına lüzum olma,fığını bildir:.: i 

v cıLfde hanının. içindeki cami 

Şehirdeki bütün sarn1çlar 
doldurulacak r 

Dün belediye sular idaresinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplah-
t·da itfaiye kumandanı İhsan da 

j bu:unmuş ve şehirde bliyük bir 
l yang·n zuhurunda kafi mikdarrla 
su bulunamadığı nazarı dikkate 
almar~k şehirdeki bütün sar .; 
nı:' ::ırın dolduruhnnsına karar veril -

- :-ıi'"tir. Samıclar itfaive tarafından 
doldurulacakt1r. • 

Toplantılar: 

Çocuk esi-geme b2losu 
Çocuk Ec;lrgeme Kurumu balosu 19 Şubat 

:ıkşamı TokaUiyanda verilecek.tir. Balonun 
mükemmel olması için çalışılmaktadır. 

Niğde.ilerin elma ge :esi 

Gençler hareketlerinden evvel 

Ankara Hukuk • Fakültesi ta - mak üzere . Sömestr 
lcbesinden 40 kişilik bir kafi • tifade ederek dün 
!e Köstence, Bükreş, Polonya, Al- Köstenceye kaildin 
n~any~. Avusturya ve Macaris - reket etmişlerdir. 

tan hapishanelerinde tedkikat ;yap- buçuk ay devam 

Çakmakçılardald Valide 'hanı iki 1 tan sarfınazar edilecektır. 

Şehrimizde bulunan Niğdeli gençler diin 
gece Parkotelde bir Niğde elma gecesi tertib 
etmişlerdir. Gençlerin toplantısı sabaha ka- ~..ıııııı•--• LORETTA YOUNG • TYRONE POVER 

ve A O O L P H e M ~ N J O U .
11 

Clar devam etmiş, mUJi oyunlar oynanmış
tır. 

yüz senelik bir tarihe malikdir. O za- Hanlar, Osmanlı tarihinde yer al -
~anın adetlerine uygun bir tarzda ya- maktadır. Bunlar daha ziyade bekar ve 
pıbn bu bina bugünkü sıhhi şartlara f .... kir halkın ikameti için veya otel şek Sovyet konınlosunun ziyaft.ti 

tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan JACQUES DEVAL'l 

uJ ınamaktadır. Eminönü Kaymakam - iinde ku11anılmak maksadile yapıl - Sovyetıer Birli~!, Yakınşark hattına Sva- • 
lığı sayısı iki yüzk adar olan han oda- mışlardır. Fakat devir bugün bu gibi netly'.l adında yeni bir vapur tahsis etmiş - 1 
larıncia tedkikat yapmış ve 30 - 40 o - tinaJara ihtiyac göstermemektedir. Bu ! tir. Vapur limanımıza gelmiştir. Bu miina -1 METRô'PQ'İL BAfıl 
danın sıhhi şartlara uygun olmadığın - <rünkii insaatta apartımanlar mühim ı sebetıe Sovyetıer Birliği Başkonsolosu Ge - 1 

t.. ~ crglevskl ve eşi bu akşam saat 20 de vapur-
dan oturulmasında mahzur görmüş ve hir mevki almaktadır. Her sene şehir- drı. b!r ziyafet tertıb etmişlerdir. Ziyafete· 
1ahliyesi yoluna gitmişti. Buna müs • de vepılan apartıman sayısı bir sene l'ir ı:ok zevat ve matbuat erkanı davet edll-
1ecirlcr itiraz etmiş, fakat vilayet hıf- <?vvelki ~ikdara tefevvuk etmektedir.

1 
ınişl~rdir. 

ııssıhha meclisi Eminönü kaymakam - Her ay Istanbulda en aşağı on apartı- - -----------
lığının kararını tasvib etmiştir. man y:ıpılmaktadır. 

İstanbulun diğer bazı semtlerinde Halk. yavaş yavaş 5 - 1 O odalı ev -
Hikftye muharrlrlerlmlzden Faik Zercmenin 

de bu ayarda hanlar mevcuddur. Hep- ! leri terkedip apartıman katlarına top- unnesı ölmüştür. Birkaç ay evvel de,. ağabey- ! 
si de bugünün sıhhi 'Şartlarına uyma - }anmaktadır. Apartıman katlarında o- si Fuad Bercmeni kaybeden Faik Bercmenin 
yacak tarzdaki binalardandır. Eminö - 1 tucmak ekonomi bakımından evlere annes• Kudüs defter hfı.kanı müdürü Hacı 
nü civarında bulunan Küçük Valide ı tercih edilmektedir. Ev·erden vazge _ Ömer LiıUü efendinin zevcesi ldl. Merhume
hanı Eminönü meydanı açıhrken yıkı- çilip apartımanlarn yapılan raöhet ta- ye Allahın rahmet ve mağfiretini dller, ai-

lesine taziyet bE.yan ederiz. 
Jncaktır. Belediye, bu hanların tarihi bii olarak apartıman sayısını artırmakta _ ~-·· . ·-· . 
kıymeti mevcud olup olmadığını Mü - ve ev aded ini azaltmaktadır. Bir gün 
zeler Umum Müdürlüğünden sormuş - gelecek İstanbulda pek az ev kalacak. 
tur. Müzeler Belediyeye hanların mu- onların yerine apartımanlar yüksele -
hafazası lazım gelmiyeceği şeklinde ce cektir. Bu şekilde yapı!an de~iş:kliğin 
v<ıb \ıermiştir. hitan evvel tahakkuku için Faris be -

Bu hanlar da ileri şehir planına uy-

1 

lcdiyesi güzel bir usul bulmuş ve Pa-. 
r,un ı:ekilde yıkılacak ya yola kalbe - risin imarına daha çabuk yoldan vasıl 
dilecek veya yerlerinde meydan vü - olmuştur. Barakalar, kiiçük evler \'C 

cude getirilecektir. dükkimlar belediye tarafından istim - . 

Fransızca sözln filmini göstermekle 

MELEK sineması 
·ı nıer 

Daima mUntahtıb, . ZENGİN, EÖLENCELl, .NEŞELl ve ZARlF fı 1 

gösterdiğini bir kere daha ishal etmiştir. ıı,ı.l' 
lıaveten : MISIR KRALI F ARUK'un evlenme merasimi ve S 4i' 
SENFONİ. Seanslar : Saat 11 - 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 JI 

Saat n - MA TiNESi TENZiLATLID 

Bu Çarşamba akşaıP1 t 

SCMER 5~~ ~~ ~ ~ ruııı• 
ıflı Senenin en eğlenceli ve konıik 

1 · 1U1.1 .;,(. F E R N A N D E L , ~ 
• RAIM U-fERNANDEL• B A ... U' t ..,5j).e 

SUP/öRR Ke R A-L LnA'R 1 
Fransızca filmini görUnce, kalıkahalıırla gfüeceksinız. 

"' ARZU ve KANBER-1 
l TÜRKÇE SÖZLÜ, ŞARKILI F~ı 

Çakmakçılardaki iki yüz odalı Bü - iak edilmekte ve bilahare buralardaki 
yük Valide hanı da ileri şehir planın- binalar yıktırılmaktadır. Arsalar a - • 
da yıxılacak hanların başında gelmek- partıınan yapacaklara satılmaktadır. 

tedir. Valide hanı şehir plfmmın tat - Ucuz ucuz alın•an bu yerler apartıman 
bikile yıkılacak ve yerinde bir meydan yapacaklara pahalı ücretle satılmak -
ıücucfo getirilecektir. ilanın bulundu- ela, bE>lediyeye varidat temin edilmek
ğu yel· her tarafı görebilecek derecede dE, diğer taraftan şehir büyümeğe, ya
yüksc>k ve hakim bir vaziyettedir. Mey yılmağa imkan verilmeden imar edil -
dan yeşilliklerle süslenecek park ola - nıcklf'dir. İstanbul şehir planınm tat -
rak ku1lanılacakt1r. İmar planında bu biki için em senelik mühlet verilmiş -
gibi yerlere yeşil saha ismi verilmek - tir. Bu müddet zarfında belediye ba -
tedir. rAka ve ufak evleri icab ettikce yık -

Büyük Valide hanı bu suretle yıkı- t:racak yerlerine meydan veya apar -
hp tarihe kanşacağmdan odalarının bman yaptıracak, şehrin imarına çalı
tahliyesi vesairesi ile meşgul olunmak- şacaktır . 

~-- filmini gösterecektir . 

• Kep~n k ,, gazetesi l 
Sivasda Kepenek namile mevkut bir 

yeni a:-kadaş çıkriıaya başlamıştır. U - ı 
4 •" 1 zun ömür ve muvaffakiyet dileriz . 

İ0BEB0Loa aoı. .. •' 
Tevkıf edildi ,,sJI 

Bayramda T G B a sınef1l 

........ ------ . --....-
Askerlik işleri: 

Yoklamaya davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Şubemizde 

kayıdlı harb malfıllerllc şehld yetimlerinin 
1138 yılı için ikramiye kayıdları 1512 938 gü
nündrn itibaren yapılacaktır. 

Yt"dlerlnde bulunan resmi sened, rapor, 
maaş cüzdanı, ve nüfus cüzdanlarlle beraber 
yoklamalarını yaptırmak üzere müracaat -
!arı illn olunur. 

Açık teşekkür ' 
Tıb Fakültesi ikinci ~ınıf talebelerinden 

oğlumuz Muammer Özgerln vakitsiz ölü -
mündPn dolayı acılarımızı paylaşan ve te
essürlerini mektub, tel ve hatttt bizzat evi
mize kadar gelmek suretlle bugünkü içimize 
ortak olan dostlarımıza ve kıymetli profe
sörlerine, arkadaşlarına ayn ayrı teşekkür 
etme~e teessürümüz mani olduğundan gaze
teniz vasıtaslle bütün atlemlz ve ben candan 
teşekkürlerimizi sunarız. 

1\luam mer Öıgerin babası 

Yanyalı 1\IÜ ·Jim Özger 

i LA N 

Poliste: HARRV BA UR'un 
Bir amele yarala,dı .JEAN' NE CRl8PlN ve GECJRGE:::ı RlGAUD ile beraber çevird ~i son ve muazzam 

Limanda bağlı Ege vapurunun ambarın - v A T A N H A s R E T ı" da çal•şan Denlzyolları amelesinden İsmail 
yapmı:ı olduğu kereste sapanını elinden du-
şürerek ayağının kırılmasına sebeb olmuş -ı ı F,lıni , cıdclen ha!tanın en güzel filmidir. . fJIJI 

Bir tramvayla ctobü~ ç~rpıştı B ~· c. A K A R v A Sinemasında Mııtluka görClnOz. zır~jdif· 
Vatman Hurşldln idaresindeki 437 numa - ı ug ~::ln ve yarın son gonl~ 

r:ılı tramvay arabası Beyazıddan geçerken l JH\ Vl.! ten : 1937 P A ill s ~1';R01 Sl'nin gl\zeiliklerini ve MISIR KHALI PAHUh 'un evlenme merasiııı1• 
soför Kadirin idaresindeki 3291 sayılı oto - ı BugUn saat 11 de tenzllAth matine 
bü~e çarpq~~ her lkbl de hasara uğramı~ ·--··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~ 
nüfusca zayiat olmamıştır. -

Bir ihtiyar kadın yanarak öJdü U=i3 u tF::!!. nann N 9F nucn R K sFirnaenmsaız•cıandafilm2 Bblnr~~~ EvvPlkl gece Paşabahçede feci blr kaza ~ \b:J} 'U \\::::JI cı~ 

olm;:~;:şl~a~lırnı1::1~~~ti~a~:=~d~:~~ş~rtmlş FAK ı· R TAL EBE BAŞ KAS 1N1 N K 1L1 G., 1 NDe4'1-
yaşını:!adır. Paşabahçede oturmaktadır. İ -
fakat evvelki gece bir mumla helaya glder-
ı<en mum entarisini tutuşturmuş ve yan - Herkesi hıtyran eden Frmısızca muan;am operet 2 saat Kahkaha attıran fevkelAde neşeli Aı;.0°J6 mağc başlamıştır. Kadının feryadına ayni MARİKA H.ÖCK - JOHAN - NES • HEES fERS • ARMAND BERNAHD - ANURE LEFP 
evde oturan kiracısı Mehmed Ali yetişerek 1DA VUTS Seıms: l l . 2,30 _ 6 Suvııre 9, 15 Seans: ı _ 4 • 7,SO 
ateşi söndürmüşse de kadıncağız aldığı ya- &.. 
ralardan müteesslren birkaç dakika sonra ~-••••••••••-,.. BugDn saat 11 de tenzUlth metine 
ölmüstür. Zabıta vak'a etrafında tahkikata ,--••••••••••••••••••••••••••••••••••;;;.;.;. ••• --~ 
devam etmektedir. F 1 L M s A N Ay 11 N 1 M H A R 1 K A LA R o 1 z 1 s 1 N o E N B 1 R 1 : 

Şehzadebaşı: FERAH Sin emada Öimez kahramanların ... Yılmaz şövalyelerin... Asırlardun asırlara. •• 
Büyük Türk San'ntkıi.rı Profesör Nesiaerden ıwsillere . ... gelen şanlı zaf r teraneleri •••• 

ZATİ SU.SGUR ALEXANDRE DUMAS'nın t•heserl 
Osmanlı Bankasından: Kurban bayra- 4 üncü yeni programı ve bir kızın vücudü o İ A 

bir top mermls1le delinmesi ve seyircilere ., Ç S L H Ş O R L A R Türkçe 
mı münasebetile Osmanlı Bank;ıc:ınm g~sterllmesı. Ayrıcn İkizler varyetesi 
Galata merkez.ile Yenicnmi ve Bcyoğiu ve akıllı köpekler ve sinema YARIN AKŞAMDAN itıbaren fevk ıll\d~ mOsamere ile 
şubeleri şubatın ıı inci Cuma, 12 ::'C, Cı:- Cumartesi - Pazar matinelerde S A K A R y A S ı• N E M A S 1 
martesi ve 14 üncü Pazartesi günleri ka-j ZATİ SUNGUR - 3 Film 
palı bulunacaktır. ._ ___ v_a_r~_·e-te_le_r_v_·e_a_k_ı_ııı_k0_ .. p_e_kı_e_r _ __, '-1111•••••••• Yerlerin timdiden kapatılması tavsiye olunur. Telefon : 41341 
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Sayfa 1 

"" '~~ 
Ceyhanda üç y~ni aşir_et 

kuruldu 

Tavşanlıda 
Maden işleri 

1 Memlekette · _spor 
I Trakyanın 4 şehrinde dört büyük stadyom yapılıyor, 

istimlaklere ve inşaata başlanıldı köyü 

.. . Mesela bize bır misafir 
gelse hoşlansın, ho1lannıasın 
onu güler yüzl~ karjılar, ha
rareUe methedeı.. 

Madenlerin temiz olarak 
ihracı için bir tasliye 

fabrikası kuruldu 

•.• Gideceği zaman da ka. 
pıya kadar muhakkak utur
lamayı Uımal etma. 

Hasan Bey - Demek senin 
damad da liyuetle uğraşıyor 
hal. 

Yeni fabrikalar 
~ezdiri ~ecek 

halka 



6 Sayfa SON POSTA 

C Hadi.eler Karşısında 1 

VDKMAILO MU 
IKADDNI 
Örgü 

E minönü meydanının açılması, · d.~ eşeğe binmiş, çocuğunu yaya yürü -

ve bu arada da Yenicami ke- tuyor. 

Spor ceket 
merinin yıkılması mevzuubahs olduğu 

bugünlerde her kafadan ayrı bir ses 
çıkıyor. Kimi: > 

- Kemerin tarihi kıymeti vardır, yı
kılmamalıdır. 

Diyor, ki.mi: 

- Kemerin kıymetinden evvel şeh

ıin güzelliğini düşünmeliyiz, tereddü

de mahal yoktur, kemer yıkılmalıdır. 

Tarzında bir mütalea yürütüyor. 

Ac~ba hangi taraf haklı, hangi tara-

fın sözünü dinlemek lfızım? .• 

• 
Aklıma bir hikaye geldi.. 

Bir baba oğulun bir tek eşeKıcrı var

mış. Bir gün pazara gidiyorlarmış. Ba-

ba, oğlunu eşeğe bindirmiş .. kendi de 

yaya yürüyormuş. Görenler: 

- Çocuk ~eğe binmiş, ihtiyar adam 
arkadan yaya yürüyor .. böyle şey mi ô"-

lur ..... . 
Demişler. Baba, oğul bunu duymuş

lar, çocuk eşekten inmiş, baba binmiş. 

Bu sefer de: 

- Böyle baba mı olur, demişler, ken-

Baba oğul düşünmüşler: 

- Bari ikimiz birden eşeğe binelim! 
Demişler, her ikisi de eşeğe binmiş

ler. 
Bu sefer de gene bir kulp takmışlar: 
- Şu insafsızl~ra bakın, iki kişi bir 

küçi.ik eşeğe binmişler, insaf, merha
met nedir bilmiyorlar. 

Her ikisi birden eşekten inmişler. E
şek önde, onlar arkada giderlerken, on
farın bu haline kahkahalarla gülmüş
ler: 

- Budalalara bakın, eşek boş gidi

yor da, binmek akıllarına gelmiyor. 

Nihayet baba, oğluna dönmüş: 
- Oğlum, demiş, biz bunların hiçbi

l'ine aldınmyalım da gene bildiğimizi 
yapalım! 

• 
Şehri imar edeceklere tavsiyem şu: 

Onlar şuna buna aldırmasalar da bil

diklerini yapsalar daha iyi olacak. 

Çünkü kemeri olduğu gibi bıraksalar 

<fa, yıksalar da gene bu bahis üzerin
de söz söyliyecekler, itiraz edecekler, 
~enkid edecekler bulunacaktır. 

ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Kendisini sDmUgU ile müdafaa 

eden hayvan 
Deve ailesin -

den olup nisbe -
ten çok daha kü -

.~ çük cüsseye ma -
~ lik bir hayvan 

:\ vardır ki Arjan 
:.G;.-ıa;ı1ı;:o1:-..,.~.....ı~ .... ~ 

tin'de yaşar. A -
dına Guanako di-

Habeşliler yidiklerini hazmetmek 
için ne yaparlar ? 

Habeşlilerin ek
ser yemekleri çiğ

dir. Bilhassa çiğ et 
yimeye bayılır -

yorlar. Üzerine 

tar. Fakat bann 
fazla yiyip te ha

zım zorluğu çe -
kerlersc, bir par -

ça çiğ mide yer -
ler ve böylece ha
zımlarmı kolay -

hücum edildiği zaman kendisini sümü

ğü ile müdafaa eder ve bunu, bir su 

sütunu gibi hasmının suratına fırlatır. hıştırmış olurlar. 

S.evgi münasebetleri 
Ticaret münasebetleri 
Değildir 

DUn açtığım okuyucu mektublarından 
birtslnin içinden lld .resim çıktı: Oenç blr 
tadın, ve genç bir erkek resml. .. 
İsmini yazmamayı münasib gördü~fun 

mektub sahlbl, bir müddet evvel, bir genç 
tııla tanışmı.ş. Bu genç kızın kendlslnl 
sevdiğine inanan okuyucum, lzdivac hül
yaları kurmıyllj başlamış. Ve evleneceği 
kıza karşı, elinden geJdiğl kadar cömerd 
davranmaktan da çekinmemiş. Fakat 
şimdi okuyucumun bütün ümidleri boşn 
çıkmış, ve bütiln masratıan boşa gitmiş. 
Çünkü sevgislne güvendiği genç kız, artık 
kendisine kal'§l lakayd, hattfi mustehzl 
davranıyormuş. 

Gördü~<ü lfikaydiden müteessir olan o
kuyucum, bana yazdığı mektubunda: 
•- Sizden, diyor, küçük blr ricam var: 

Bu dolandıncı kızın ismini, resmini ga
zetenizin sayfalarına geçirin. Ben de o
nu{l bu şekilde teşhir edildiğini görerek, 
kınlan izzeti nefsimin intikamını alayımlıı 

• 8'1 okuyucuma her şeyden evvel, ha-

nl sevgilisinden alacaklı saymakta da 
haksızdır. 

3 - Bu genç kız, henüz hayatta pek 
tecrübeli görünmlyen okuyucuma, ilk su
kutu hayalin acıstıe birlikte, faydnlı bir 
ders de vermiş! Okuyucum, verdl~I hedi
yeleri, aldığı dersin ücreti de saysa, gene 
kArlı addolunab!llr. 

Çünkü bu ders, ona bundan sonra da
ha lhtlyaUı, daha dikkatıf davranmasını 
öğreteceği için, okuyucumu. daha büyük 
zararlara glnnektcn, daha büyük sukutu 
hayallere uğratmaktan koruyacaktır. 

4 - Sevgi münasebetleri, ticaret miina
sebPtlcrlnden hayli farklıdır. Bu itibar
la, bir erkekten hediye alan kadın, şerl
ki"lden para çekmiş bir insan gibi borc
lu ınevkllnde değildir. Eğer aldığı hedlye
len iade etmemiş olan bütün kadınlar, 
borclnnnı lnkfır etmiş sayılsahrdı, ycr
yft;iinde, cdolnndırıcın damgasmdan kur
tularak pek az kndın kalırdı, binaenaleyh 
okuyucum, sevgmsıne bu damgayı vur
makta dn haksızdır. 

Modelin rengi yeşildir. 

Örgüsü: Fantezi lastik örgü. 3 ilmik 
ters, 3 ilmik yüz. Her dört sırada bir, yüz 
ilmiklerin üstüne, şöyle bir desen yapı
lacak: Önce ikinci ilmik, sonra üçüncü, 
daha sonra birinci ve dördüncü ilmikler. 
Birinci ilmiğin iki ilmikten sonraya bı
rakılışı resimde gördüğünüz kabarıkları 
yapar. 

İlik yerleri ile yakası, sentürü pirinç 
iğnedir. Düğmeler yünün rengindedir. 
Kalın yünle - (42) beden için • önler 

80, arka 118, koUar (38) er ilmikten iki
şer parça,. yaka 19, sentür 7 ilmikle 00.~
lnnmalıdır. Kol parçaları düğme yerlE.
rinden sonra birleştirilir. 

Koyu renkler nasıl 
açı!ır? 

Bunun için işte size pratik iki model. 
Elbisenizin kumaşından varsa sağdaki
ni yapınız. Ortalan bu kuına_ştan, ke
narları beyaz ufak çiçeklerden bir çift 
kol kapağı ve yuvarlak bir yaka. 

Parçanız yoksa soldakinden istifade 
edebilirsiniz. Aynı kumaşın düz, açık 
renginden yakaya, öne, eteklere ve kol 
kapağı kenarına dar birer band geçi
rirsiniz, düğme yerine de İnce, küçük 
birer fiyonga. 

--

Balıkesir ağır ceza mahkemesi ~ 
idam kararı verdi . 

Mahkiimlardan biri mirasına konmak için teyı~ 
öldüren Kastamonulu Ziya, diğeri de Ziyaya 

işde yardım eden kahveci Şabandır 
Balıkesir (Hususi} - Al!ı ay önce Ban

dırmanın Erk.ili köyünde ışlenen bir ci
nayet davası Balıkesir Ağırceza mahke
megnde netkelenmiş, suçluların ikisi 
de idama mahkfun edilmiştir. 

Türk ceza kanununun 450 nci madde-
sinin dördüncü bendi mucibinC\? suçlula
nn cezalandınlınasını istiyen ve bu tale
bi mahkeme heyetince kabul edilen 
müddeiumumi Bay Necmcddin Yeşilin 

iddiasına göre vak'a şöyle cereyan et -
miştir: 

Kastamonulu Gafur oğlu 317 doğumlu 
Ziya adında birisi, seyyar bezirganlık 

yapan teyzesi 60 yaşlarında Esmayı; ken
disinden başka mirasçısı olmadığı iç'in 
mal ve parasına tamaan öldürmeği ka -
rarlaştırmış, bu kararını da şöylece tat -
bik etmiştir: 

Esma Bandırmanın Erkili köyünde bu
lunduğu bir sırada Ziya da teyzesini ta
kiblc bu köye gelmiş, dah:ı evvelden ta -
nıştığı kahveci 322 doğumlu Şabana me
seleyi açmış. teyzesini bularak beraber 
Şabanın evine misafir olmuşlardır. Gece 
yarısı evde bulunanların uyuduğu bir sı
rada Ziya He Şaban, Esmayı ne şekilde 
öldüreceklerini tesbit etmişler, kadının 

derin uykuda bulunduğu sırada odaya 
girmişler, evvelden bu iş için hazırla -
dıkları yağlı bir iple üzerın<? atılarak 

boğmuşlar, öldürmüşlerdir. 

Bu iki cani, cinayetlerini kapatmak 
için cesedi bir çuvala koymuşlar, sabaha 
karşı köye yarım saat kadar mesafede 
bulunan çaya götürmüşler, orada cesedin 
boynuna ve ayaklarına ta§ bağlıyarak 
suyun derin bir yerine atmışlardır. Ara
dan bir kaç gün geçince ccsed suyun ü
zerine çıkmış, balık tutmak ve saz kes
mek için çaya gelen köylüler fena b·: 
~oku duymll§lar, bunun nereden geldi -
gini aramışlar, suyun yüzünde şişmiş \ e 
rengi değişmiş bir ce~d görmüşler, ha
diseyi jandarmaya bildirm:ş·ıerc:lir. 
Yapılan uzun ve yorucu tahkikattan 

sonra cinayetin, Esmanın kız kardeşinfa 
oğlu Ziya ile, evinde misafir kaldığı kalı
veci Şaban tarafından işlendıği anla -
~ılarak suçlular yakalanmışler ve Balıke
sir adliyesine teslim cdilm!şlerdir. 

Gt'ne bu tahkikattan anla~ıldığına gö
re Ziya ile Şaban kadını boğduktan son
ra üzerinde bulunan bir kaç bin lira kıy
metindeki para, mal, ziynet altın ve eş
yasını da alarak aralarında taksim et -
mişlerdir. 

13-8-937 denberi yapılan tahkikat ve 
muhakemeleri sonunda cinayetin niçin ve 
ne şekilde yapıldığı anlaşılarak suçlula
rın ikisi de idama mahkum edilmişlerdir. 

Sahteklrhk tahkikatı devam 
edi~or J 

rek, mührü fekkettirmekten d# 
bulunmaktadır. ~,, 

En küçük teferrüatı bile ~ 
den tahkikabna devam eden~ I 
mumilik makamı, hfıdiseY:e ~J 
başka kimseleri bir knç gun ! ~· 
ya çıkaracaktır. Bu sahteksrl ıd1* ~ 
alakalı bir şebeke mevcud 0 

min edilmektedir. 
1
.,j 

Kurtuluş cinayeti fail .. · 
tevkifedildiler ~· 

}ili~ 
Kurtuluşta Fevzi oğlu JJ~~~ 

mekten suçlu İhsan ile suç 0 ~J 
med Ali dün adliyeye sevke f".I. 

Suçlular müddeiumuınilikte ~ 'j 
ifadelerini reddederek, bö1l~ fr 
seden haberdar bile olınadıkl I 
etmişlerdir. 1 rİ / 

Suçluların sorgularını ya~atJ ~ 
gu hakimi haklarında tevldl J 
miştir. ,., 

Bir neşriyat davası_ sa~ , ' 
İki senedenberi sürüp gıde~ 

yat davası asliye 1 inci ceza · J 
sinde dün neticelenmiştir. ~ /. 

İğneli fıçı adlı eser ve baZl ~ 'J 
Iardan dolayı Yahudiler ale ,sıt' ~ 
riyat yapmak ve muhtelif arı dl'- f 
aleyhine talırik etmek suçun ı/ I 
sahibi Cevad Rıfat ile, dağı~,, 
ren Etem Özcan ve Yusuf Par _j 
hakemeye alınmışlardı. an 

Mahkeme kartpostallar 

davanın müruru zaman dola . J 
tuna, diğer davada ise, Yahudı 
hğı bulmadığından suçlul!lr111 

karar vermıştir. 

YeşilC:irek yangmı tah ,.'1 
Yeşildirekteki bakır fa bril<aSI (;/ ~ 

etrafında müddeiumumilik\! 
yapılmaktadır. <. ·~ ~ 
Fabrikanın 55 bin liraya sı~ 

duğu anlaş:ılmış, fakat za.rar. tif· 
bin lir.ayı aştığı tesbit edılt1'11ş Jıif 
Va~felerini ihmalden dola>" 

bekçi zannaltmdadır. --

lstan buldaki mahkuml~lef' 
yerlere nakledi'.ece "' 1 

Hapishane binası pek yaktO~ 
cağından dolayı, mahkumlartıl 
yerlere sevkine başlanacaktır·""" 

Çeşmede muhtelif sa J 
geçiren bir da~~ 

Çeşme (Hususi) - İki_aY ~ 
elektrik fabrikası sahibı ~ )it 'J 
iie Çeşme belediyesi arasın:>"'/'/, 
çıkmış, bunun üzerine, ~l~ -vıİ>t"..ı 
fabrikasına vaz'ıyed etmıştı. de fi' 

4 üncü Vakıf hanında Oscbin yazıha- re heyeti ile şfırayi devlet dJ. :i 
nesinde elde edilen e.vrak üzerinde sulh keyfiyetini tasvib et.nU~er ~ 
ceza hakimliğince yapılan tedkikata de- Fabrika sahibi Kelami .Er~~.J 
vam edilmektedir. uleyhine, Çeşme hukuk ıtl e~~ 

Bu sahtekarlık hadisesile alakalılar - bir dava açmıştı. Bu dava: .,f'IJ, 
dan Adnan dün müddeiumumiliğe celbe- mahkeme, fabrikaya vaz'ıye ~ /, 
ciilerek, tevkifine lüzum görülmüştür. kararının ref'ine hüküm "~,,. 
Tahkikat neticesinde sahte bir rapor tan- Jediycyle fabrika sahibi ar vif'~ııJI 
zjm ederek, bunu mahkemeye: ibraz etti- kavclc bitiııciye kadar da. te~ ~ 1 
ği, Hatice ve 8adiye isimlerincie iki kadı- ta.zaman yapılacağına daır. dl'~ I 
nı dolandırdığı anlaşılmıştır. minat mukabilinde elektrıl< ;;ı 

Adnan ayni zamanda, icraça mühür - teferrüatınm Kelami Ettnııa tırlatırım ti, bir gazete sayfası, hiçbir su
retle. şahsi ihtirasların, menfaatlerin, ve
ya intikamların tatminine illet olamaz. 

Fakat farzımuhal olarak. şahsi duygu -
lann tatminini göze almış bile olsaydım, 
okuyucumun bu arzusunu yerine getır
me7dim. 

5 - Nihayet, okuyucumun mektubun
dan da, göndcrdill-i resimlerden de anlaşı
lıyor ki, aralarındaki yaş farkı, okuyucu
mı:n fjtfal edllroıis mevkide görülebilmesi
ne müs ld değildir. Okuyucum, otuzunu 
asmış bir erkek cibl görünüyor. Halbuld, 
ke· ıdlslni aldattığından şikayet ettlğl 

gen çkız, -resmine bakılırsa- 19 - 20 ya
şın"a ya var, ya yok. 
Şimdi ben, okuyucumun lsteğlnl yerine 

getlrlp de, ikisinin resmini de bassam, ve 
altına da: 

lenmiş eşyayı kaçırmağa teşebbüs ede - kararlaştırılmıştır. ~ 

}_B_a_c_a_k_s_1z_ı_n_m_a_s_k_a_r,_a_ı_ı_k_la_r,_ı_: ________ K_.b_a_h_a_t_v_e __ c~1 

Çünkil onu, verdiği hükümde hiç de 
haklı bulamıyorum. Hükmünü bana hak
sız gösteren sebebler de şunlardır: 

1 - Sevgl münasebetlerinde, her sukutu 
hayal, blr büyük kin doğursaydı. yeryü
zünfin hemen bütün kadınlan ve bütün 
erkekleri birbirlerine intikam beslerler
di. Bu ltibarladır kJ, okuyucum, kendlsı
nl sukutu hayale uğratan sevgillsine 
düşman kesilmekte haksızdır. 

2 - Blr tadıncı hediye, mukabllinde 
bir şey beklenUerek verilmez. 

Hediye verdiği kadının gözlerinde bir 
sevinç ve dudaklarında yumuşak blr te
be .. süm görcbllen erkek. katlandığı maddi 
fer!akflrJılYın bütnn miik!ifut:nı almış de
mektir. BlnaenaleJih, okuyucum, kendisi-

•- Bakın ey ümmet.! cumhurlye... Bu 1 
kız, bu erkeği iğfal etmiş! ıı cf\mleslnl yaz
sam ne olacak? Bunu okuyanlar ve o re
simler! görenler: 

•-Vay koca budala vay ... Parmak ka
dar kızın tuzağına basmış!a demlyecek
ler mi? Bilmem bu vaziyete düFI1ck, o
kuy·ıcumun kurtarmalı: lstecllği izzeti nes
finl büsbütün kırmaz mı? 

Bütiin bunJardan ~nra, hislerine ka
pılmış bulunan okuyucumu vaziyet! iti
dali'! muhakemeye davet ederim. Bu mu
hakemeyi yaptıktan sonra, haksızlığını o 
da anlıyacat, ve lsteğlnl yerine getlrmedl
~inı için, bana teşekkür edecektir kanaa
tlr.cleyim I 

TEYZE 

,, 



ili 

ne 

' Hitler ~~it4 lt~evlet reısi. ihtiyar bir Avus-
~ 0ı:uY nıu
~ k baba
h~ e~~isınden 
.,; ltuÇ\ik .. 

\.ı_·" k u. 
."'4 d <lrısı Kla
~. oğ~n Çocu. 
~ı~ ~u .. k 
~lt<fa çu kcr. . 
>~k )' n sık sık 

lteı:ı.er_d~ Ve ha-
~ dısını· h" 
~ c ıç 

lıl.ı_.,.. Yararnaı 
t..~Yo d • 
~Q~ r u. Onu 
h .. , llle Ufak b" 
~ÜJnes· .. 1r Hitlerin çocıok!uğu. 

1 ıçuı ZOrluyordu. 
.... 

~'lssoUııı M.ussolini 
delJlirci olan babasının ikin-

ci çocuğu idi. Mek
tebde ders dinliye .. 
cek yerde sırala

rın altına girer ve 
oyun oynardı. O
nun :çin on beş ya
şına kadar doğru 
dürüst okuma yaz
mayı bile öğrene
memişti. 

tık silahlarını ba-

rast- 1 cEbec.•cyııi onu ba11kacı yapmak istiyordu.. Fakat o bahriye 

mektebine girdi. Şimdi ismi ingiltere tarihinde en bi!yük. aıni· 
rallerle beraber zikredilir.-. 

Hakikaten bugünün her sahada tanınmış büyük adamlarının 

çocuklukları çok başka geçmiştır ve hemen hepsi haynta baş-

1 ka ba:;;ka ;ıahsiyetlcr olmak üzere atılmışlar, buna rağmen son· 

1 

ra ya iradeleri, yahud da şansları vasıtasile asıl hüviyeUerini 
almışlardır. işte size bırkaç mısal: 

*** Masaryk 
1eçenlerde ölen ilk Çekosıovak Cum

hurrelsı Ma -
saryk'in babası a
rabacı, annesi ise 
hizmetçi idi. Ba
bası onu ilkönce 
demirci olsun dlyc 
Haj~<owice'c gön-

dermişti, Orada U· 

zun müddet ocak-
taki ateşi şiddet

lendiren körüğü 

çekip durdu. Bir 
gün de bir tahta- M'as~ryk 

nın üzerine şu cümleyi oyarak btraktı ve 

kaçtı: 

cAllaha ısmarladık arkadaş, istikbalde 

bir daha kurum içinde parmaklarımı ya-

karak çalışmıyacağım. Thomast. Fakat 

Masaryk Cumhurreisi oluncaya kadar da 

daha birçok .güçlüklerle çarpışmak mec-

buriyetinde kaldı. 

* 
Stalin 

zekaya malik ol
duğunu gören ai. 
lesi erkanı onu ra. 
hib yapmak · arzu 

ettiler. Bir Gürcü 
kunduracısı olan 
babası kendisin 

rühban mektebine: 
kaydettirdi. Bu 

suretle istikbalde 
Rusyayı idare ede
cek zat papaz oldu. 
Ebeveyni onun bir 

sun, biltıkic; kalb. 

lerde derin rahne-
lcr açıyor. 



f 
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mu hare bele 
~ 

1 . . Çanakkale . . . . B 
"" l _l_d ___ k-.-.---1 -b-.. -.. ayretlet 

ogaz arı e e etme ıçın yapı an utun g t 

Güzellik mi? 
her noktada kat'i bir surette akamete uğraınıŞ 

1 Yazan: Vinston Churchil 1 

Gençlik mi? 
Servet mi? 

Yoksa aşk mı? 
Fransada sinema san'atkarlan ara.

sında çok cazib bir anket yapılmış ve 
kendilerine şu sual irad edilmiştir: 

•- Dünyada en kıymetli şey: Güzel
lik mi? Aşk mı? Servet mi? Yoksa şe· 
ref mi?• 

San'atkarların vermiş oldukları ce
va blan aşağıya yazıyoruz. 

Fransız san'atkarları arasında mü
hiın bir mevki işgal eden Jean Gal· 
Jand'ın cevabı: 

-2-
inrilterenin harb esnasında.ki kabl • 

nesine dahil bulunan meşhur siyaset a • 
damı W.iru.1on Cburchil, İuı;iliz cazete • 
Jerinde hatıralannı neşretmektediJ'. Ba 
meyanda Çanakkale muharebelerini de 
anlatmıştu. Bizim büyük Çanakkale za • f 
ferini ne şekilde kazandıl'Jmız hepimizce 
malfımdur. Winston Cburohil'in maka
teslni sırf bu muharebeler ve bu zafer 
hakkında o zaman İngilterenin mukad • 
deratına bükmeden simalardan birinin 
ne diişündütünü anlatmak maksadile ko· 
J'UYOro:r:. 

Makalenin ikinci kısmını aşatıda bu-
lacaksınız. 

Bir hafta önceden, her gece, yeni tak-
viye kıtaatı Anzac sınırlarında toplanmış, 
6 ağustos tarihine kadar orada gizlen
mişlerdi. Bu suretle General Birduvod'un 
kuvvetleri 37 bin nefer ve 72 topa iblağ 
edilmişti. 

Sir Hamiltoıı 
9 

tı 
.. e .. !-

- Sualiniz zarif ve ince ... Fakat çap
raşık ... Çünkü bu saydığınız şeyleri a
yırmak kabil değildir doğrusu. 

Aysız bir gecenin zifiri karanlığında 
16 bin asker, iki saf halinde Anzac mev
ziinin solundan harekete geçti, sessizce 
bir mil kadar sahil boyunda ilerled:, 
sonra sağlarına 'dönerek Sarıbayırın, 

mukadderatı taayyün edecek olan tepe· 
1erine hücuma başladılar. 

Bu vazifeye memur edilmiş olan kuv-
l - Servetsiz; aşksız; güzelliksiz c~e- vetler, ikı mevkii elde ettiler, pişdar 

General von Sanders'e go1
.; tş»'·, 

sabahından evvel, mukabil bı 
vukua gelmesinin imkan ,,e 

reb mi? İmkansız bir şey... kıtaatı karanlıkta Türklerin öncüleri, ça-
2 - Servetsiz, aşksız güzelik ... O da Jılar, çırpılar ve kayalarla çarpışmakta 

imkansız.·· devam ettiler. 
3 - Aşk ve güzellik olmayınca cpa- Yem dilber Fransız yıldız lanndan Michele Morgan Sir Hamılton, şafakla beraber, Avus-

ra• mı? O da imkansız ve neye yarar? .. ! öüşünüyorlar. Güzellik, bunu kadınla- meler .. Servet, şeref ... Ne cazib isim- tralya ve İngiliz kıtaatının pişdarlarını 
Elde kalan yalnız caşk• tır. O halde ra sorunuz ... Şeref, bunu kim istemez ler. .. Sarı bayır tepelerinde bulacağı. ümidinde 

cyaşasın aşk! ... » diyelim... ki... Ben bir san'atkarım. Binaenaleyh bu idi. Fakat şafak sökünce, k:ızm ayağının 
Françoise Rosay'ın cevabı: Marcelle Chantal diyor ki: bakımdan fikrimi söyliyeceğim: San'at- öyle olmadığı anlaşıldı: Gecenin yarattı-
- Bence ... «Yaşamak» için elzem o- _Dünyada en kıymetli şey caşk» tır. kar evvelemirde sırf csan'atine• aşık ğı güçlükler, toprağın suubeti, ve Türk 

fan şey yalnız ve yalnız csıhhab tir. olmalıdır. San'atkarın gayesi cşeref°ka- müfrezelerinin emsalsiz bir şecaatle can-
B .. ı 1 N k .. 11·· Üzerimden eksik olmamasını diledig-im oy e o unca... eye aş a, guze lge, zanmaktır.». Şeref kazandıktan sonra siparane mukavemetleri yüzünden bu 
şan ve şerefe birer mevki vereyim? k§eylmgekne c~k· tlnır. Hkayatta ykapayalnız rnrvete, refaha kavuşur. Her san'atkar yolun ancak yarasından biraz fazlasının 
Başta gelen daima csıhhab tir... a a .. yapaya ız ocama tan daha b" 1 d'" .. .. s ' tkA lm d ' d"l . ld ğ 1 ld 
Sıhhati yerinde olan bir adamın ü- Jztırablı bir şey tasavvur edilebilir mi? ~i~~ ~b~!~{~şk a:ea ;:el~ik/~?z. ~ ~a~:k~:~: ;or~u: a;ü:ü \erdL 7/8 a-

zerinde üzüntülerin, kederlerin çok te- Güzellik. Seven bir adama sevgilisinin kardım... ğustos gecesi de yeniden hücuma geçil-
siri olamaz. cSıhhab insana cnikbin- daimD güzel göründüğü unutulur mu Victor Francen'in cevabı: meğe karar verildi. 
lik- hissini bahşeder. Bu hisse malik o- biç? Sevgili daima güzel !!Ö7.Ükür. - Bu suali bana sormağa çok geç Fakat bu karar kursakt:ı kaldı. Top-
lanlar her şeye galebe çalarlar. Hfıdisa- Y.aldınız. Hem senelerce geç kaldınız. rak vaziyetinin ve tedari!<at azlığının 
tı neş'e ile karşılamak, fütür götürme- Şimdi artık aşkı ve güzelliği seyretmek yarattığı güçlükler böyle bır teşkılatı 

mek •sıhhat> ile kaimdir... ile iktifa ediyorum. Aşk ilahi bir şey- vücude getirmek imkanını veremedi. Üs-
Sıhhati yerinde olmıyan bir adamda dir ama servet ondan da daha kuvvet- telik, Türklerce hücumun istikamet; ve 

güzellik olur mu? O adam aşkı, şerefi lidir. Servete karşı durabilen var mıdır mahiyeti anlaşılmış bulunuyordu. 
düşünebilir mi? Para ,servet, ikinci ııcaba? Varsa kaç kişidir? Şeref... He- İşte tam bu sırada, bu noktada Suvla 
mevkii işgal eder bence. Çünkü sıhhat, pimi~in varmak istediğimiz bir gaye ... körfezine doğru hareket etmeliydik. 
para il~ kaimdir. l ı inci liva arkasında 15 inci liva olduğı. 

Ge!clim caşk »a .. Yaşlılığımdan dola- Anna Neagle lngiliz Krah önünde halde bu en karanlık gecedE! körfeze doğ-
yı söylemiyorum. Gençliğimdenberi (Kraliçe Viktorya) yı oynadı ru ilerliyordu. 
hür düşünen bir kadınım. cAşk• güzel · Gece yarısına iki saat kaia, 11 inci li-

Mcşhur Ingiliz yıldızı Anna Neagle bir şeydir. Yaman bir kuvvettir. Fakat vanın 3 fırkası sahile yetişmişti. Şafağa 
k b geçenlerde (Kraliçe Viktorya) adında 

bu •yaman uvveh servetsiz yaşıya i- doğru da 15 inci liva, sahile, Lalababa 
J. '? Ak d · VlAb muazzam bir film çevirmiştir. Kraliçe ır mı c ş » aırna paraya mag u ol- civarına yetişti ve tcktük obüs ateşleri 

k h Viktorya rolünü yapan bu san'atkar 
nıuştur. cAş » ı ayalperestlere, şair- altında askerlerini karaya çıkarmaya 
]ere; güzelliği, tabiatcn güzel olanlara; pek büyük bir muvaffakiyet kazanmış- başladı. 

f · -1 ·· d 1 b k 1 tır. Bunu haber alan ve filmi seyreden ~ere i ıse o muş a am ara ıra a un... Saat 8 e doğru, 11 inci livanın, 13 t:ı-
İngiltere kral ve kraliçesi filmin bazı Bizi meşgul edecek nesne yalnız cha- buru ve iki sahra bataryası ve himaye 

d 
sahnelerini müvacehelerinde oynamar yab olmalı ır... eden gemiler hepsi faaliyete geçmişlerdi. 
smı Anna Neagle'den rica etmiştir. Onuncu liva da sür'atle arkadan yetişi
Bunun üzerine, kanunuevvelin 16 sın-Gaby MorJay'ın cevabı: 

Size kısaca ve sıra itibarile cevab ve-
ıiyorum: 

1 -- Servet, 2 - Şeref, 3 - Aşk, 

"' - Güzellik. 

Jacqueline DeJubac'ın cevabı: 

- Samimi olması şartile caşkı• ter
rih ederim. İlahi bir kuvvettir. Bu 
kuvvete karşı durmak mümkün değil
dir. Servet de iyi bir şeydir. Fakat aşk
sız servet; neye yarar? 

Henri Garat diyor ki: 

- Şunu kabul eylemek lazrm geli
yor ki; yavaş yavaş cserveb aşka ta
hakküm etmeğe başlamıştır. Zamanın 
ıençleri bir kıza yahud bir genç kadı
na cilanıaşkıt ederlerken diğer taraftan 
da cAcaba ne kadar parası var?. diye 

Anna Bella 

Marte Bell 

Servet!. .. Bu kelime çok cserh geli· 
yor. «Biraz para• bulunsun kafidir ... 

Aşkın, hakiki aşkın ender olduğu söy
lenir. İşte onun içindir ki caşk» o ka;
dar kıymetlidir. 

yordu. Onuncu liva, gün ilerleyince 20 
da bu yıldız Drury Lane'deki tiyatroda bin askere baliğ olmuş ve karaya çıktık-
isteniJen sahneleri oynamıştır. ları noktadan 1800 Türk askerı ile çarpı-
4092 saat makyaj yapan yıldız şa çarpışa suyun bol olduğu mevkileri 

4092 saat makyaj yapan yıldızın kim işgal etmek için ancak 3 mil ilerlemiş-
olduğunu tahmin edebilir misiniz?... lerdi. 

-Bunu size söyliyelim: Bu cyıldız~ Karaya çıkmış olan kuvvetlerin hepsi 
cGreta Garbo» dur. böyle yapacaklarıncı, ya Lalabnba civa-

(Greta Gnrbo) makyajını bizzat ya- ıında maksadsız beklemişler, veyahuJ 
par ve makyajını yaptığı sırada kimse- da Çukulata dağına hücuma geçmeden 
nin dairesine gelmesini istemez. Her evvel, Tuzgölü civarında kumlu sahilde 

Marie Bell'in cevabı: iş günü saat (6) dan (8) e ve akşam beş mil bir yürüyüş yapmışlardı. 
. (8) d~n (9) a kadar makyajı ile uğ - Genç askerleri susuzluk ve yorgunluk 

- Aşk ... Aşk ... Aşk ... Işte Windsor ıaşır. .. harab etmi~ti. Çukulata dağlarını aldık-
Dükü... Hollywood'da bulunduğundanberi lan zaman da akşam çoktan olmuştu. 

Anna Bel1a'nın cevabı: 

- Aşka inandrm, kazandrm ... Başka 
bir ciiyeceğim yok ... 

.kan Murat'ın cevabı: 
- Ben de aşka inan dun... Kazan· 

dım ... Ne diyeyim artık? ... 

Şöhreti günden güne artan 
F..dwige Feuillere diyor ki: 

- Gençlikte güzellik ve aşk, 

yaşlarda servet, sonra da şeref ... 

Lisctte Lauvin'in cevabı: 

giizel 

orta 

- Bu hususta kat'i bir şey söylene -
mez. Herkesin telakkisi değişir. Ben, 
evvelemirde aşkı tercih ederim. Saf ve 
:erniz bir aşkı. Güzelliğin aşkta pek 
büyük bir tesiri olamaz. Sevmek ve se
vilmek için mutlaka güzel olunması 
şart değildir. 

M,tdeleine Ozeray'ın cevabı: 
- Aşk ve güze1lik. Ne güzel keli-

ıam 22 film çevirmiş olduğuna nazaran Gece, orduları daha yorgun bir halde 
(Greta Garbo) nun şimdiye kadar ay- fakat ilk hedef elde edilmiş olarak koy
l!asınm başında 4092 saat geçirdiği nuna aldı. Suvla köde7.inde ilk 24 saat 
tesbit edilmiştir. böyle geçmişti. 

Gaby Morlay 

6 ağustos akşamı, sahrn telefonları, 

Geliboludaki karargahında bulunan Ge
neral Liman von Sanderse harbin başla
mış olduğu haberini ulaştırdı. 

7 nci ve sekizinci Türk fırkalarına 

Bolaymlan Suvla körfezine h~men ha
reket etmelerini ve Asya cihetinde bu
lunan bütün kuvvetlerin de Geliboluya 
geçmelerini emretti. Bir kert1 daha, her
hangi bir yeni karaya çıkışa kolay bir 
hedef olabilecek olan Asya ve can alacak 
Bolayır hatlarını, muhafazasız bırakmak 

mecburiyetinde kalmıştı. 
7 nci Türk fırkası, 3.40 da ve 12 inci 

de 8.30 da yürüyüşe başlamaları emirle
rini almışlardı. Heı iki fırka Bolayır ci
varından CP::.tirt boyunca, cenuba doğru 

, uzan.an ;ki yoldan hareket ettiler. 

yoktu. . . usll 
7 ağustos sabahı, İngıhz ord re! 

radaki vaziyetini ise açık bir 5~·ıcc 
terdi. Büyük Armada (İngiliz 1~ 
tün kör.fezi doldurmuştu. 'f~P ıtı 
rı tarıyor ve asker kütlelerı, 

k 1:0!1 dalgalar halinde sahile çı ı,. 
toplanıyorlardı. 

* Uzakta, şimalde Türkiyen1?,,e l· 
kolordusunu teşkil eden 'l ncı ~~ 
livalar, daha henüz harekete rS· 

Maamafih, o gün öğleden soıı sıJI 
duya kumanda eden general, ti' 
iki fırkanın, Anafartanın şııricı.Jl 
deflerine vardıklarını bildird•· der· 

Bunun üzerine General 58!1 ş' 
Jfltl 

ğustos sabahı Anafarta ovııs . l 
bir hücum yapılmasını emrett~·~ 
tos sabahı, daha gün ağarma ğ1 
binerek bu hücumun yapıl:ıcıı 
gitti. rl> 

7 nci fırkadan bir erkfııı.•~8 ~fı 
rastladı. Erkanıharb zabıtı 1~ ileri öncü mevkii aradığını ve cS " . kanın çok geride olduğunu ve ·flSl 
bir taarruz yapılmasının hn1'B 
ğunu bildirdi. ~ 

General fon Sanders 16 pcı ııı: 
nun hala hareket sahasına ge,·e 
öğrendi. Kumandanını çağıl'dı p 

lerin yorgun olmaları yüzünde~
aııcak ayın 9 unda yapılabile 
ladı. ıd 
Boş ümidlerle aldatılmış 0 

1 ~ 
fena halde hiddetlenen generıı rs 
danı azletti ve Osmanlı irtıP~c 
nun mukadderatını, evvelce aşrı 
sinden bahsettirmiş, o zamıı11 ! 

hala bahsettiren bir zabite d~' 
Hm eyledi. Bu zabit Mustıı ' 
(Paşa) idi. tfl1 

Sanders kitabında şöyle Y11 t 
c- Anafartadaki bütün kU'''~ 

mandasını, önceleri 19 uncu. f~ı 
manda eden Mustafa Kemal 
ve teslim ettim .. > 

Şimdi gözlerimizi AnzaclcıO 
bayıra çevirelim. ~ 

8 ağustosta müdhiş bir lllı.ıflde' 
ladı ve üç gün hiç durmadatl rı' 

Gece, bir m.üddet için bu 1';$1e 
mayı durdurdu. Bu arada, {ıJ 

kuvvetleri mütemadiyen :rnud8 

\'İye ettiler. bıl 
9 ağustos sabahı muhar~be , 

detile yeniden başladı. ordll rll' 
yenin işe yarıyan her topu. ~8 ıı: 
rnadan evvel ve sonra müdtı1~ 
bu kanlı boğuşmayı kızıştııt' , 

10 ağustos sabahl, 12 bin 11~-e 
rinin yarısını vurulmuş buldt> ~ 
hiş tepeler kızıl alevler içiud 
fakat zaptedilememişti. 

* ı Şimdi de Suvla körfezini go 
relim: 1' 

9 ağustos sabahı, şafak ''8 
1t 

kuvvetleri ilerlemeğe başıad1 

Ayni zamanda da, Liman ''°t 
·t tarafından emredilen mukııb1 

başladı. Gece harb meydanırı1 

kanndlarını gerince, 9 uncı.ı }( ~ 
(Devamı ll inci say/ad 

k 
ıı 

t 

\o 



Mahalleliler her akşam onu adeta 
konser dinler gibi dinlerlerdi. Gazete
lerde bir ses müsabakası açıldığını gö-

.SOM POSTA 

Karadenizde fırtına devam ediyor 

Karadenizde ve Ege denizinde bir -
kaç gün evvel başlıyan fırtına devam 
etmektedir. 

Fırtına yüzünden Karadenize çıka
cak bir kısım küçük vapurlar Büyük _ 
dere önünde birikm~Ierdir. Bu vapur
lar Y'V11arına devam edebilmek için ha
vanın yatışmasını beklemektedirler. 

Biiyük posta vapurlan yollarına de
\'aın etmektedirler. Boğazın Karade _ 
niz k1sınında devamlı bir sis tabakası 
vardır. Kavak liman reisliği birkaç ge
cedir elektrikle fırtına işareti vermek
tedir. 

Sayfa 9 

Bu bir tür be değil, Türkün şerefli gGnlerinden kalma 
bir abidedir. Oraya giden Türk heyetleri defterine 
iki satır değil, sandukası üstüne çelenkler koymalıdır 

Y aan: V culi Ru.a Zoba 

san'atkarlar Çoban Mehmede 
ev almak için bir müsamere veriyorlar 

(Ba§tarafı 7 nci sayfada.) 
rımız Safiye, de, Çoban Mehmed menfa
atine hnzırlanan bu güzel müsamerede 
bir konser verecektir. Safiycnin konseri
ne, kemani Necati Tokyay, piyanist Fev-
2.\ Aslangil, ve diğer bazı kıymetlı san'at
karlar da refakat edeceklerdir. 

Şimdi Çobnn Mehmed, programı hayli 
zenginleşen bu müsamerenin dav~tiycle
rını, kendisini sevenlere dnğıtmakla 

me~uldür. Evvelki gün, bu maksadın 
mntbaamıza da geldi: 

- Ne dersin? dedik ... Bu müsamere se
ni bir ev sahibi edebilecek mi Çoban? 

Çoban Mehmed samimi bır ümidle 
güldü: 

- İnşallah olacak ... Hem neden olma
sın? Benim istediğim on katlı apartıman 
değil ki... Şöyle iki gözlü bir çat1 yeter 
de artar ... 

Onu yapıp ta çocukları içine attım 
mıydı, millete borç ödiyece[:ım! 

- Hanai borcu? 

- Bu iyiliğin borcunu... İyilik para 
Jl~ öd~mez ya? Ben de borcumu, güreş 
mındennde ödiyeceğim!.. 

- Ne yapacaksın? 
Çoban Mchmed, inandırıcı bir kat'i

yetlc ccvab verdi: 
- Dünya şampiyonluğunu milıctime 

kazandıracağım ... 
Sonra: 
- Şu, dedi ev bir kere yapılsa, bu iş 

büsbütün kolaylaşır! .. 
- Neden? 
Mehmedin dudnklarmdn, meşhur olan 

o sevimli tebessümü belirdi. 
--:- Tabii ya .•. dedi. .. Kira düşiır ı:~i, 

benım kuvvetimi yan yarıya indirfror! 
Selim Teı• ik 

Bir kurban derisi, sizin için dc
ğeı siz olabilir. Fakat bir araya top
lan:.n bu deriler üç milli kurum i
çiıı mlihim bir yardımdır. Kurban 
derilerini Hava Kunımuna veriniz.. 
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1' TiYATRO~ Bir Haftahk 

PROGRAMU RAO.vo ---- -----
1 

t 1 Şubat 938 Cuma 
ötıe neşriyatı: 

6 Şubat 938 Pazar 

ISTANBUL 12,30: PHUda Türk muslkJsi, 12,50: Hava
dis, 13,05: Pllkla Türk mu.s1kls1, 13,30 Muh-

Ötte neşriyatı: telit plll.k neşriyatı. 
12,30: PlAkla Türk musikisi, 12,50 Bandl.9, Akşam neşriyatı: 

13.05: Keman konseri: Prof. Llko Amar ta- 15: Yugoslav-Şlşl1 futbol maçı Taksim 
rafından plnanoda Bayan Babo. stadından naklen, 18,30: Plll.kla dans musl-
Akşam neşriyatı: kist, 19: Çocuk terbiyesi: Ali Kamı Akyüz, 
ıs· Yugoslav-Galatasaray tutbol maçı Tak- 19,30: Beyoğlu Halkevl gösterlt kolu tara

.sim sbdından naklen, 18,30 Pll!.kla daM mu- fındnn bir tems11, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
slklsl. 19: Bayan Nihal ve arkadaşları tara- Mustafa 'Ve arkadaşları tarafından Türk 
tında'\ Türk mu.slldsl ve halk şarkıları, 19,30 mwılk1s1 ve halk şarkıları. 20,30: Hava ra
Konferans: Prof. Salih Murad (Radyo ders- poru, 20,!3: Ömer Rıza tarafından arabca 
ıerl>, 20: Müzeyyen ve arkadaşları tarafın- söylev. 20,45: Bayan Muzaffer ve arkadaş
dan Türk musllrlsl ve halle şarlcılan, 20.30: lan tarafından Türk mwı11cisi ve halk şar
Hava raporu, 20.33: ömer Rıza tarafından kılan. (Saat ayan), 21.15: Münir Nureddin 
arabc:ı .söylev, 20,45: Bay Muzatıer Te arka- ve arkadaşları tarafından Türle musikisi ve 
daşları tarafından Türlc musikis1 ve halt halle §arkıları, 21.50: Orkestra, 22,4.6: Ajans 
şarkıları, (S=ıat ayan), 21,15: Cemal KAmil haberleri, 23: Plikla sololar, opera ve ope
ve arı~adıışlan tarafından Türt musikisi ve ret p:ı.rçalnrı, 23,20: Son haberler ve ertesi 
halk :-laları, 21.50: Keman konseri: Vlolo- günün programı. 
nJst. Orhan Bornr tarafından, piyanoda Ma- 12 Şubat 938 Cumartesi 
dam Valantln Taskin, 22.20: Orkestra., 
22.45. Ajans haberleri, 23: PllklA so - Öğle neşrlıiyatı: _ ._ .. _,,_,_, 

12 
o:.o H 

Jolar, operıı ve operet parçalan. 12.30: Pl kla Tur~ mW>lAJo":>l, ,., : ava-
23.20: Son haberler ve ertesi &finiln prog- dls, 13,05: Pl~kla Turk mu.siklsi, 13,30 Muh
ramı. telif p'llc neşriyatı. 

Aqam neşriyatı: 
7 Şubat 938 Pazartesi 18.30 Pllikla dans mu.slk.l.s1, 19: Vedia Rıza 

Öğle neşriyatı: ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
12.30: PIAkla Türle musik.lsi. 12.so: Hava- halk şarkıları, 19,30: Konferam;: Selim Sır

dls. l3.05: PH\kla Türk musik1$1. l:Uo: Muh- rı Ta.rca.n (Japonyada çocuk terbiyesi>, 19,55: 

-
8 Şubat 1938 Salı 

Öğle neşri:rata: 
12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: PIAle: 

Türk muslklsl ve halk şarkılan. 13.15: Dahl-
11 ve harici haberler. 
Akşam 11eşri7atı: 

18.30: Muhtelit pllik ne9riyatı. 19: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Leman ve arka
daşları>. 19.30: Saat Ayan ve arabca neşri
yat. 11145: Türk muslklsl ve halk şarkılan 
(Hikmet Rıza ve arkad~lan). 20.15: Sıhh! 
konuşma: Prof. Dr. KdmU Tokgöz CŞl..şman
lık nedir ve bu derdden nasıl kurtulmalı? 
20.30· Plflkla dans mu.slldsi. 21: Ajans ha
berleri. 21.15: Studyo salon orkestrası. 21.55: 
Yarınki program ve İsUk.lAI marşı. 

9 Şubat 1918 Çarşamba 
ötre- n~şriyatı: 
12 30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk musikisi ve halt şarltıln.n. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Muhteıır plak neşriyatı. 19: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (M-akbule Çakar 
ve nrkadaşlanl. 19.30: Saat. ayarı ve arabca 
neşriy:ı.t. 19 4S: Türk musikisi ve halk şarkı
ları ı Hikmet Rıza ve arkadaşları>. 20.15: 
Rady:'fonik temsil: (Ankara Şehir Tiyatrosu 
artistleri tarat'ındanı. 21: Ajans haberleri. 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.:55: Yarınki 
i)rogr:ım ve İ.&Ukl!J marşı. 

10 Şubat 1931 Perşembe 

t lif lak ı t Borsa haberleri. 20: Sadi ve arkadaşları ta-
e P neşr !a ı.. rafından Türle muslklsi ve halt şarkıları, 12.:SO· Muhtelif p!Alı: neşriyatı. 12.50: Plll.k: 

Akpm ııqnyatı. 20,30 Hava raporu, 20.33: Ömer Rıza tanı- Türk :nusiklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dah1-

Öğtr neşriyat&: 

l7: İnkıllp dersi: O'nlverstteden n::e~ıfından arabca söylev, 20,45: Semahat Öulen- li ve harici h~berler. 
Mahmud Esad Bozkurd tarafından • ,30. ses ve arkad3şları tnrafından Türk musikisi Ak'jum ne'!rıyatı: 
Çocultlarıı ~asal: Bayan Nine tarafından, ve halt şnrkılnn, (Saat !yarıl, 21,15: Kili.sik 18.30: Radyofonik çOCulr: temslll: (Ankara 
19: Bayan inci: Şan piyano ve keman refa-1 Türt musikisi: Okuyan Nuri Halil, keman Şehir Tiyatrosu artlstlerl tarafından). 19: 
ıc.auıe. 19,30: Memleket. şarkıları: Malatyalı Reşad, kemençe Kemal Niyazi, tambur Dür-/ Turk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza 
Fahri tarafından, 19,55: Borsa habe.rlerl, 20: ırü Turan.kanun Vecihe, nısfiye Snllıhaddtn Sesgör ve arlcada.şlarıı. ~9.30: Saat Ayarı ve 
Rıfo.t ve arkadaşları tarafından Turk mu- Candan, ut Sedad, ut Cevdet. Kozan, ke _ arabca ncQrlyat. 19 45: Turk musikisi ve halk 
si.kJsl v.~ halk şarkıl:tn, 20.30: Han ray<>ru, mençe Fahire, tambur Refik Şemseddin, 1 şarkılın (Serve~ Adnan ve ar_kadaşları). 20. 
20 S3· Omer Rıza tarafından arnbca soy~ev, Zl.50: Orkestra, n.45: AJans haberleri, j 15: Havacılık: Ş. Hazım Ergotmen. 20.30: 
20,45 . Belma ve arkada.şiarı ı.a.rafuıdan Türk: 23: Opera ve operet, sololnr plitla, 2l.20: PlA.klıı dans musikisi. 21: AJans haberleri. 
rnusıkü;i ve halk şarkılan, (Saat._flyarı>. 2l,l~ Son haberler ve ertesi günün programı. 2115: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Yarınki 
Fasıl saz heyet!: Okuyanlar: Ibrahim Alı, prognm ve İst.lkla.J marşı. 
Küçüle Safiye, kanun Muammer, klarnet., ~ ıı Şubat 19l8 Cuma 
Ham 11. ut Cevdet Kozan, tambur Salahad- AN KARA Öfle ne riyalı: 
din, ı..eman Cevdet, 21.50: Radyo ronl_k tem- 12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: Plı\k: 
sil: ' udyo orkestrası refakatile Ciouise>. 6 Şubat 1931 Pazar Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahl-
21,-4..5 Ajans haberleri, 21= PL~k.la sololar, o- Öğt~ neşriyatı: U ve bıırici haberler. 
pera ve operet parçalan, 23,20: Son haberler 12.30: Muhtelit plak neşriyatı. 12 50: Plak: Akşam n~riyaıı: 
ve ertesi gümin programı. Türk musikisi ve hnlk şarkıları. 13.15: Dahi- 18 30: Plll.k neşriyatL 18.35: İnglllzce ders: 

s Şubat 938 Salı li ve hnrlcl haberler. ı Azlme İpek. 19: Turk musikisi ve halk şarkı-
Ak am neşriyatı: l •rı rservet Adıı,rn ve arkadaşları). 19.30: 

ö;,ıe ne rf:ratı: 18.30. Plak neşriyatı. 18.35. Çocuklara mıı- snat Ayarı ve arabca neşriyat. 19.45: Türk 
1230: Plakla Tilrt. musikisi, 12,SO: Hava- 1 saı: Nmeddin Artaın. 19: Tiırk musiklsı ve muslklsl ve halk şarkıları (Cemal Kamil ve 

dls, 13 05: Plakla Türk mu.&lk.l.st, 13,30 Muh- h'llk {aı;kıları LRikmcL Rıza ve arkadaşlaru. nrknrlıu;ları>. 20 15: Konferans: Parnzltolog 
tellf nliik neşriyatı. 

1
1? 30: S:ıat llyan ve arabca neşriyat. 19.45: Nevzat. 20 30: Saksofon solo: Nlhad Esen-

Ak nm neşriyatı: Türk muslkisl ve halk şarkıları (M. Kanndaş gin. 21: Ajans haberleri. 21.15: Karışık plak. 
17 İnkıUı.b dersi: Üniversiteden naklen. ve arkadaılan). 20.15: Edebi. konuşma: Beh-ı Zl.55: Yarınki program ve İst.iklıil marşı. 

Mah:- ud Esad Bozkurd, 18,30: PIAklA dans çet Kema.ı ?ağlar. 20.30: Plakla dans must- 12 Şubat l938 Cumartesi 
musl ·ısı, 18,4s: Emlnönu Halkevi neşriyat. kisi. 21: Studyo s~lon orkestrası. 21.55: Ya- Ötlf' neşriyatı~ 
tolu •1amına Nu ret Safa. 19: NebU oğlu is- nnld program ve Istiklô.l marşı. 13.33: Muhtellr plalı: neşriyatı. 13.50: PlAk: 
mail lakkı rcfakaWe Turk mwı1kisi ve halk 1 1 Şabat 1938 Pa;aırte.si Turk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Dahili 
~ark !arı, 19,30: Konferans: Emtnoniı Halke- Ötfc ne.şriyah: · ve hartci haberler. 15.30: Müzik Öğretmen 
v\ so yal yardım şubesi namına: Muvaffak ıı..,o: Muhtelif plak neşriyatı. U 50: Plll.k: •1kulurıdan nnklen Cumhur Başkanlığı 11lf1r
Benr'"rli <Türk romancılığ-ı Ye hikayecUiğll, Türk mtL<ükisi ve h:ılk şarkılan. 13.15: D:ıhl- monlk orkestra heyetinin kon.seri. 
19,55 Borsa haberleri, 20: KH'Lsik Turt mu- li ve harici haberler. Akşa01 neşriyatı: 
slklsı: Okuyan: Nuri Halil, keman Reşad. Akşıuu neşriyatı: 18 30: Plak neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka-
kemençe Kemal Niyazi. tambur Dürrü Tu- 18.311: Plak neşriyatı. 18.35: İngilizce ders: ragöı: fKuçük Alil 19.10: Türk musikisi ve 
ran. !:anun Ve"ihe, nısfiye Sal.Ahaddln Can- Aı.lme İpek. 19: Ttırk musikisi ve halk: şar- halk ş;trkıları {Makbule Çakar ve arknda,
dan. ut Sedad, 20,30: Hava raporu. 20.33: ı:ılnn tMakbule Çakar ve arkadaşlanı. l!J. ıarıı. 19.35: Saat :\yarı ve arabca neşriyat. 
ömr Rır.n tarafından arabcn söylev, 20,<t5: 3:ı: Snaı. ayarı ve arabca neşrtyat. 19.45: 19 50: Turk mmlk1si ve halk şarkıları <Cemal 
Ra.dı f'' ve arkadaşları tnrarında.n Türk mu- Tıirk musiklsl ve halk şarkıları (Servet. Ad-ı KAm!I ve nrkııdaşları>. 20.15: Hukuki konuş
sltls. ve halk ~arkıları, (Sa.at. l'ı.yanı, 21•15

= nan ve arkadaşlarıı. 20.15· Spor konuşması: ma: Hukuk İlmini Yayma Kurumu tarafın
Ta.hs rı ve arkadıı~ları tarafından Türk mu- Vfldnn Aşir. 20.30: Plılkla dans muslkl i, 21: dan . 20 3<>: Türk musikisi ve halk şarkılan 
slklsi ve halk şark:ılım. 21,50: Orkestra, 22.45 : Ajans haberleri. 21.15: Stüdyo ~lon orkcs- ı lSaliıhsddin ve arkadaşlarıL 21: Ajans ha
AJan <; habeileri, 23: Pldkla sololar. opera ve trası. 21.55: Yarıntı program ve Istiktiil mıır- berlerl. 21.15: Stüdyo salon orkestrıısı. 21.55: 
operet parçaları. 23.2&: Son haberler ve er- ş• Yarm~i program ve ist!klfıl nuı.rşı. 
test aunün prograntt. -·····--··· •••••••••••••••• ··-·····----- ........ ·-

9.Şubat 938 Çarşamba 14 yaşlarında yıldıı 

CARMEN P Öğle neşıiyatı: 

12 • .,o. Pllkla Türk musilt1:st, 12,50: Hava
dis. 13,05: Piakla Türt mustldst, 13,30 Muh
tellf plllk ne$rlyatı. 

Akşam neş-rl;ratı: 

18 so· Plfı.klıı daruı mu,lklst, 19: Şişli Halk 
evi gusterlt kolu tarafından bir temsil IBir 
kitabi 19.30: Konfera.ns: Doktor Fahreddin 

A o v 
tarafından !dara olunan ve emsalinde yekta o~an 

TAPVA 
KÜBA 

Her 

- COLMAN 
ORKESTRASI ve dans 

Kerir!t <Rüyaları, 19,55: Borsa haberleri, parl ık muvattakiyetler kazanmıtktarlır. Gidin, din:eyin .•. 
20: Necmeddln Rıuı Ye arkadaşları t.arafın-

d~ Türk m~llil n h~k p~~n.~~:1~~~~~~~~~~~~B=u~g~D~n~s~a~e!t~1~/~~1/~2~i~a~~m~a!tl~~~.e~~~~~~~~~ 

R K 
eğlence 

akşam P A otelinde 

Hav.l raporu, 20,33: Ömer Rızıı tarafından 
1 

•

1 nrabeı söylev, 20,45: Nezihe Te arkadaşları U8Vl0t uemıryoı.arı ve L manian ş.e.m S ı u mi l 1 aı'dSJ ı.a lıJrl taraf•ndan Türk: musikisi ve halk şarkıları, ______________________ _. 

(Saa fıyarı), 21,15: Fasıl .saz heyeti: Oku-
yanı · İbrahim Ali, Küçüle Safiye, kanun 
Mua rner, klarnet Hamdi, ut. Cevdet. Kozan, 
tnmt ır S:ılô.haddln, keman Cevdet., 21.50: 
Orke rn. 22, 5: Ajans haberleri, 23: 
PIAkhı sololar, opera ve operet parçaları, 

23,20. Son haberler ve ertesi günun progra-
mı. 

Alayköşkünde güzel bit 
• tiyatro müsameresı 

Halkevi temsil kolu gençleri, M ol yerin 
komedisini çok büyük budalası ,, 

muvaffakiyetle temsil ettiler 

" l(ibarhk 
bir 

~ 
}liÇ 'J 

Akşam. saat seklı buçuk. medya olduğu halde, salondan 
Şakır şakır yağmur yağıyor.. meden çıkmışımdır! , t~~ 
Tıbbı Adlinin an.ündeki lstasyonda Bu, şübhe yok ki, an~k sa~:ade eÔ' 

tramvay bekliyorum. muvafiakiyetsizliği şeklınd~ 1Jcoıtledf 
Karanlıkta omuzuma bir el dokundu. lebilir. Beni güldüremiyen bı~ 

Başımı çevirdim: Doktor Celal Tahsin: nın, faciadan farkı var mıdır. gnıel r 
- Ne o, üstad .. sen de mi tramvay bek- Halbuki, Kibarlık budaln: "/El ))eli: 

liyorsun? dapte edilmiş bir komedi i 1 sıırııı 
- Hayır, deıdi, ben Alayköşküne gidi- gibi bütün seyircileri başından .. ıı ~ 

vorum. Bu gece Molyerin güzel bir piye- kadar güldürdü. Eğlendirdi. Bt\İe~ıt'f 
~ oynanacak ta .. istersen gel gör bir ke- söylenecek sözü hemen şim~ı ~r. 
re. Bizim çocukları çok beğeneceksin sa- reyim: Büyük bir muvaffakıyc. ıi; ~ 
nırım! Kibarlık budalası rolünde N'!~~e ~· 

Matbaadan yorgun çıkmıştım. Eminö- rısı rolünde Hadiye, saraylı rolıı İ(J pi~ 
nü H~kcvinin, Ala~öşkünde oynıynn riye ... Onlan geçen sene bir ba~ iJldt ~ 
temsil kolunun yeni ve zengin bir kadro te de seyretmiştim. Bir sene 1~ ttı;ı 
ile kış mevsimi faaliyetine geçtiğini du- kadar ilerlemişler. Onlar, JiaJke 11.,. 

. ' k. landır. rı· 
Yuyordum. kolunun en eskı san at ar • ıarı , 

. .. .d •atkaf ...ne~ Parkı döndük. Aiayköşküne vardığı- memleketın en guzı e san • ıcır .. 
mız zaman salon kapıya kadar seyirci- yazi başlı başına bir ale~Ş~:ri)'C ~ 
lcrle dolmuştu. Hadiye, Halidenin bir eşı. _ u-1cıe ti""" 

Ce!al Tahsin sahneye gitti. Ben de müş- gün konuşan fakat biraz guçlu atlı~ 
külatla bir boş sandalye buldum. Ayak- süm eden değerli bir artist. sar ı,ef'I'" 
ta duran ihtiyar bir zat: .iünde biraz neş'esiz görünnıekle ~ 

_ Affedersiniz, dedi, bu sandalyede çok harckclliycli ıuııde 
ben oturuyorum. Aşki rolünde Şakir, Sakar ro ~J!P 

Ve manalı bir tavırla yüzüme bakarak ya, terzide Şefik, uşakta Ethe11l~ 
güldü: de, S3deddin de muvaffa~ ol~U~~ ~d' 

- VaJlahi şu dakikada e!li lira verse- Gülizar rolünde Mualla d~~~ y•~ 
niz, sandalyemi vermem. Ta Aksarnydan şuyordu. Yalnız cÇiçek, ro u ısiı: r 
geliyorum. (Kibarlık budalö.sı) nı sey- bayanı çok cansız, çok haıeke ıı ıııçb· .. 
retmek için, bu geceyi bir haftadanbcri dum. Galiba hayatta da başındst ~ !" 
sabırsızlıkla bekliyorum. aşk macerası geçmemiş. Ne ya:ıi. rJ 

Salona tam vaktinde gelmişim. Zil ça- yese kendinden bir şey vcreın ş!J 
Niyazı,· Kibarlık budalası:ıda b-'~ Tındı. Perde açıldı. . ,,e ,., 

bütün hususiyetleri; mimikJcrı _.,,ııtır Kibarlık budalası. tıoeıv- (t 
Molyerden adapte edilmiş bir komedi. larilc yaşatıyordu. Felsefe ~ııer• tıl 
Salon birdenbire karardı.. ayaktayım. ders alırken simasındaki tnhavvı.ıaıcısfl 
Fısıltılar kesildi. saraylı ile şarab içerken P:ırı:e ~,dJr 
Seyirciler sanki bir ağızdı:n nefes a 1ı- yal~-~~ı, saraylıya saldırma , 

varlarmış gibi. Derin bir sessizlik içmde tabu ıdı. e1t p.Vftl. 
~e herkes dikkat kes!lmiş. Salonda ade~ 1 Beni yağmur altından çeker P lcJf~.r 

k .. k.. ··ı·· teınsı·ı kolunu ,,. kendimi yalnız sandım. 1 OŞ une go uren . . ,,c B r 
S h Ye San'atkara hürmet. Bu ne gü- j li rejisörü Doktor CeHU Tahsını .. ı fl'.ıı. 

a ne , . . . tstanbı.ı> 11 
zel şey. Gıpta ettim doğrusu Alayköş- ı d.a~ları:ıı teb:ık. ederım; baŞlıtB ı-(t 
k - d ki san'atkarlara .. Naşid geçen gün tının tıyatro ıhtıyacını - Tepe tetılııı 

un e .. h" · den -
gene şikayet ediyordu: cBeyim, geçen mek .luzu~unu_ ~s~ettırme 1~ aksam bir oyun verdik. Seyirciler ak~a- latmın ettıklerı ıçın.. serte 

~ · ~ · 1skcnder f. ~~ mm altısında geldiler. Sabahlrvın ııır ...---- ki 
ilraba rıstık ve kabak çekirdeği kabuğu Ak('aray Ortamektebirıde 
süprüntüsü kaldırdık salond&n!. • • yoıO 

* 
tabaııca hadisesinin ıç ~ r 

O• c# 
. . Aksaray (Hususi) - Ak~rs.>' e ~ .ıı 

Pıyesın mevzuu çok basit: Kavuk ve kulu talebesinden birınin rı~ ar;'/ :f(ıJ!"' 
cübbe devrinde zengin bir adam lstan- menine tabanca attığı ha:<kında .. ı;ıı f 
bula yerleş:yor. Ki~r olma~ sevdrunna 1 gazetesinde çıkan havadisin jçyt' 
düşüyor. Evine - kıbarlığın ıcabatından d . sııııtr 

· ıı· · b. k ur. • il ,r imiş diye - bir musıki mua ınu, ır ra s Orta okul talebesinden J{eıtl ~ 
ll. · t t serıe ... , • muallimi, bir meç mua ımı . u uyor. rin oğlu Mehmed Sümer geçen ııır'" 

Derslere başlıyor. Bu arada bırçok eğ- :".iye muallimi tarafından sımft~. def 
len celi pasajlar var. Neticede kibarlık ınışlır. Bu sene karnelerin t~~: (jÇ sı~ 
budalası ailesi arasında da, dotsl~rı ya.- ne riyaziye mualliminin kendısill srlf11' ~ 
nında da kepaze oluyor ve kızı cÇıçek. l, mara verdiğini gören Mehrncd ~ .. 
aşığı güzel bir dolabla budalanın elinden mekteb müdürlüğüne müracDııtdlll ~;tı• ~ 

- •• • v ·ı d d ğ0 l 1•Jl lı; Jt~ alıyor. Çunkü kızın aşıgı ası za e e ı - sene haksız olarak sınıfta bırsı- fıııırl 
dir ve kibarlık budalası olan baba, kızını bu sene de riyaziye muallimi urııl<SııJı~· 
bir asilzadeye vermeğe ahdetmiştir. üç numara verildiğini ve bu )l!I ~c rl 

Birinci perde musiki muallimi Şakra~ mekteb idaresince elkonuııns~nı ıı1e~~ 
efendinin yeni bestelemekte olduğu bır marasının düzeltilmesini iste.ınıŞ. it ıJ~ 
.suzinak şarkısile başlıyor. ıdarcsi tedkik edileceğini söy'iyc~ıı tı'ıı 

Bu rolde Şinasi, o devrin konaklarm- rııedi savmıştır. Mchmed ıne:ktcblr. e' 1~ 
daki dalkavuk ruhunu sahnede çok iyi cesinde arkadaşları ile konuşurltC sf lı.ı.ı 

- · baJlC ııt~· yaşatmıştır. rinden aldığı babasına aıd ta 111şll f 
Şakrakinin arkadaşı olan raks mualli· \•aya atmıştır. Tabanca atılı-il ııdıC1 & 4 

r.ıi Nazım da cümleleri birbirine sür'Atle riyaziye muallimi hazır bufun~r ~e" 

Hayrabolu İcra l\lrmurluğundan: 1 O Şubat 938 Perşembe 
Hayraboludan bakkal Ömere mahkeme 

Öfte- ne riyatı: llii.rnı ile nıaa !alz ve ücreti vekalet ve mah-
12 ı· Plô.kla Turk mu 1'·l<;i, 12,50: Hava- keme ve icra masrafları He birlikte cem'an 

dls. • 05: Plnkl:ı Türk musikisi, 13,30 Muh- 004> lira 2 kuruş itasına borçlu Hayrabolu-

ckliyl'rek tumturaklı elfaz ile konuşnıcık- bi bu muallime karşı silahla b"' 
Kastanıonu Sulh Hukuk Mahkemesinden: ta büyük bir istidad ve muvaffakiyct de vuku bulmamıştır. . btı ~lf ıJ' 
Kastamonu mnllye hazinesi vekfll avu- ~österdi. Cürmü mcşhud mahkem.::sı 0aıcil"1 r 

kat Nahid Çınarın kürede Ahmed oğlu ölü Meç muallimine gelince, bu rolü yapan yi iki aya mahkum etmişse rJe ,,e p'ı f 
Hllminln kızı Saher aleyhine açt.ığı 86 Ura 68 Said, zaten eskidenberi t.ıklidde eşi bu- lebe tarafından temyiz edıinııŞ r11t1rı'i (1 
kuruş alacak davasının yapılan muhakeme- b. ı· S h d A d ı ··ddefı.ı lı~ teıır ı1 ıik ne~rly:ıtı. nun Emir Yakub köyünden Hıiseyin Çavuş 

Ak· "lm n~riyatı: hnkkındo. yapılan icra takibi sırasında borç-
lunun ikametgdhının meçhul bulunması hal& ,. Çocuk tiyatrosu (Kurnaz Tilkll, 19: 

Bay Nlho.l v n.rkada ları tarafından :rurk s~bll' tebliğat lfn kılınamamış ve t.ebllgatın 
kılnrı 19,ao· 5 r müsa- hııkuk usul muhakemeleri kanununun 1411 ve 

mu 1 ve h ar ~ · po ıu üncu maddelerine tevfikan ilanen lcra-habr .. 1 Eşrer ,. flk, 19,5:>: Borsa haberleri, k 
11 1 

ld ıı. d bo 
1 

H-
sına arar ver m ş o u6 un nn rç u use-~o· < "mal Kll..,. ı ve arkadıışlo.rı tarafından b 

1 
b 

1 
d ıı. ın~ li 

2 
k. 

· · vin Çavuşun orç u u un u6 u ~ ra u-Turt. musikisi vr hnlk şarkıları, 20,30: Hava 1 
1 

b 
11

• t !hl d ı•ib .. 
be ruşu , u an ar n en • :ı.ren on gun zar-rapo 1 20,33: m 0 r Rıza tarafından ara a . I -d dlği t dklk i . tında odemes ve o eme ve e merc -ı:oylPv. 20,45: n•men Şen ve arkadaşları ta- inden veya temyiz veyahud ladel muhakeme 

rafın-tan Türk musikisi ve halk şarkıları, volu ile nld olduğu mahkemeden icranın ge
CSaa dynrı> ... 21 15: Tahsin ve arkadaşları rl bırakılmasına dair bir karar getırllmedlk-
taraf ndnn Tı ~k :~~;~kl:Ja":s h:~:e:ı:~ıl~~; cf' cebri icra yapılacağı ve gene bu müddet. 
21,50 Ortestr ... · • zarfırıda mal beyanında bulunması ve bu
Pl ii "". so~lar, opera ve 0ı>ere!'. parçaları. <unmadığı takdirde l)aplsle tazyik olunacağı 

aberler ve erte l günun programı. Ye hakikate muhalif beyanda bulundut11 

Junmıyan ır genç ır. a ne e na o u tesi günü temyiz _başın. u • ·rbsl ti I' slnde: Davalı Saher namına çıkarılan dave - .. d. f. 
tlyesi mczburenin ikametglihı meçhul bu _ dilile konuşarak bütün san'at ve "meha- J,in telgrafla emri uzenne c ıcıet' ,~· 
J.mduğundan bahslle tebliğsiz olarak geri reUni gösterdi ve kibarlık budalasına (·dilmiştir. Evrak temyizden n~8pıl' çevrilmiş olduğundan ilanen tebligat icra- güzel bir meç dersi verdi. diğinden yeniden muhakeınesı I 
sına sr.rıır verilmekle muhakemenin bırakıl- B. l k se ·rciler çok tabii bir zn ıı"' 

ır ara ı yı , - fır. \f(call' 
dığı 7 /3/938 tarihine tesadüf eden pazart.e- ruretle o derin sükutu ihlal ederek katı- Erzı"ncanda kurtu'uş b81 sf günü saat 10 do. Kastamonu sulh bukut 
mahkemesine davalı Saherin gelmediği veya hrcasına gülmeğe başlamı~tı. h 1 v 

bir vekll göndermediği takdirde hakkında Meclisler ve perdeler açılıp kapandık- 3Zlr JQI t grt t 
~ıyab kararı verileceği ve gene namına çı- ça hepimiz gülmekten bayılıyorduk.. Erzincan (Hususi) - 13. ~~r ~~~ 
karılan davetiyenin bir nwhasl makkeme Piyesi hiçbir noktadan tedkik ve ten- can kurtuluş bayramının ıvı b!lş 
dlvanhııneslne yapıştırılmış olduğu t.ebllğ kid edecek değilim. Çünkü, çok bari?. hır kutlulanması için hazırlıklara ı 
:no.kamınn kaim olmak üzere ll!n olunur. ~ 
----·- --,.·-----...... . _ karakteri var: Gülmemekte ısrar eden· mıştır. ve 51cıı1C takdirde hapisle cezalandırılacatı tebliğ ma- leri bile güldürüyor. Burada havalar güneşli 
Kanuna kaim olmak üzere keyfiyet ilAn olu- Ben çok piyes hatırlarun ki, adı ko- mektcdir. 
nur. 



~~===============================~====-====:=======S==O=N===P=O=S=~=A===-ıı==:-=;=:=========================================Sa=v=fa===11==-• 
Alnıanyadaki değişikl ikler Avrupada s:~~ür~~:m İngiltere ile Amerika dün Japonyaya 

gerginliği arttıracak mı? tedkikleri şiddetli birer nota verdiler 
Di~e (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

tıııd; ~ taraftan Von Neurnth'ın riyase
te lçin:~l~uş olan gizli konsey, kabi
teı~,·k· e ıkınci bir kabine mahiyetinde 

milletin bütün enerjilerini şimdiye ka
dar emsali görülmemiş bir tarzda teksif 
ve temerkiiz ettirmcktedir.1 

Sanayi Umum Müdürü Reşad, şeh-
rimizc!eki fabrikalar üzerinde tedkik _ (Baş tarafı 1 incı sayfada) ı ğer devletler de hareketlerinde serbes\ 
ler yapmaktadır. Dün Yedikuledeki fırsat \'erecek şekilde hesablanmıştır. olacaklardır. 
deri fabrikalannı gezmiştir. Son za - Aksi takdirde Japonya başlıca iki de - Japonların cevabı 

<ctıt ı ed·ı 
Pet ~ 1 nıektedir. Bunun manası ise 

Börscn Zeitung şöyle yazıyor: 
cNasyonal sosyalistliğin esaslı unsur

·ları tarafından çizilen yold:ı milletın bü
tün faal kuvvetlerini teksif etmiş bulu-

manla::-da bazı fabrikalar muamele ver ~iz kategorisinde kayıdsız olarak in - T k 5 (A.A.) - Bahriye nezareU 
t b l ' ı· ı· · ··k 0 yo gisi:ıden kurtulmak irin kuvvei muhar §bd a ~ş amasının mes u ıye mı yu • !arından bir zat Rövter aJ·ansımn 

:ı • • 1 akt memur J 

rikelerini 5 beygir kuvvetine indirmiş- ıenmış 0 ac _ 1'~. • muhabirine demiştir ki: 
l3 rnuuÜdür 
Uııdan b · 

letırıeJin· aşka Roma, Tokyo ve Viyana 
Jıın har· 

1~ de dci:rişürilmesi, Almanya
"ertıe~ ~~ı .siyasetine yeni bir istikamet 

d- a nuyoruz. Bu suretle Almanya uny :erdir. Kuvvei muharrikenin inkısama Fransız hukfunetı de yakında, buna 
ı..- b. ta ektir" - Japonyanm esas deniz siyasetini 

devletleri arasında sesini daha kuvvetle 
işittirecektir.> 

uğraması sanayiden beklenen faydayı ,.._~nzer ır no . verec . . . . 
1emin etmediği gibi, bunlar muamele Lo~dra de:ıız muahedesı mucıbınce değiştirmesi için hiçbir sebeb göremiy<>o 
vergisinden kurtulduklarından kuvvei Ame!ika, İngıltere, Japonya ve Fran - rum. Bu siyaset neticesinde 1936 sene-
muharrikesi yüksek olan fabrikalar sa 1?43 senesine kadar 35 ~in tonluk sinde Japon murahhas heyeti Londra de. 
büyük rekabet karşısında kalmışlar _ gemılcrdcn daha fazla hacımde harb niz konferansından aynlınıştı. 

CılJi ~n! tahmine müsaiddir. 
Olc!uğu .0~sey, devletin harici işlerine 
"e bir &lb~ dahili işlerine de karışacak 

ltalyanlara göre vaziy~t: . 
0!acakt rıevı direktuvar malnyctini haiz ].filano 5 (A.A.) - Alman badiseleri.n-

ır. den bahseden Popolo d'İtaJia diyor k~: 
)a~:e~ gazetesi başmakalesinde şöyle cHitler tarafından. dün .. ~:ınan tedbır-

dır. gemisi inşa etmerneği teahhüd etmiş - Bu memur, İngiltere, Fransa ve Ame• 
Büyük fabrika sahibleri bu vaziyet- lerdir. rJka tarafından verilen nota!ann tedkI~ 

l).. r ~ i.er Alman siyasetinın bu tun sa~alar~a 
de i~u .kabine tebeddülatı neticesin- tarsinini 'stihdaf et~ektedi~. Hıt~er 1~ 
bııM. 1 erın nüfuzu görünü~ göre art- ı kendisi için hususi bır meclıs teşkil e 

ten şikayet etmektedirler. Bu halin ö- Jaııonya, bu teahhüde riayet etmek- ki neticesinde Japon hükumetinin bum~ 
nüne geçilmesi düşünülmektedir. İleri te olduğuna ve edeceğine dair kafi de- ' sele hakkında resmi bir karar ittihaz et. 
sürülen mütalealar, kuvvei muharri - recede teminat vermediği takdirde di· mesi lazım geldiğini ilave etmiştir. 

.,, ... r \' :..- d .. te · k" Alman-
)'e bi; . a~ılan değişikliğin sebebi. baki- mek istemiş olınası a .g?s . rır ~ daha kesi ne olursa olsun hiçbir fabrikayı mu ""~ ---.....-

~, ihthnalle, Nazi partismin rndikal · ya bundan böyle harıcı sıyasetı~e 
letirıi nları ile ordunun ve Berlin idare- büyük bir ehemmiyet atfedecektır.> 

n ('!=!k' • t 
ır.tı\'azerı .

1 
• an'aneıen arasında kuvvet Macarlara ~öre vazıye 

an1ele vergisinden istisna etmemek ve Çanakkale muharebelerı· yahu:i bu vergiyi büsbütün kaldırmak-
tır. Çünkü bu şekil devam edecek olur-

ladut csını tesis etmek için daima te-
sa adedi pek az olan büyük fabrikala· ------
rın da kuvvei muharrikelerini indir _ (Baştarafı 8 inci şayfada) /len takviye kuvvetlennin gönderilmesi 
mek mecburiyetinde kalacaklan söy _ karaya çıktığı zaman kazandığı toprak- 7 hafta sonraya bırakıldı. 
Jenmektedir. tan biraz öteye ilerlemişti. Muazzam Bu teehhür, ve Mısırdaki fazla kuvvet:. 

l:i;ı eden güçlüklerdir. Budapeşte 5 (A-A.) - Budapeşte ~e-
\ tı ~az· ·· Alınan yuk-12): et 1 Şeflerinin ihtirasları tabak- hafilinin mütaleasına gore, 
Otdu ij:e~ış olrnakJn beraber partinin sek kumanda heyetinde ve hük\ım:t~-
\ijde erınaekı kontrom esasıı bir şe- de oıan değişiklikler Aimanyanın b~tun Sirkeci yolcu salonu yarın 
~ artmıştır. siyasi ve askeri kuvvetlerini harici sıya-

>.ı:'1or~s Chronicle başmakalesinde ya- r.et emrinde temerküz ettirilmesi ma~i- açılı yor 
•B~ . 'yetindedir. Bütün bu değişikl!~!~r. m~f- Sirkecide yeni yapılan yolcu salo • 

~tro ~de Naziler kazandılar. Von Rib- ritlcrin mutedillere galebe ettıg•~• gos- nu yarından itibaren bütün servisleri
' ' un tayini ve Almanyada Nazi te- terir. Von Ribbentrop'un da hancıy~ n~~ le faaliyete geçecektir. Salonun açıl -
Rerginı~un tarsini dolayısilc Avrupada zaretinc tayini büyük bir ehemmıye.ı ması münasebctile hususi merasim ya
h ar:nı artacaktır. Fakat bu gerginli- haizdir. Çüııkü antikomünist ~aktın~ or- pılmlyacak, yarın sabah saat 9 dan ili
"% ası hadisesinin şümulü ve de- taya atan ve onu tahakkuk ettıren bızzat baren Liman, Polis, Gümrük, Muhafa· 
llei~u nıescJeye bağlıdır: Mağrur kendisidir. . . ze ve Belediye Turizm şube memur -
tete lta ehr ne zamana kadnr bu baka- Yarı resmi Pester Lloyd d!yor ki: . ları salonda çalışmaya başlıyacaklar -
t r tlanacaktır?a c Von ~ibbentrop'un ~ariclye nezaret~- dır. 
ansızlara göre vaziyet· ne tayinı başlı başma .. b~r pr?~am teşkıl Liman, Muhafaza, Gümrük bürola-

)l~ • eder. Almanya çok muhım had!selere ha- rı ve Emniyet Beşinci Şubenin deniz 
)Qıı ed <.Radyo) - A1manyada cerc- zırJanıyor.a l:arakolu dün yeni yolcu salonuna nak-
Çt en hadıs' el · h · t• "lt'k Muhafazaka·r Pesti Hirlap da ı:öyle ya-artırı k erın e emmıyc ı gı ı - ~ !edilmiştir. 

1_ l!iUera tadır. zıyor: Denizyollar idaresinin Sirkeci Li • 
«ltı llei~'L ŞU batın 20 sinde toplanacak o- cAJmanya nasyonal sosyalist partisi man hanındaki acenteliği de yeni sa -
lı" "'1Stag - ı· · d b" t k .. bu-tu-n mctalibatını harici sahada ileri sü- k "~ek ... ec !Sın e ır nu u soy- }onun yanındaki daireye taşmaca tır. 
d~ .l'a~11°rdu ve hariciye erkanı arasın- receğe benziyor. Binaenaleyh Avusturya Liman işletme idaresi, limana gelen ve 
ede arı de>o· 'kl"kl b b' · · ah meselesinin tekrar mevzuu bahsolması Celttir 6ışı 1 erin se e :nı ız açıkda demirliyen büyük seyyah ge -

l3 · beklenebilir.> 
h E?:li~dcn :rr.ilerinden şehre çıkacak seyyahları 

CIJ.Jedil.rn· alınan haberler buhranın * taşıyacak motör ve şirket vapurları -
l'ııeı:ı, siy ış olduğunu bi1dirmelerine rağ- General Frich tevkif m i edildi? nın Sirkeci rıhtımına yanaşmalarını 
~~afdir şa~i lnÜŞahidlerin kar.aati bunun ve seyyahların .::ehre daha temiz ve rno 
"!!) ~-; ıtndiki d ği "kl.kl . .. tak Berlin 5 (A.A.) - General Von ';/ d km 

1 
_ 

tı) -na büYÜk e ?1
• •. • erın, m~s - Frich'in tevkifi hakkında ecnebi rnem- dem el~ b~ salo.? a?. çı a a::ını mu· 

ıe:ış bir P.dı değişık~kl~re do~ru a- leketlerde dolaşan şayialar üzerine res nasip görnıuş, Gumr~, Beledıye ve 
~· nı olduğu ıdd•n edılmek-. mi 'bir Alman tefsirinde ezcümle şöy - Polis nezdinde !e~b~~:de bul~~- -
~ rı ge~, h . . . .. .. _ le denilmektedir: du Emniyet Mud~:ıu~ .. ve Gumruk 
1 .\lrna er ıhtimalı goz onunde tu- B· "b' ·aıarın ecnebi memle- bu şekli muvafık gormuştur. Yarın Be-
~de n zabıt b"' .. b" ··k h" • u gı 1 şayı l d M··a·· ·· As ı. hUsu i ası, utun uyu şe ır- k ti d d J pek rirkindir Bu lediye namına ktısa u uru ım "'\... . s tertib t ı d . ı . e er e o aşması " . . . t dkik d k 
tı "'Vlye etrni a. a mış vr.. evrıye erı husustaki haberler tamamile esassız • Süreyya bu va.zıyetı . e e ece \'e 
l"ıı kitrıseı . Ş'llr, İhtiyati tedbır olarak ba d . kat'i karar verılecektir. 
e\tedı erın tevkif edildiğı de bildiri}- ıı .> . . . • • 
l!etı· r. Elçiliklerde değışıklilder Gayrimübadiller cemiyetinın 

hab ırı 5 (A ) H . f. ' ' t . lır ltfrıden· .A.~ - Havas ajansının mu- Ber~i~ s. (~-~ .- avas a1ansının tas ı~esı ıa en_ıyo~ ,. 
Ci • 111.ırad · Berlın geniş bir nefes almış- muhabırı bıl.dırıy~~-. . ,. Gayrimübadıller Cemıyetı azası a -
lıdeıı ko: Yeni bir c30 haziran> hadıse- Diplomatık de~klıkle~. 0 ,. kadar a- r.ısında takdiri kıymet komisyonunun 

tı l!Urıtnııa kuhnakta idi. ni olm.~tur. ki, .a~a~~d~r hukumetv mer ilgasını isteyenlerd~~ ~ka yeni bir 
t ~lı'ıarık: beraber yapılan değişiklikler kezlennın hıç hırını ıstırnzaç etmege va cereyan daha başgostermiştir. Bunlar 
h~~dır. ~ kad.ar derin fakat ·daha az hoy- kit kalmamıştı:: . . . .. . cemiyetin de tasfiyesini istemektedir
h titj si artı bu değişikliklerle ordu, Yapılan degışikl~klenn en. muhım - 1er. Bu husus için yakında bir toplantı 
a buY\i~as:t Ve ekonomi üzerinde da- mi diplomatik servıst~n kat'ı .s~rette yapılması muhtemeldir. 

g l!u leb bı~ nüfuz tesis etmektedir. cıyrılacağı söylenen Vıyana .~e~.ırı- Von . • . • 
ı...:ııeli\ e?dulatın hareket noktası dört Fapen'in ve Duçenin teveccühunu ka- Afyonda Vehbı ıhtıfah yapıldı 
"llt.. })lan f · V H l'' ~ lır.ı l'rıil) ın tahakkukudıır. Bu plan zanmı~ olan Roma se ırı on · asse ın Afyon <Hususi> - Afyonlu halk şairi Veh-

l'rıi ~ ruttik t!te Ve :memleketin teşekküle- vazife!erinden ayrılmalarıdır. Van ı:as bl Çlz!llecloğlunun ölümünün blrlncl Jıldö-
l !:!trrı" ~ ağırlaşan fedakarlıklar tah- ~el'in yerine eski Londra sefaret rnus- nümü münaS!betlle .. mezarında bir 1htıral 
llııltilttltt<'dir. ~ . Prens Von Bismark'ın tayin edi- yapılmış, hatırası hurmetıe yfldedllmlşUr. 

tıt.ı b' .. eşa rı ........................ --................... _. ... "\Ilı ır d. .. ....... 
~ı~' iizı·d llluhtariyet elde etmiş olan leceği söylenmekte ır. . h um mu··ıettio:lı·g-· v b" de 
)I _~ ı en · . ~ . d v · "klikl hır ava um --ı ı e ır t!~ efet ~ gtzlı~e. veya açıktan açıg.a Orduda yapılan yena egışı . er nezartt ofisi şefliği ihdas edilmiştir. 
~gel bili d' enler ıçın bir merkez halı- Bcrlin 5 (A.A.) - Havas a1ansının n ı· de Münih'de ve Brunsvig'de 

'rı. r ı. İkt d. .. , . . oer ın , 
~~'11.ı ~ ~aPılan ısa ·11· sahada pek cur et- nıuhabiri bildırıyord: h , t" . l h üç hava ordusu grupu teşkil edihniş -
{'h al'ici . Ye.nı ıklere ftiraz eden Yiiksek kuman a ey e mm ıs a ı, . 
l~ ~di ate hsıy::ıseu olduğu kadar din, vapılan birkaç tayin ile tamamlanmış - tır. . 

5 
(A.A) D.. Alın 

, •ı;ı\., Y darı ğı • Berlın . - un an or -
\{!\~· ~ırıd ~ ve mektch mese1e- tır. . -k ek kumanda bey'etinde vu -1d a takıb d'l · t1 · d .. d" .. d dusu yu s llıı Qc!e<'ek h e ı en sıyase erı e Von Reichenau dor uncu ar u gru- 1 l değişiklik çok geniş olmuş -
h~U tıııtıla b ale gelmişti. pu ~efliğine tayin edilmiştir. Merkezi 4m~ gBe e?. -gr· enildig-ine göre 20 si 
~ ~ h C!taber o d l h . . ':ıi .f .uı. ugun o ' 
·~ltı1 al)ed.l r unun ısa 1 ışı Leipziv'de bulunan bu grupun vazı e - ı lmak üzere '49 generalin 
~1 ~ l> 1 nıemişti 0 d f'lh k.k "' .. .. 1 . . t k korgenera o 

l'ı ıı aruy r. r u, 1 a 1 3
• si ordunun motorlu kuvvet erını e - 1 · d - · tirilmio: ve Mare.::al Von ı1ı "t ıt.. e sadık ol b' h b' k d ı· yer eıı egış ':ıi ':ıi 

cı1 l'<'fl~r L an ır ar ıye na- nik Vı.! sevkulceyş no tasın an ye ış • BI b ·ı general Fritsch'den baş -lı!i. - llrı-,.,_ llabul etti k . k. h. <.,m erg ı e 
h:ıt r;~•Ştır. B rme ım anı .. ~- tirmektir. . Y.a diğer t 4 general daha tekaüde sev-
~t'ıı or~ G . ununla beraber goru- General Litz ikinci ordu grupu şefli- .k 

1 
t 

tı " . Oerıng kı d b" v unmuş ur. lı .,e.tin ya n a Von Blom- ğfoe General Becker de ordular urosu .. , . II'tl , t 
1 

r 
l\llha 1 e geçıneğe davet edilecektir . .::efli ·g-ine tayin edilmişlerdir. Ordu ve Mussoh5nı(nHm ~)er eMe graı· •. b 

• ıı Q a "' b k b" Londra ususı - ussa mı u 
~ l!erı· ra QÖre Vaziyet : hava kuvvetleri~de b~ndan ( ka .. ~r gün Hitlere gönderdiği bir telgrafta, 

leli ~~ 5 <~.A .. .. çok z!\?itl~r .terfi elmış veya e au e yapılan son tebeddülat rnünasebetile 
~..ıltıa Utı liitı .) - Butun Alman gaze- .sev~edılmıştır. _ hararetli temennilerde bulunmuştur. 

Türk kuvvetleri ise en belli başlı nokta- leri kullanmamak ihmali bizi lldedce o
larda siperlerde bulunuyorlardı. lan faikiyetimizden bir istikdeden 
Ayın 7 nci günü, zayiat 1000 i aşmaz- menetti. 

ken, 9 ve 10 ağustosta Suvla körfezinde 17 mayıstan itibaren, daha mantıki bfı 
sekiz bine yakın asker ve zahit telef ol- surette harekete geçilmiş olsaydı, 150 biıl 
muştu. mücehhez askere baliğ olan itilaf ordu-. 

Böylelikle ayın onunda, boğazlan el- ları temmuz ortasında 70 füı 75 bin aS\. 

ce etmek için yapılan bütün gayretler kere baliğ olan 10 fırkablc Türk ordu .. 
her noktada knt'i bir surette akamete suna hücum edebilirdi. 
uğramıştı. Bunun yerine, ya başvekaletin veya• 

21 ağustosta yapılan ve bu sefer 1sma- hud da Whitehall'in hatalan ağustos .. 
iloğlu tepesini almayı isühdaf eden ta- yında ayni kuvveUerle harbetmeğe 

arruz, yapılan muharebelerin en muaz- mahkfun ederek bizi harcadı ve en vafloo 
zamı ve en sonuncusu oldu. İngilizlerin talı bir tehlikeye attı. Bu tehlikeden hl~ 
zayiatı pek ağırdı. te muvaffak olmadan sıynlmı~ bulunu. 

Muharebenin her veçhesi, hatta 21 a- yoruz. 
ğustostaki son safhaya kadar bile zafer 11 birinciteşrinde Lord Kitchner Ha• 
veya mağlubiyet meşkiik bir hal arzet- miltona şöyle bir telgraf çekti: 
mişti. Hadiselerin teselsülünde en küçiik cEn tedbirli bir şekilde GeliboluyU 
bir değişiklik, talih teraziSlnin ibresini tahliye ve askerleri çekmek kararını a• 
de değiştirebilirdi. lırsak ne kadar zayiat veririz?, 

İlk karaya çıkışı takib eden ilk taar- Tahliyenin mevzuu bahsolmıyacağını 
ruzlar akamete uğradıktan sonra, müs- zaten beyan etmiş olan Hamilton şu ce• 
takbe1 harekatı tayin hususunda epeyce vabı \•erdi: 
geç kalındı. Hamiltonun tahminleri rna- •Mevcud kuvvetin yansırtı, son daki. 
yıs l 7 de harb ş(ırasına gönderHmişti, fa- kasına kadar kullanacağımıı topları, dC!· 
kat harb şUrası veya kabine bu rapor- miryolu hat1anmızı, atlanmız.ı kaybetJ.. 
ları 7 hazirana kadar nazar. itibara al- meden Geliboluyu tahliye edebileceğimi• 
rnadı. Bu en buhranlı zamanda vukua zi zannetmek doğru olama?. Talihimi• 
gelen kabine tebeddülü veyahud kabine yaver olur, o zaman tahminimden dahf 
tl'şkili bu geç kalmanın en başlıca scbe- az zayiat verebiliriz., 
bidir. 11 birinciteşrinde Hamiltonu geri çek. 
~ctice, Hamilton tarafından isteni- mek karan verilmişti. 

Yunanistan da 
Vaz iyet 

(BCI§tarafı l inci say/oda) 
Vaziyetin anahtan kral ile General 

Metaksas arasındaki rabıtadadır. Ordu 
kralın tarafında olduğu iç~n Metaksas 
hükfuneti kral ile hükfunet arasındaki 
anlaşmayı muhafaza ettiği müddetçe se
lamette addolunmaktadır. Kral ile hü-
kfımct arasındaki rabıtanın koptuğu hak
kındaki haberler de şimdilik mevsuk te
liikki edilemez. 

Hükumete göre adedleri bir düzüneyc 
varan tahrikçi liderlerin süri.ilnıesi hiçb"t 
şiddet manası ifade etmemektedir. Zen. 
gin olan menfiler rnenfalarında çok iyi 
vakit geçirmektedirler. Husus! evler sn
tın almalarına, ziyaretçi kabul etmele
rine ve kaçmnmak şartiJe serbestçe do
jaşmalanna iz.in verilmiştir. 

Suçiu beraet e tti 
Davacı tevkif edildi 

(Baştarafı 1 inci sayjo.da) 
- Kazaen makas düştü .. ayağıma bat

tı, yaralandım. 

Hakimin ısrarı karşısında da gene ifa
desini değiştirmiş, bu sefer de: 

- Suçlu, beni şakadan yaraladı, de
miştir. 

Nihayet, duruşma bitmiş, hakim suç
lunun suçunu sabit görmiyerek beraeti
ne karar vermiştir. Davacı David ıse, 
cürüm tasnii suçundan tevki! edilerek, 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Şehir Tiyatro• u 
Dr.lm kısmımın 

Bugün sut 15. 30 da 

llLlll J YvaezSaakn ~: ~-:R:~?/lt 
111111111 Mtthmud Yesari 

Komedi kısmı: Bug1ln saat 16.SD da 
ve akşam 20.SO da 

S ÖZÜN K I S AS/ 
Komedi 4 perde 

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Yann gece 
(Kadıköy- Snreyya) 
Salı: (Bakırköy) 

Çarşamba : (Üskndar) 
sinemalannda : 

ÇiFTE KERAMET 
Vodvil S Perde 

Çeviren : Reşad Nuri 

Si LANIK BANKASI 
T~sis tar.ihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

Türlriyedeki Şubeleri: 

tSTANBUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu ~t l l'rıQ)erı er tarafından neşrolunan !kinci ordu grupu kumandanı Gene İt.:ılyan gazeteleri yapılan tebeddü
tecltr." ere bu)~:e~gul olmakta ve bu .r .. ı Van Kleist ile kara or~usundan 7 latı t.2bii görmekte ve bu suretle dev -

"cıl};i hır ehemıniye: vermek- Geneıal v~. hava kuv~etl~rınd~n 7 
Ge- :etin bütün işlerinin Hitlerin elinde top 1 Yeni neşriyat ı 

~ 'C>rd &chC!r l3c .ncral tekaude sev~?dı~~ışlerdır. . . lanmıs olduğunu ya7.rnaktadır1ar. ---------------
a~1 tı, ha~ obachter diyor ki: Bu tayinler 14 uncu kolordu ısmıle ' V ' dan ıldı Çucuk - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Y unaniıtanclaki Şubel~ ı 

SELAN1K • ATİNA 
1:11 arh.. ·•ci sı· • . . .•. "hd · t t · Fon Papen ıyana a~r M .. _ ... •ft-fından ç karılmakta ıa (Ço " <tr ·•1da al Yaset ve ıntllı ekonomı yeni tir bırlıgın ı asını ın aç e ~ış - . . er&~~ ........ ı o n -
ılı},,,.: l:l. lıtıla .. ın.an tedbirler tesadüfi de- tı'r. Bu kolordunun kumandanlıgma Vıyana 5 (A:_A .. ? - ~azı. fesınden affe- cuk) adlı derginin <72) tncl sayısı ~ış -

'"
1 

• b ı Al b k ] F p b ur. Ynrd yavrularının satıık, soyal kfilUi -'fo._· •tııt· ır sistem d l ·1· d k G 1 V Wı'etersheim tayin edil - di en mnn uyu e çısı on apen u 
"llli I§nf h a 11.ın P. vu u- . enern on . . • d d l'el durumlarının inkişafına hizmet eden bu 

trı.<ı...._ areketi · ·c d ·a· · t" H rdusunda yapılan ıslahat sabah elçıhk erkanına ve a e erek Ber- ıtıymetıı dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve '"(!lt'r' nın ı a esı ır. pnş ır. ava o .•. J . . . 
ın ınuhteviyatma gelince, neticesinde bir bava müdafaa şeflıgı, lınc hareket elmıştır. babal:ıra tavsiye ederiz. 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kas;.lar servisi .. .............. ... 
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Posta ,. nın 
KARANLIKTAKİ OTOMOBİL ! . 

- Bana mektub var mı! ı 
- Hayır efendini. 

· Jlmmi dôrt gündür uyanır uyanmaz, o
to\ garsonuna hep aynı suall soruyor, ve 
aynı cevabı alıyordu. Cebinde ancak ikf 
·rası kalmıştı. Kendisini mektubla ti 

1ngiltcreden Holandaya çağıran Ameri· 
lt&lı maden sahibinden yarma kadar bir 

ber çıkmazsa bu yabancı memlekette 
beş parasız kalacaktL 

Yakışıklı, çalışkan, zeki bir gcnçtl 
I)ilnyanın hemen her yanını dolaşmış, 
birçok işlere girmiş, çıkmıştı. Fakat taEi 
tec gitmiş, son zamanlarda işsiz kalmış
tı. Holandadıı bir hariciyeci olan amca
smd~n başka kimsesi yoktu. O da birçok 
mektublarına musbet bir cevab verme-

işti. 

Günün birinde tanımadığı Dir Ameri
kalı maden sahibinden şöyle bir mektub 
alınıştı.: cDünya seyahatine çıkıyorum. 

Bir katibe ihtiyacım var. Sizi methettiler. 
.~yda yüz dolarla işe başlatr.ayı kabul e
diyorsanız derhal beni cLahe;)'• de ( .•••.. ) 
i>ldmde bulunuz .• 

Jinunl borc hare edip bu uzun yolculu-
18.zım olan parayı bulmuştu. İstenilen 

otele indi. Fakat işte aradan dört gün 
geçtiği halde ne bir gelen vardı, ne de bir 
haber. 

* 

İngilizceden çeviren: 

Nenir • 

Elinde ıc:ımda.n met"dive nZeri ytıV<ıf yıı.va.ş indl 

koyu esmer bir genç. o ge~e aşağı bal- genç kız bitkin bir halde blr divana uzan• 
konda onların, kimse anlamasın diye a· dı ve anlattı: 
rabca şöyle konuştuklarını duydu: - Bu ev benimdir. Bu ve daha birçok· 
_Artık ayağı iyileşmiş. Sütcünün oğ- ~rı ..• Kuzenimle bu yüzden uzun boy~u 

luna para verip öğrendim. Belki yann davalarımız oldu. Ben kazandım. İki gün 
yola çıkar. Bu geceyi kaçırmamalıyız. sonra mahkemede imza verlrsem bütün 

Korkn tereddüd istemez. Hemen işini mallarıma sahih olacağım. Vermez.o;em 
O gece geç vakit penceresinden dışarıyı. -. k. B /. · b "d 

bı'tı'rivermeli. hepsi ona kalaca unun ıçın ana mu -
reyrederken tuhaf bir şey gözüne Çl:t!'ptL k h ı ğ t h 

b J imm· l sevahatlerlnde yarım yamalak hiş bir tuza azır ıyaca ını esasen a -
Umn boylu bir genç erkek otelin ahçe. " min ediyordum. Fakat dava bitinceye ka-
.si.ni bitişik bahçeden ayıran duvarın (). arabca da öğrenmişti. Bu .sözler ona hti- d y dar bu şehirde kalmıya mecbur um. a-
niinde durmuş, bir şeyler araştırıyordu. yük bir merak oldu. Ne bahçede, ne de d b k ki 

S h bı balkonda bu i": adamdan baska kimseler nımda ihtiyar bir hizmete! en. aş a m-y ndaki ev pek muhteşemdi. a, ! eri rı.ı • se yok. Onu da bu gece oğlu _.ğır hsısta di· 
ştındiye kadar hiç görünmeınişlerdi. Pan- yoktu. Hemen bahçeden mutfağa ı~rdf. ye çağırdılar. Demek bir hile imiş. üstü
curlar daima ktıpalıydı. Ama bu gece Yemek salonunu geçti. Bslkona çıktı. me saldıran adamı kuzenim para ile tut
bah~de ince ve "Ok güzel bir genç k~ Yaşlı adam hala orada idi. Genç ortalar· 

x- ~ muş olacak. 
r.Undeki bastona dayanarak dolaşıyordu. da yoktu. Yemek salonundan geçmeden _Mesele bitmiş sayılamaz. Gidip ben 
Arada duvar olduğu için bu iki genç bir- bir yere gidemezdi. Halbuki; Jimml ge- her tarafı bir dolaşayım. Bakalım cani e-
birlerini göremiyorlardı tabii. Yalnız lirken onu görememişti. O holde...... ve nereden girmiş? 
genç kız bir ara erkeğin ayak seslerini Yan bahçeden acı bir kadın leryadı JJmmi ayağı ağrıyan güzel kızı kuc:ı-

ydu, ürktü ve hemen eve girdi. Adam duyuldu. Ve birdenbire kısıldL Jimmi ğında yatak odasına çıkardı. 
biç oralarda değildi. Jimmi yatağına gi- bahçeye koşmak istedi. Ayağına b:r çel- Elinde şamdan merdivenleri yavaş 
rerken-bile o hala aynı duvarın önünde me takıldı. Yiizükoyun yuvarlandı, fakat yavaş indi. Tam son basamaklara gelince 
bir şeyler hesablıyordu. Fakat delikanlı- kendini çabuk topladı. Duvara tırmaru- mum nasılsa kayıp aşağı yuvarlandı. O 
nµı aklı onda değil, güzel genç kızda idi. ken de birinin bacaklarına :ısıtıp ~P.ktiği- dakika merdiven başındakl kapının hızla * ni duydu, tekmeleyip kurtuldu, öbür bah- kapandığını ve arkasından sürgülendiğini 

Ertesi gOn ycm_ek salonuna inince Jim- çeye atladı. Orada dün akşamki genç kız- ciuydu. Kibriti mutfakta unutmuştu. GP.
~ masanın üstünde kendinden evvel Yt!· la esmer erkek boğuşuyorlardı. Genç kı- ri dönse kapı kapalıydı. ister istemez 

yiyen müşterinin unuttuğu bir ingf- zın yüzü, erkeğin arkası dönüktü. Kızca- bodruma indi. Gözleri karanlığa alışınca
Uzce gazete buldu. İngiltereden ayrılalJ ğız yalnız gözlcrile Jimmi'd~n yardım is- ya kadar bir şeyler göremedi. Acoba .. 
htç ingilizce gazete okuyamamıştı. Şöy- tedi, hiç ses çıkaramadı. Çünkü; iki es- haydudların biri, ikisi kendisinden evvel 
le bir göz gezdirdi. Ne şans! Gazet": A- mer, kuru el boğazını sıkıyordu. Jimmi buraya gizlenmişlerdi de üstüne ::ni atı
merikalı maden sahiblerindan ( .•.... ) nin herifin yakasına sanldı, geri çekti. Es- lacaklardı?' Nefes bile almıya korkuyor
bir tren kazasında öldüğünü yazıyordu. mer adam kızı bıraktı. B~r elini cebine du. Aradan bir zaman geçli. Ne kadar 
Be gündür otelciye biriken borcu otel- sokup çıkardı. Parmaklarına geçirdiği bilmiyordu. İhtimal birkaç dakika, belk! 
de b r iş görmek suretile ödemekten baş-· kı.u-s... • .. u ven muııakkak ki indığ: b:ı- de yarım saat ... Heyecan ona vakti unut-

çare kalmamıştı. Otel sahibi bu tf>kli- şı darmadağın edebilirdi. Fıı'iic.ıt, Jlmmiye turmuştu. Birdenbire merdiven ba~ınc& 
fi kabul etti. O günden itibaren Jimmi o- saldıracnkkcn birdenbire ye:c yuvarlan- sert bir ses duyuldu: 

İ n ebolu 
usulile 

elmaları 
tasnif 

Ameri ka~ 
edileC ek 

İnebolu ( Hususi ) - Mıntakamızda meb-ı salar daha zlynde düşmektedir· ~ 
zulen ,ettşen elmalarımızın ecnebi memleket- dan knlkan bir Alman yapurun• ~ 
lerde &Ül'Üm ve rağbetin! artıırmak içtn ya- zarfında 12 bln ÇUVtı.l iQ fındık ~ Jr 
pılm~ı faydalı tasnlf ve anbalaj usul ve tor- tir. İç fındıklar top Trabzon SS .,,!' 
mlllünün alllkalılara yayımı ve elmalanmuıın ctar borsada &atılmaktadır. BugGO' ,1 
kalite ve isUluıalAtı hakkında bazı tedldk • muhammen retoltenln üçte tk1S1 ıbflO 
ıerde bulunmak üzere, mütehassıs dok~r ml.ştir. 

Bade, Tiirltofis müsteşarlarından Zeki, Is- Emette tU·tun ı·sıı·hsali ~ 
tanbul Tümer glrketi müdüril Rahmtden .., 
müteşekkil üç klşlllk bir heyet şehrimize gel- Emet <Husus!> _ Geçen yıl ıcötl~ ' 
diler. Halkevl salonuna toplanılan elma müs tün ekmişlerdi. Elde edllen tütfin iısv". 
tahsil ve lhracatcılarına bu heyet tarafın- sulünün Ege tutünlerlne faik oıduğU -
dan, elma ihracatında tasnif n ambalajın ler tarafından teyld edllmlştır. ~J61" 
en mühim bir nokta olup en muvafık fo~- oldueundan tütün alıcısı geırneıııi-lı 
mülün de Amerikan usulü standardlze yap- bu yüzden sıkıntı çekmiştir. ~ 
mat olduCu izah edildi ve doktor Bade bu- İnhisarlar idaresinin, gelecek yıııar ~ 
rada yaptırdığı elma tasnif tezgil.hında A- ü d h k 1 halkın rett ... Jflf 
merlk.an usulü ile bir sandık elmanın nasıl n n a a ço 0 ması ve ve ~ 
ve kat kısma tasnif edildiğini ve bundan temini için bu tütunlerln aıun 
sonra da küçük sandıklar içine lstlf vazıye- tavassut etmesi beklenmektedir· 
tını mnteaddtd aeraıar gösterdi ve anıattı. Samsunda Tütün satışlaf'I 
Elma Jhrncatının artırılması ve dış plya.sa - ~ 
larda ecnebi mallarına rekabet edebilmesi samsun CHusust) - Yeniden 'PJ:.I 
:çın y~gAne çarenin, ufak sandıklar içinde çıkan o.lıcılar tütün piyasasının ~ r 
tasnif \'e ambalajlarının usule muvafık şe.- ıneslr.e scbeb olmuşlardır. Demet ~ 
kllde yapılarak ihracatta bulunmalan mec- çılmış gibidir. Maden ve civarı ının:',.. 1 
buriyetlnde olduk:lan elına lhraootcııanna cicmctin kilosu 250-275 kuruş ~ ~ 
blldlrlld.1. tılmaktadır. Batıcılar mallannı ~ .... ı 'I 

Elır.a 1hracatcılan uzun senelerdenberl 50- piyasaya çıkarmakta, alıcılar ':'~ ' 
60 ve daha büyük kiloluk sandıkla.t' içinde istekle mübayenya de\t:un etme~..., -
basit bir tnsntne yapılan ihracattaki hata • ltlr ay içinde bütün tütünlerin ıaıııoJ'saw--,.-
larını anlamış bulunuyorlar. 

stok mnl kalmıyaca~ kuvvetle ,,,/ 
Do!ttar Bade ve arkadaştan Ticaret. oda· maktadır. ~ 

sından on senelik iç ve dış pazarlara lhra - - -------------
catı gösterir ıstatlstlkler ve umum! lstihsa- Orduda 

1
.k

1
• e., .. e 

ırı.t hakkında malumat aldılar. Bu lstatlstllt- Y 
lerle de sabit olduğu üzere İnebolu elma lh- j~ 
racatında önemli bir mevki almaktadır. Ay- bı•r çocuk yan~ 
nl zamanda elına cinsleri uzun yollara mü- 111""" 

t~hammlldir. Ordu (Hususi) - Burada yuk-rı .. ıdlfı 
İstihsal mikdan vnsatısl seneYI yed!- aeklı d b · · d b. ngıt' ÇfY ~ 

milyon kllo arasındadır. İhraca elverişli ol- balleler en insın e ır ya yilk 
mayıp isUhsalatının en aşağı yarısını teşkil bu evle bitişiğindeki bil 1". 
eden ufak, zedeli elmaların da kurutularak yanmış, burada bir çoc~k ~ıııd'~ 
ziyanına meydan verilmemesi hususu da dü- narak can vermiştir. Ateş evın al~ 
şünUlmekte oliiuğundnn İneboluda bir elma samanlıktan çıkmış, birdenb:re P' ot' ' 
kurutma fabrikası kurulması da muhtemel- b k ulat' tr 
dir. Mütehassıslar bu yolda elmalarımızın evdeki kadın ayılmış, omş. rşd'· 
lstlhsR.1 mevkileri ve mlkdarlan üzerinde fındnn müşkülatla kurtarılab:lrll ~ 
tedklkJerde bulundular. kat kadını kurtaranlar içerıde ,eıı 

Bu mütehassıs heyet Rlzeye ctt.meıı:: üzere çocuğu bulunduğunu farkedetrl 'f'' 
şehrlmlzden ayrıldılar. !~in onu kurtaramamışlardtr. -"':; tıı1' 

Fmdık piyasaları nan evin bitişiğindeki yağlı 1>01 f1e tı" 
yük eve sirayet edince vah Baraıı -" ' 

Trabzon (Hususi> - Son günlerde fındık 
piyasaları durgun devam etmektedir. Bu 
yuzden müstahsU malını saklamak lmklnını 
bulamadığından ve 'Stokçuların da banka 
cmrincte bulunan fındıklarını bankanın em
ri üzerine satışa çıkarmaları haseblle plya-

lediye reisi derhal yangın ye~ ~ 
muşlar ve talimat vererek at ~~ 
ziyade büyümesine manı clın # 
Çocuğun yanışı büyük bir tcess'1t 
Jırrnıştır. / 

r da garsonluğo başladı. Çünkü; otelde dı. Genç kız tam vaktinde b~stonile onun - Çık yukarı, hırsız herif! 
başka açık vazife yoktu. ayağına bir çelme takmıştt. Başı hızla Kaçacak yer yoktu. Çarns,z emrı? bo- d riial * cuvara çarpan cani yere bnygın düştü. yun eğdi Merdiven başında oteldeki nk- Baş, dış, nezle, grip, romatizml ve bülUll ağrıfarmızı 8 
Müşterilerden ikisi daha o akşam dik- Jimmi onun gevşiyen elinJcn kurşunlu naz ve esmer iki haydudla otel sahibi ve k 1 b d Ü d Ü k 1 b·ı · 

k tini çekti. Biri yaşlı, tıknıız, başı saçsız eldiveni çıkardı, aldı. Kızla birliktn eve dört polis .ellerinde elektrik fenerleri o- SSer. Ca in a g 11 3 Ç aŞB a ma J ır. 
bir dam, öbürü kuru elli, geniş omuzlu, girdiler. Kapıyı kilidledileı. Salonda nu bekliyorlardı. Dıwamı 13 üncü sayfada. ~ 

~"=S~o=n=P~o=s=ta=~=n~ın~e=d=e~b=J~ro~m=u~ı=:=5=8=~====~~~-~--~~=za=f=fu=r= .. =.=K~a=v=a=~=e=l~ik=ro~lü=n=ü=k=ı=ş=ın=~=l=o=n=.~rup~™P~~~~--b~•~•nnu~~~~ 
brda bizi dansa davet ederek yapar· detindcn çeneleri titriyerek, selam ver- yor! Gözleri her saniye kolun 
sın. ıned~1 ve bana bakmadan yanımdan atte... ~ 

Genç ızın Romanı Yan şaka, yan ciddi bir sesle söyle- geçip gittiğini görmedim mi? Fakat et- Beride iki genç kız, kolkola ıeıı>' 
ı~en bu sözler Muzafferi pek müteessir rafındeı geçen şeylerden haberi olma- - Yolcu geçirmesini ve bete ~ 
etmişti. Bu duygusunu göstermemek i- dan beni bir gölge gibi takib eden ve hiç sevmem. Günlerce asabı.Jt1 M 

Muazzez Tahsin Berkand ~in hemen suya .daldı ve ta ilerden çı- i.:eni çok ciddi ve derin bir aşkla seven lur. . ~ 
karak Mithatın yanına gitti. Muzaffere de acımıyor değilim. Ona - Ben alıştım artık ..• tllc!0,r tt"' 

- Bir de gözümü açtığını vakit ken· ı istanbula gcleliberi bu güzel deniz Bir saat sonra bisikletlerine binmiş- karşı t1lan duygumda hatta acunaktan gün Adaya gidecek olsam a~ '1,p: 
\timi yatağımda bu~ıyaymı mı? Ter- spo~u~u bir ken~r~~w.bı.raktıŞ.ıma hala ler, lekrar yola düzülmüşlerdi. Hepsi- daha fazla bir şey de var sanırım: Ona rnızlanırdım. Sık sık yoıcul ~ 
den yorganım, ;>astıgun sırsıklam ol- dmış?m. Bunun ıyıligını bugun anlıyo- !iİn üzerine bütün günün yorgunluğu foanıyorum .. ona güveniyorwn. Bu ğım içiı1 artık bu sahneler baıUl 
mu.ştu .. w . • l ıum. Ilık sular sin~~lcrimi yatıştırdı. çökmüş gibi ayrı ayrı gidiyorlar, tek hislerim belki bir gün bana ceveh de-

- A .. ruya mıydı anlattıgın hıkaye? Bundau sonra hergun banyo yapaca- tük Vt! kesik cümlelerle konuşuyorlar- dirtec\?k ve onunla bir yuva kuracağım. 
Biz de sahici bir vak'a gibi dinliyorduk. ğıın artık... dı. O kadar yorgun ve yalnızun ki... 

- Geçmiş olsun oğlum ..• Allah sana Bu kararla Peri hana seslendi: e 
başka korkulu rüyalar göstermesin. - Perihan, ister misin bundan sonra Asfalt yoldan yokuş yukarı tırma- Galata rıhtımında İzmirden gelecek 
Şimdi biz Yeniköye yaklaşıp senin seninle hergün denize girelim. nırken Selma gene Muzafferi düşünü· \'apuru beklerken Selma sabırsızlanı-
Jrurtulı.ışun şerefine mükemmel bir ban - Ne iyi olur Selma. yordu: yordu 
yo yapalun • İlerde yüzen Fatma da bunu işitmiş- Zavullı çocuk, işte o günden sonra, - Beklemenin ateşten bir gömlek ol· 

ti. sırf ötekisinden intikam almak ve onu duğunu söyliyen eskilerin hakkı var-
Be~ dakika sonra genç vücudlar de- - ~en de sizinle gelirim çocuklar. llüşüumemek için Muzafferle yakından mış. Dündenberi Emeli göreceğim diye 

nizde yanyana, balıklar gibi yüzüyor- - Ala; üçümüz bir arada bir gün '"'lakadar olarak onunla gezmeğe baş- !.;im içime sığmadığı için işte vapur sa-
lardı. Kırmızı, yeşil, mor ve siyah ma- Floryaya, bir gün Kalamışa, bir gün iamadım mı? Ötekisinden intikam al- sttinden evvel buraya geldim. 
yolar güneş altında parlıyarak batıp Adalara gider, hem banyo yapmış olu- mak için .. evet ... Ve bunda biraz mu- Rıhtım üzerinde sinirli adımlarla a
çık:vor, çıplak kollan suları kucaklıya- ruz, hem de eğleniriz. \oaffak olduğumu da zannediyorum. Ş3ğı yukarı dolaşıyor ve kendisini et-
ı:-dk yarıyoı, neş'eli, çılgın kahkahalar Genç kızların aralarında konuştukla· Geçen gün okuma salonunda bi"ıi Mu- raftaki geliş ve gidişle meşgul etmeğe 
birbırine karışıyordu. rını duyan Muzaffer bunu fırsat bil- r.afferl& haşhaşa gördüğü vakit rengi- çalışıyordu. 

Selma yorgun vüçudünü sulara bı- di nin yemyeşil olduğunu gözlerimle gör- Şurada bir kadın küçük çocuğunu e-
t ktı~ı nnda başmııı içinde kaynaşan - Ben de gelirim .•• Kavalyeye ihtl· düm. Ondan evvel de bir gün, ben Mu- linden tutmuş, arkası duvara dayalı, 
üzücü düşüncelerin de sularla beraber yacınız yok mu? znfferlc konuşurken onun para vermek gözleri dalgın, denize bakıyor. 
Aktığmı duymuştu. Şimdiye kadar de- Selma birdenbire teiaşlanmıştL Ar· için vezneye doğru ilerlediğini gördü- - Anne, babam saat kaçta gelecek! 
nize {!irmekte fama! ettiği için kendisi- kadaşlarının söylemelerine sıra bırak- ğfun vakit, Fikri efendiye: - Neredeyse vapur gelir oğlum; bi-
ııe k.1.dı. madan hemen cevab verdi: - Biraz Jtasada oturunuz. benim işim raz daha sabr et. 

- !ınıırcle ara sıra banyo )apardım. - Aramıza erkek .almıyacaiıa Mu- var. Bunu söylerken asıl sabttsızlananın 

miyoi". ~ 

İki hamal, bir tahta sandJlc , 
oturn;uş, konuşuyorlar. . "/Sr ..,ı· 

- Bakalım bu sefer bize iŞ 0ğl~ 
- Açıkgöz davranmak Ii~ .. fllll ç 

Vapur gelir gelmez içine atl!111;ı d' 
resin"? bakmalı; yoksa dü.nkU gı JJI 
mızı he.vaya açarız. cıııo: 

- Yağma yok; artık akılları 
!atlara sarılıp tırmanacağınl- ~ 

rt dO I 
Selma bir aşağı, bir ~ka tirıi of' ıt 

ken bu sözleri işitiyor, dıkk9t<at s1'~,. 
ra hasretmeğe çalışıyordu; fa t ds" ıı 
da d9.ima Emel vardı. NihaYe ç.sntP 
madı; parmaklığa yaslanara~9ı111t ~~ 
dan onun son mektubunu 8 0~
örselenmiş kağıdlan tekrar 
başladı: 

cSelınacığım; 

cMes'udum.. çok 
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'ifşa eden idam olunur!-., 
,.,. Harb sanayi · casusları-era .. ndakl mücadele 

Oı 
h arada ·· ı ··ı ·· b k b l d S a ird • goz eri parlıyarak yerde yüzükoyun yatan o uye a mıya aş a ı. onr 

t-nbıre bir deli gibi haykırdı: "Bak, baki Adamın vaziyetine bak, sol bacağına 
ifa dikkat et! Ayağı sanki tersine dönmüş, bak! n 

ı!ı~ Ytetıe Ol 
·ıurı: andanuı yüzüne bakıyor-

d;;,,,~,ıı P~lardan h•ıA - "d" • k .. ,ı a a umı mı esme-
~." 
() llll. 
~rıda h· 
'~ıç YÜıihne bakmadan~ 
~1 1. na. arı~- v •• •• •• b 
t]b lJlıe liın · ucu:ncagızın ustunu, a-
dt latı!erhıi e etmi§ler? Dernek bütiin 
t~~ ara ' çamaşırlarını didik didik ~

~Yı da llıışlar. Bulamamışlar ki biitiin 
Oıa .. .ı araştırnıı"lar 
' ...... a~a: -ı •• 

~tıd,~Yhude şeyle d"" - .. O 
ı ... a . r uşunuyorsun, -
"tll(j· u ış b'•-· 
) lll.i top 1wıııştir!.. Rica ederım, 
~ı arlaı B . 
~ Çtıkılip . ... en buradan bır an ev-
• y oJnıadığıgitınekten başka yapılacak 
}~O arıda ad na. taınamne kaniim! .. 
~t~ da~ ta beni işitmiyor gibi bir 
tı.. ~nde !1 nıış eşyaya, bir yerde kan-
"'il b· .ıatan ~l .. 
, ır Şeyler .? ~y~ bakarak derin <le-
~ Üland duşunup hesablıyordu. 
ıa ıı Ustünda, Vakıa bu araştırmalar ada
~~a deıat veya orada bir şey aradık
v11 lllar de~~t. eder, fakat bunlar asıa 
,... ~e! O gı dır. Beyhude yere ümide 
~ e<ı nu alıp k . etim ~ ço tan savuştular! .. Rı-

QL , sur'atr S"' 
ıı.. "'llda d . .. ur'atle kararını ver!. 
"Qı ~~ı erın bi . 

"" lanı k r ımanla ve inadla ba-
' J\sı a ta idi· 

':a aı d d' . 
. ll'ıtşlar be ı. Adamın üstünü, başmı 

ır ' ulam ?rıışlard ayınca da ortalığı ka-
li<:rh 

1 
ır, evet .. bu muhakkak ... 

Qı. a de b 1 
"'Tıda t k u muşlar ya? 
~ .A.slaı e rar başını salladı: 
O andanı 
lekrar~ hayretle yü?.iine baktım. 

4' "-slar dı: 
l'tlır! · Bulanıadılar!. ·Bulamamış
·' a ~lld , tına ner d 

a. e en hükmediyorsun, O-
t.,' Zira d 
..., b· Uva 1 
~ ır ottaı r ara bak!. Bir asağıları-
bıı a Ç<:Jtiçle arına, bir de yukarı ·ta rafla-

lı ~erıetde:rulmuş, sıvalar dökül:nüş .. 
~ 111Ueadel sıvalar herhalde eski dc·
ıı.r 1ar dev ~!:n ~e evvel. Çünkü bu a
~ .. \ı~urı 1 glldıler ki boyları bu ka-

"ilr 0 sun v d 
lı ~ltsekı· e uvarlara başlan bu 

ld ll'ıahetıer . :kte Çarpabilsinler. 

Olanda boğtt1c bir sesle: cKopar bacağı!. diye bağırdı. 

bakarak, birdenbire, bir deli gibi haykır- bu adamın memur edilmesindeki sebebi 
dı: §imdi hallettim. Bu adam çer.esi ve haca-

0 h bb ·ı B k' g~ı harbde öbüsle uçmuş bir i!darndır. Bak, - o , yara ı... a ... 
- Ne var, Olanda? bacak takma bir bacak.. oh, hallettim, 
- Adamın vaziyetine bak! hallettim! 
- Fakat bir şey görmüyorum.. Hakikaten sıyırdığı pantahnun altında 
- Sol bacağına dikkat et!. takma bir bacak meydana ç.krnıştı. Fa-
- Nesi var?.. kat bacak o kadar mahirane yapı~nuş, 
- Ayağı arkaya doğru, adeta tersine üzeri tabii bir deri manzarası veren eles-

dönüyormu~ gibi ne kadar eğri!.. tiki kauçuklu bir madde ile örtülmüştü ki 
Hayretle ölüye doğru yürüyerek ba- ilk bakışta hakiki bir bacaktan hiç fark 

caklarına baktım. olunamıyordu. 

- Evet. Olanda, adamcağızın sol ayağı Olanda bacağı tuttu .. bana ınüdhiş bir 
hakikaten öyle görlini.iyor. Mücadele es- sevinçle bağırdı: 
nasında şiddetten burkulmuş olacak. - Kopar bacağı! 

- İmkanı yok, bu ayak gayri tabiidır. - Bacağı mı koparayım? 
Kaymış, yerinden oynamı~... - Çöz çıkar! ... Bir bıçak .. yarabbi!. B!r 

- Kaymış mı?.. bıı;ak! .. 
- Evet.. bu bacak takma bir bacak!.. Olanda telaşla etr,afına bakınıyor, ba-
Olanda kendini kaybetmiş bır haldP ö- cağı da elinden bırakmıyordu. 

:ünün üzerine atarak sol bac;ığından - Bıçağın yok mu? Kes şunu!ç, 
pantalonunu yukarıya çekti, hayret ve - Fakat Olanda, bu bacağı ne yapaca-
ı;evinçle karışık bir çığlık ctttı: 1 ğız?. 

- Buldum! Erkanıharbiye tarafından - Arkası ı·ar -

(Baş tarafı 12 inci sayfada) 
Polislerden biri Jirnminin ceblerini a

raştırdı. Kurşunlu eldiveni b-.:ldu. Jimm1 
kendini unutmuş, mütemadiyen polisle
re: 

- Şu haydudlara sorun, ev sahibi genç 
kıza ne .yaptılar, nerede? deyip duruyor
du. Tıknaz bu sefer de: 

-Evin bo_ş olduğunu bilmeseydi gir~r 
ıniydi? İçerde kimseler yoktu ... demesin 
mi? 

plandı. Adamlarım bu gece köşe başmd:ı 
seni umduğumuzdan çok daha uzun u:r 
zaman beklediler. Senden başka kim ol
~a bu kadar zaman kalmaz, kasıp ku ,.tul· 
ınak isterdi. Doğrusu açılan yer, sen!n i· 
çin biçilmiş bir kaftan. Şirndililç ma:ışuı .. , 

Ha, önce şunu söyliyeyim de, yukarı 

bekleme odasına çık. Orada seninle gö· 
rüşmek isteyen biri var. Bir saattir bek
liyor. 

* Delikanlı ne hale girdiğini bilemedi. J Bekliyen, o güzel genç kızdı. Jimmiyi 
Çılgın gibi bir hamle ile etrafını alanla- görünce sevinçle elini uzattı: . 
; 10 arasından fırladı. Yukarı, yatak oda- - Size nasıl teşekkür edeceğimi bi!e
sına koştu. Kilidli kapıyı omuzlayıp aç- miyorum. Hayatımı kurtardınız. İtiraf :
h. Karyola boştu. Daha fazia dursa ar- derim ki ben biraz hodgam davrarıdım. 
kasından koşanların eline düşecekti. Siz evi dolnşmıya inmiştiniz. Ben yatıyor
Pencerelerden rastgele birini açtı, P.l yoı- dum. Bahçedeki haydud ayılmış, P"ncc
öamile bulduğu su borusundan kay:ı. ka- reme tırmanıyordu, ödüm koptu. Önce 
ya aşağı indi. Arka sokakta artık el ayak hiç ses çıkarmadım. Haydud karan~ıkta 
çekilmişti. Gücü yettiği kadar hızla knş- beni ve yatağı farketmeden sofaya cıkm
rnıya başladı. Fakat köşt? başına varır C'a onun pencerede bıraktığı ip merdıv~· 
varmaz karanlıkta yakasına iri bir el ya- den aşağı indim. Ve buraya geldim. Si
pıştı. Biri ağzını tıkadı. Ayakları birden- zin de buraya geleceğinizi haber verdı
bire yerden kesildi. Ne olduğunu anlamı- ler. Bekledim, sizi o müşkül vaziy<:~e 
ya vakit bulamadan kendisinı karanlık bıraktığım için bilmem beni affedecek 
bir otomobilde buldu. misiniz? 
Aklı başına daha yeni gelirken büyfik, -Af mı? İcab etse sizin için hayı\tımı 

resmi bir binanın önünde durdular. Ya- yeniden ve seve seve tehlikeye atarım. 
nındaki adamlardan biri onu arkasına· * 
katıp bir odaya götürdü. Kapıyı vurdu. On beş gün sonra gazeteler: 
İçeriden cGiriniz> sesi gelince Jimmi:,ı·i İngilterenin Holandada bulunan hnı tei· 
içeri soktu. Burası büyük bir yazı odası yecilerinden Jimmi ile, Holandaya b:r 
jdi. Üstü kağıd dolu bir masanın başında seyahate çıkmış olan İngiliz prenseslerin. 
Jimmi'nin amcası -evet, yanılmadınız, den Olga'nın evlenme merasimini kutlu· 
amcası- oturmuş, ona gülümsüyordu. luyorlardı. * İki dolandırıcıdan bahis yoktu. Onla? 

Delikanlı bu birkaç saatlik muamma ve şimdi hapishanenin kim bilir hangi köse. 
heyecanın yorgunluğu içinde, gösterilen sindeler? Dünya adlarını bir daha .m • 
koltuğa çökünce amcası ona şunları an- cak on dört yıl sonra duyabilecek. 
~attı: 

- Benden iş isteyip duruyordun. Bu
günlerde cesur, atılgan bir genç memura 

1 
ıhtiyacımız oldu. Hemen seni hatırladım. ı 
Tesadüf aynı günlerde genç bir İngiliz kı-' 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Trende .. 
. 

Yazan: Perıde Celcil 

-----------------------------· zı da bir miras işini takib için burayu ı ---------
gelmiş. Hayatını tehlikede gördüğü için r-
bizden irndad istedi. Adarnları~~da~~ Bir Doktorun 
hangisini yollasak tanılacaktı. ÇunkJ •• •• 
peşini bırakmıyan haydudl:ır A vrupanııı G un 1 u k 

-, 
Pazar 

en meşhur iki dolandmc1sıd~r .. Seni bu işe f Notlarından (*) 
yollarsam hem cesaretmı berke - l 1------------ --·• 
se tanıtmış, hem de haydudıarı Gece sıll sık 
tanımadıkları bır insan tarafu: -1 Jd .. a .,.

0 
kalkmak 

dan takib ettirmiş ol:ıcaktım. A. ı uı u 

merikalı maden sahibi, Holanda seyahati, 
hatta gazetedeki ölüm haberi, hepsi bi
zim tarafımızdan, senin otele en tabii _§e- 1 

kilde yerleşebilmen için tasarlanmış birP.r 
lft ' 0 anda ~ınde Olandaya bakmakta 
% Yal>abiinı ~ kadar salim muhakemc-
"~ı.0luy0rduesı ~on derece hayretimi rnu
~tı I' dökü~~F'il.~akika duvarlardan sı
'dı.~ g()Zden "'§~~. Olanda ıetra.'fı rlik'.
~~ kerıd· kgeçırıneğe devam ederek. 

~-----------------------------,~ 

Hali tabilde olgun yaşta veyahud genç
le:de yatağa yattıktan sonra normal o
larak ancak deliksiz bir uyku ile sabah
leyin mutad zamanda kalkmak §arttır. Bu 
nun haricinde geceleri uyanmak, öksür
mek, rüya görmek hiç de tabii bir §ey ısa
yıımaz. Ve böyle uykulardan vücud isti
fade etmez. 

FRkat bilhassa geceleyin bir kaç defa 
idrara kalkmak, hattA. bir iki defa da 
olsun asili tabll değildir. 

t!~ 1 end· e edi ıne yüksek sesle mu-
~t Ç<:kir;leYor.muşçasına ıoöylüyordu: 
~~e., :mı vurrn J ., E k' . ··· lia uş ar... vet.. C'e ıç 
l. ır t._ Ylf? 1 · "<;in., ~Pline ... şte yerde? Sobanın 
h bıı-.. l:>eınek duvarlara vurmuşlar? 
~ Vey ar duvarlarda gizli kasa gi-
~ :ta ı_ aınışla d . . 
~~ ~onuı r.. uvarlarda gızh b:r 

' 11~U§ler muş olması ihtimalini b!!e 
, "lltUtıd ·· §U halde planları ne ada

tltıı .\Caba e, ne odada bulamarnL5lar'. .. 

~\ ?tıiy~~;ın Planları henüz teslim 

't-; Arıı Yok• 
<:!den, ·· 'h . t~ t<la 

) bıı tıları ald .. 
~~ ~aeıetd' ıgını, teslim ettiğinı iyi-
t'tıı~:lardı! 1

b bu heriflt!r bu cin:ıyeti 
~t t:r, bitd enıek tam bir emniyetle 
~)r l>larıları enbire baskın yapmı~lar. 
~t~ ~ i~tıde bulamayınc;;ı pek ziyade 

_,1 ~.lıarek kalnıışlar. Harikulacie sür-

~a~ 11' 1ar~:e .. lllecbur vldukları için 
)~~ lar!. z· Uzer ine alarak süı 'a tle 
~.. h., ıta ınasal ·· ı · · 
~ ~!>~~Yop b· ann goz erını arı-

~t1tııı ~· 11las: 'dam olduğuna hiç şüb- · 
11: )eh lldar " ın gö1.lerini c;ıkarıp göz-
~il:."'I! .rakın 
"'tı8 11lıtıış!., lI §tıra yakla~tıra balrnıış 

l)ellqia kad albuki duvarları Mıy;rn 
}wf ll'ıeıt Planı ar uzanarak bakmış .. 
~ Ulıa1cltakı arı bulamadıkları kafi? 

Y, l>la . 
tıl ~ rılar 

lir b rı de nerede? 
" \ı i ' onu :rn 

t \J~ i. erak ediyorum. Nrı:.ıl 
ttte <la b 

l'ıı l>a Unu s"' . 
l'ı ~at11ldıyan ~lıYerek garib bir su-

rl1 CJı<tan oıuye go_zlerini yerde, yüzüko
t.,~11 .ı,, llda ... dıkınişti. 
:'l.lq_ \ili~ • •ıea 
lrl)ı trıaı:ıı~e~ek ..,;~e.ri~, bur.u uzun u7.:ı
, q} \> lıır1 ŞP • tınıız yoktur .. onların 

• ı.t'llnek dYı Şİnıdi bulmam ız:ı ih· 
"I tı elilikt· eli~ ır. Burada ovala-

Zi hi "h· • • 
çı ıçınc felakete at-

~li "'ı~ 0 
"Ye sapl~nllUf':aeına 

biri Biraz Uerleml.ş yaşta olanlarda gece 
idr:ıra kalkmak ya tansiyon yüksekliğin
den veyahud da prostat dahamesinden 
ve idrar yollan hastalığından veyahud 
ıeter hastalığından ileri gelir. 

Bu suretle idrara kalkmak mecburiye
ti hissedenler derhal ldrarlrr.ı.nı tahlll· 
ett!rmell, ve akabinde de doktora müra
caat edip tansiyonunu ölçtürmeli ve icab 
ederse kanda esaslı bir tahlll yaptırmalı
dır. Bir çok hastalarımızı biliyoruz kl 
tedavi lle tamamen hali tabliye avdet 
etmekte Te tedn video evvel gecede bir 
kaç defa idrara kalkmak mecburiyeti var 
ken bu tamamlle normal bir hale gelmiş
tir. 

c•> Ba notları kesip aaklayuuı, y:ıbad 
bir allııime yapqfınp koleksiyon yapınu. 
Sıkıntı umanmnda ba notlar ~ir dolltoı 
(ibi lmdadmıu yet~bi~. 

---------.._...·--· ....... 
• 
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•• 
-UÇ BOZ A L 

Yazan: Ziya Şakir 

Kale kapısından, bir alay atlı çıkmıya ba~la:h. Bu alayın önü:lde yeşil, beyaz, 
kırmızı, sarı renkte bayraklar dalg~lar.ıyo'", atlar üzerine yerleşlirilmiş o:an 

büyük davullar biiy~k b:r gü:ültJ ile çalınıyordu 

.fjf ~ S P O R ,~ 

Yugoslavya, BCyoğltı, 
sporu 3-1 mağlub ettı 

·J 
Yugoslavya bugün Galatasarayla karşılaşacak, 11111ti~ 
takımın hücum hattı müdafaasından daha ku\'fe 

Yalnız, beni kırbaçlatan, ve 'sında bütün noyanları olduğu halde rı, birbirlerine kanşrnışlardı. Çadırla-
uy~z bir merkebın kuyruğuna Yusuf Sofuyu karşıladı. Genç .Mogol rın önlerınde beşer onar kişilik birer 
baglatarak Semerkand sokakların- prensinin çehresinde mağı·ur ve rncs·ud halka t~kil cd yorlar; yuvarlak meşin 
da gülünç bir maskara gibi dolaştı- bir tebessüm ~'ardı. sofra] rın etrafına sıralanıyorlardı. 
:aı~ T.imurle~~ten alaca~un intikam i!e ~usuf Sofu atından indi. Cihangiı·e Her tarafta, büyük bir samimiyet ce-
iktıfa edecegun. .. Hatta.. Hanzadenın dugru ilerledi. Elini Cihangire ur.ata- rt!yan edıyordu. Dünkü düşmanlar, 
~km1 da kalbime gömeceğim. Onu; oğ-ı rak: bugün cand b" d t ·· ·· ·· 
il A H 

, v. an ırer os gorunuyor-
unuz rgon an ~ teı kedecegun.. - Artık, birbirine silah çekmemiye du. 

Y'tisuf Sofu, dıkkatle Sanboganını ahtcdf'n iki dost gibi selam laşıyoruz ı Ocakl"'r<ia nar g ·b· k k ,.. · b kt G ·· ·· d • . . ' .. • ı ı ızaran araca, 
~ ~dzd·'.net a dı. v enlç. noyanın ~-uzun e, d~gı! mı, HaD?.. dağ keçisi, tay ve koyun etleri büyük 
t·~ , ıye ve ogru ugun en belıg mana· D~di. , bir i.ştiha ile yeniliyor.. bakır taslarla 
S1 \ ~rdı. .. .. .. Cıhangir, Yusuf -Sofunun elini du- kımızlar içiliyordu. j 

Harzem hukwndarı, bu sozlere der- daklarına kadar götürerek: 1 y . f s r · 
hı&l J!l&ndı. Ellerı"nı· Sarıbog"aya uzat- - H . d d h k tı· usu o u, gelecek ılkbaharda ya-

' a.} ır.. on an, a a uvve ı l k ı k d .. • ·· h kk d Cih 
tı: t bk b. b b r d .b. k 1 •· oı aca · par a ugun a ·m a, an-

- Teşekkür ederim, noyan. 
Diye bağırdı. 

ı ı, ır a a ve ev a gı ı arşı aşı· gire izahat veriyor: 
yoruz. B .1 . 

Diye cevab verdi. -, u vesı e . ~~e •. pederiniz T~ur 

• ( Yuı:uf Sof b bd b .. ük' b" Han m kardeşlıgını de kazandıgım . u, u ceva an uy ır . . b"ls . k 
Yusuf Sofu, taht salonuna gitti.. memnuniyet hissetti Ve sözlerini el- ıçın ı enız, ne adar memnun ve 

Harzem ve Mogol noyanları tarafından rafmdakiJere işittirecek kadar yüksel-' mes:udwn. Dün kcırftlafQn iki takım bir arada 
i>tikbJl edildi. Uzun süren bir müza- terek: 0 :>or<f?·. ·-· .. . . Yugoslavların en kuYVeW takıml rmdanlgüzel bir anla§ma vardır. ~f. 
fa~redcn sonra şu karar verildi: _ Gençler, ihtiyarlardan daha zarif Cıhangırın verdıgı bu veda zıyafetı, biri olan Yugoslavya ugayrıtedere. klüple - 0 .. kii .. hl bir tı,s1llııı1 /. 

- Kış, pek yakındır. Düğün hazırlık- oluyorlar... F.vet.. hakkınız var. Bir geç vakte kadar devam etmişt~: Güneş ~~ ~:. d~ğerlisi olan Beyoğluspora karşı ilk 10 h~~!lde 1:~~Y~u ~osın-vınrtıı ~~ 
Hırı ikmal edilmeden evvel, soğuklar 1 baba cvlad aibi kar--ılaşıvoruz Mem- grub ederken, Yusuf Sofu, mustakbel "alıçaya YçıkpaLnı. YKırmg ıızı fofrmtboa,ı lbeyaz dklonla maçda hakiki kuvvetlerini ~ Jf 

.., "'( ·' ··· l.d d b .. ··k" "dl ··zı ·' u osav u cuarı ıra - d- k " ııa ı.--
1 aşlı.y~cak, Mogol ve Harzem adetleri/ nuniyetle tekrar ediyorum ki; artık, .~m:ı .1~a uyu umı er veren 50 . er rmıı has olan 1r1 ve muntazam vücudlarlle, s:r~ u oyuna ruı.za.ran daktut· ~· 
r 'lCı bınce, çadırlarda ve açık sahrada I Semerkand ile Urkent kaleleri birbirle- soylP.dıkten sonra, gene aynı merasım- rııkiblerinin ufak tefek cüsseleri karşısında edeceklerine §uphe yo da # 

· · ·d t l · t" ı ·· Galatasara b - kü ınM .. ...ı . ., c .ıvet yapılamıyacaktır. Buna bina- rine en vakın karabet hasıl etmiclerdir je R\ e ey emış ı. derhal goz alıyor, ve alanı dolduruyorlardı. .. Y ugun l tılW~ ;r 
w • .1 ...,. • • •• karı mudafaa hatlarında yen ~~ 

r .ı kı'? mevsimi, hazırlıklarla geçsin. Diye söylendi. Yusuf Sofuyu; karargahının hududu- Ruzg~rı karşılarına. alan mJsaflrler, .Bey- cu tecrübe edecektir. Bugünkil !#"' 
İlkbaharda, kırk gün kırk gece şenlik· Yusuf Sofu Cihangirin koluna gir- na kadar te~yi eden Cihangir, büyük oğlusporu yavaş yavaş çembere soktular. fi~de başlanacaktır. Maçı istanl>ll 
~ · · · ' 1 · , . ı Fa!tat blrlnci devrede Bcyoğlusporlular 
ucr ıcra edılsı~. . . . . . . rniş olduğu ha.lde, kıl~çlarını havaya b~: 1:~!.~ ve memnunıyetle. ~~dınna t biraz rüzgarın biraz da Bambino'nun gay - nan ~lan idare edecektir. 3~ ' 
.. Bu karar, Cıhangı~e bıldınldı. Dılber I kaldırarak selam vazı yeti almış olan ~ondug~ zam.an, orada kendısıru bek- retlle bazı akınlar yapıyorlardı. Fakat Pil - MuhafızgUCÜ _ GUnBŞ 01~ 
Ozbek kızının hayalıle yanıp tutuşan , zırhlı Mogol süvıarilerinin arasından ı lıyen ~ırke ıle karşıl~ıştı. . panın ve diğer muhacimlerln bozuk: oyun - . ~ıı "JI. 
genç Mogol şehzadesi, bu kararı kabul geçti. Cihangirin muhte::ıem çadırına Üze!"ı, altm pullarla ışlenmış kılıç !arı B~yoğlusporlulan kaleye yaklaştırmı - _ Ankara, 5 (Hıısusı> - B~,şı:ı6l 
etmekte tereddüd gösterdi. Fakat n<>- gı· d" kayısını çözerek, kılıçla beraber bir yordu. gucü s~hasında şlld maçları a ~ ·-.; 

. . . r 1• • ~. •• • ' B 11.ı k ı ı bl bl i k .... ne•lller Uk oyunlarını Muhafız ~f11'~ 
yanlarının kararlaştırdıkları hır ışı de Davullar şimdi daha kuvvetli çalı- sedırm uzenne fırlatmış: eyoı; uspor a es r r ar asına sı~şı- d 1" yırcl bllİ~ '>_ı bo k . . ' yor. Vilastardls'in çalışması, dldlnmesl do - ı ar. Maçda binlerce se de I>' a1' 

zma ısteme.di. yorlar .. gürültülü bir ahenkle bütün - İşte .. sulh içinde kazanılan bir za- Jayıalle gol olmuyordu. Fakat 30 uncu dakt- Maçın müddeti ·uzatıldığı 11at ıı•r 
Ur kent ovasını velveleye boğuyorlar-, fer ... Babam, kim bilir ne kadar mem- kada gene bir karışıklılı: .. top geride boş du- ikişer gol yaparak berabere kl1~rdlleııdl e dı. nun clacak? .. r&ın snğlçe geldi. O da Yugoslavların birinci ıuer cok enerjik bir oyun .. ~ö~uııişlt ' 

Mogol noyanlarile, Harzem noy~mla- - Arkan var - golünü attı. Takımlar şöyle teşekku . Si~ 
ORDU, DÖNÜYOR 

Bir gün sonra, Cihangirin kararga
hında, bir takım hazırlıklar görülüyor
au. 

Karargahın bir tarafında, yer yer a
teşler yanıyordu. Karacalar, dağ keçi
fori, ceylanlar, henüz bir yaşına gelme
miş ohm taylar, büyük kazıklara geçi
ı·Hmiş; bu ateşlerin üzerine dizilmiş .. a
ğır ağır çevrilerek kebab ediliyordu. 

Ordunun bütün zabitleri ve noyan
~aı·ı, Cihangirin ç::ıdırının etrafında rop
ianıyordu. Bölüklerin bütün bayrakla
rı, bayraktarl::ırile beraber, gene orada 
toplanmıştı. 

Zırhlı süvariler; kapı karakolu ile 
Cihangirin çadırı arasındaki yolun iki 
tarafına sıralanmıştı. 

Büyüklü küçüklü davullar, kararga
hın ortasında bir daire teşkil etmişler; 
muntazam bir tempo ile abenklerine 
devam ediyorlardı. 

Urkent kalesinin bütün kapıları açıl
mıştı. Günlerdenberi muhasara korku
sundan titreşen ve bunalan halk, ka· 
pılardan taşmıştı. Mogol ordusile, şe
hir hJlkı, birbirine karışmıştı. 

Ha~k. sepetler, zembiller, çuvallat 
içinde getirdıkleri çörekleri, meyvala
rı, yemekleri; ve tulumlar dolusu kı
mızla!"ı, Cihangirin askerlerine hediye 
ediyorlardı. 

Kale kapısından, bir alay atlı çıkmı
ya ba~ladı. Bu alayın önünde yeşil, be
yaz, kırmızı, sarı renkte bayraklar dal
galan:yor.. atlar üzeıine yerleştirilmiş 
olan büyük davullar çalınıyordu. 

Harzem noyanlarının, sırma ile iş
!enmı~ elbiseleri, güneşin ziyalan al
tında parıl parıl parlıyordu. Bunların 
ortasında da sırma haşalı bir at üzerin
de Harzem hükümdarı Yusuf Sofu bu
fonuyordu. 

Bu alay kale kapısından zuhur et
tiği zaman, Timurlenk'in casusu Mirke, 
Cihangirin çadırının önünde geziniyor
du. Alayı görür görmez, çadıra girdi: 

- Muhterem Hanzadem! .. Yusuf So
!u geliyor. 

Dedi. 
Cih<ıngir, kalbindeki sevinci gösteren 

bir tebessümle gülümsedi: 
- Haydi gidelim. Artık; kayınpede

riıniz olan, H::ırzem hükümdarını istik· 
bal ~delim. 

Divc cevab verdi. 
Cihangir, çadırından çıkarak arka-

"Adeta b·r ha ika!,, 
diye Bayan Jale -itiraf elti 

BiR HAFTA ZARFINDA 
• 

hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Bayon JALE'nin bir 
haftalık güzellik te
daviı•ıi tatbik etmez· 
den evvelki hakiki 

fotografı 
, Bayan Jale yazıyor; 

cBenim için bu, bir ha
rikadır. bir hafta zar-

Tamamen değittiği tçın 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaıları, pyam hay-

ret tenine gıpta edi
yorlardı. 

fında bu derece cazib 
bir şekil alacağımı hiç Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
ümid etmiyordum. Ar- retuş görmemiş hakiki fotografı 
kııdaşlarım, daha genç ve dalıa 
S"'hhar göründüğümü söylüyor
lar. Cidden şayanı hayret olan 
böyle bir teni temine muvaffak 
olduğumu gıpta nazarlarile sü
züyorlar. 

Evvelii, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki 'l'oka
lon kremini kullanınız. Bu kre
min terkibinde, Viyana Üniver
sitesi profesörü Doktor Stejsknl 
tarafından keşfedilen ve uBio
celn tabir edilen gençlik cevheri 
mevcuddur. Siz uyurken, cildi-

nizi besler ve gençleştirir ve 
yüzdeki çizgi ve buruşuklukları 
izale eder. Sabahleyin kalk
tığınızda daha genç görünür-
sün üz. 

Gündüz için beyaz renginde
ki (yağsız) Toknlon krem:ni 
kullanınız. En sert ve esmer bir 
cildi yumuşatıp beyazlatır. Si
yah ben:eri eritir ve açık me-
sameleri kapatır. Yalnız To
kalon kreminin temin ettiği bu 
cazib, sehhar ve güzel tene ma
li:ı: olunur. 

Yugoslavlar ağır basıyorlar. Merkez mu - MuhafızgUcü: Fuad _ Sııl 1 l1 ·....ı. 
hacim Petroviç yavaş bir şütıe ikinci golü Naci, İ?' J, 
attı. I,utfi. Cihad, Ahmed, ,.. 

Yugoslavların ağır bastığı birinci devre İbrahim, Naci. ıJ 
bitti. Ankara Güneş: Cihad, Raııf,ı C/-

İklncl devrede rüzgarın ve viıcudlerinln Reşad, Sedad, Mustafa _ ReS!I' 
de yardımllc Beyoğlusporlulnn kendJ saha - ~' 
l:ınn:\ soktular. Ve güzel anlaşmaları, nefis lskender, Firuzan, Kenan. kO~O 
pnslıır!Je rahat bir oyun çıkarıyorlar. Bu H lk · Ü ünCU kır ; 
devrede Beyoğlusporlular müdafaya çekil - (. 8Vln 0 Ç ~ ~ 
o.Her. Bu sabah Beyoğlu Halkevi ~11 ~~ 

Merkez mühaclmden güzel bir pas alan tib edllecek üçüncü kır toŞu5'11

11det' 
sol açık, müdarileri rahatca geçerek falsolu mek uzere İzmlt Akyeşil JdubU 
bir şüUe üçüncü golü attı. Yugoslavların bas li bir takım gelmiştir. 
kL<;J devam ediyor. Klüblere yardım _ili~ 

Bir aralık Peralılar açılır gibi oldular. !>"' .. ~ 
Bamb!no topu sağ açık Filipaya geçirdi. O İstanbul mıntakası teşki16.:11de ıı!I" 
ortaladı. İkinci devrede sol iç yerine geçen ıere ligdeki vaziyetleri derec:rııııştl!:<· ~ 
eskl f!lüdafil Roberto sol köşeden Peranın dar yardım etmeğe karar ., 1il'9 ' 
yegl'le golünü attı. Mıutaka bu lş için yedi blll t( . ~ 

Ve oyun da blr müddet sonra gene Yu - tır. Güneş klübüne HallÇ ~; (Jı ~ r 
goslavların baskıları altında olduğu bir an - giireş şubeleri oldu~ için ye ıerille 
da 3 - ı Beyoğlusporun mağliıblyetile blttl. rlnci ligdekilere üç yUz, dı.ğer / 

Yugoslavya: Spasiç - Omalkoviç, Luklç - ura taksim edllmLştJr. 1" ıı11 
Broçlç, Radonavlç, Çoldç - Savlç, Rakar, Beşiktaş klübü ile Altuıordll 

1 
J 

Petrovlç, Tomasovlç, Zaçevfo. sim para ayrılmamıştır. h9f B 

Beyoğluspor: Çiço, Vllastardis, Clvelekl - Galatasaray murakabe ~ 
Çlçoviç, Etlen, Çaços - Fillpa, Culafi, Bu -
durl, Bambino, Taleos. l 1 

Hakem - Ahmed Adem <Kasımp:ışa>. toplan IS ~ 
Yugoslavya - Galatasaray maçı Gıt!atasnray klübü yük.SC~eı ?~ 

Dıin ilk maçını Beyoğluspor takımile ya
pan ,Yugoslavya,, takımı bugün ikinci ma -
çını Gnlatns:ırayla Taksim stadında yapa -
caktıı·. 

Yugoslavya takımının dünkü oyununa 
nnzaran hücum hattı müdafaasındnn daha 
çok kuvvetlidir. 

Oyunda bütün hücumlarını muntazaman 
soldan yapan Yugoslavya takımı uzun pas 
veren bir oyun tarzına maliktir. En kısa za
manda, her fırsatta ve uzak yakın her me -
sa.feden kuvvetli şüt atmaktadırlar. 

Mu:ıvin hattlle, hücum hattı arasında 

hey'eti dün idare hey'etlni seÇ uıııııP". 
toplantı yapmıştır. Klübiin ~ ~11ıı 11 VJ 
All Sami tnrafından hazır 11 ıcııııtı~, 
programı mürakabe hey•etJnctl _ı\ll 
mlştlr. Programı tanzim edenı:ı !~ I 
bu hµsustakl izahatı 3 saatte ııet'eP 
müştür. BU~hare yeni ıdnre 
kJlde Jntıhab edllm!.ştır: elS ~ 

Reis: Sedad Ziya, Wncl J? US• JJl~ 
cyyed, umumi katib Adil ';!dclitl•:.; 
Arif Ncş'et, veznedar :Musll ~ 
zalıklara da Salın, Fethi. 'I 
mer Besim seçllmlşlerdlr· 

Dünkü. maçtan bir enstantane 
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~üçük Ca.ri He&aplar 

ıkraml'ie planı= 
4 
8 

16 
76 
80 

200 
384 

adet 

,, 

" 
" 
" ,, 

'' 

1000 
500 
250 
100 
50 
25 

lirahk 

" 
" 
" 
" 
" 

- 4000 
.. 4000 
- 4000 
- 7600 . 
- 4000 

5000 -

lira 

,, 
,, 

" 
" 
" 

28600 " 

~ 
Kuralar: 1 Mart, 1 Hazircın, 1 Eylfı 1 1 ı 
Birincikanun tarihlerinde çekilecekti:. . , 
En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

~--~--ıs-t-an_b_u_l_B_e_le_d_iy_e_s_i -11-an_l.,.ar-ı-.-- 1 
~ ~er 'l'a .. 
~ ğ~Sin PU Sıcı) l\luhaf ızlığmdan: 
~ tqtihin:e .~arıycr kazasına tabi Kilyos nam diğer Kumköyünde cad~.ede 
~,%~Un 

4 
go~e 58 numaralı mektub e.vkaf müdüriyeti um~miyes~ 341 butçe 

~ ~r cu llladdesi mucibince nezaret ve idaresi idareı hususıye namına 
' f?ere~ Vakfı namına yeniden tap uya tescil edildiğinden bu mahal ~ak. -
~ \>arsa e§hası hakikiye1cn ve nerekse eşhası hükmiyeden tasruTuf ıddıa 
~ii~ ~tf1nd ellerinde bulunan tasarr~f vesikaları ile birlikte ilan tarihinden 15 

~aatlat~ ~~ltanahrnette tapu idaresinde Sarıyer tapu sicil muhafızl,ğına 
tlan olunur. •725> 

~aaı. 
"-~ ti<! ç :nı .. ltıltııNtıl 
~. "'l', :nir ,..fue~sesatına lüzumu olan 279 çift çizme açık eksiltmeye konul -
\:11\tı,. :ıl t r-ı.,- . . N" ·ı '~!ı "ll'ıes :ı-..ueye 10 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştır. umunesı e 
'İ/ \>~~ levazıın müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. b kanunda 

21933 p:e 219 lira 71 kuruşluk ilk teminat makbuz veya meic.tubile bera-
Utrtesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırrnr. (370) 

SON POSTA 

... < 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır. 

llanlarmızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızı/aya yardım etmiş olacaksınız. 
M Ü R A C A A T Y E R İ: 

tstanbulda, Postane karşısında .Kızılay Satış Bürosu: Tel: 22653. 
istanbulda. Postane arkasında İlancılık Tel: 20094 - 95. , 
1 Kadıköy Vakıflar Direkt_ö_r-IU_ğ_ü __ ll_A_n-la-r.-.ı-1 

İstanbulda Bahçekapısmda idarenin Taşdclen ve ~efneli su satış deposu için 
pazarlıkla bir .adet su .~oğutma tf'sisatı alınacaktır. Şartnamesini görmek ve al
mak istiyenlerın her gun İstanbuJ Başmüdürlüğündeki Su komisyonu ile Kadı-
köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları ve teklif vereceklerin de 22/2/938 Salı 
günü saat on beşde mezkur müdürlükte toplanacak komisyona teklillerini ge • 
tırmeleri ilan olunur. (715) 

Burgaz adası Rum cemaati Ayayani.kilisesi vakfına 2762 No. lu vakıflar kanu

nu ile nizamnamesi ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfikan tek müte

vclJi tayin edileceğinden isteklilerin 15/2/938 akşamına kadar Kadıköy Vakıf-
lar Müdürlüğüne usulen muracaatlan ilin olunur. (549) 
~ .......... , ....................................... ~ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50. 000 Liradar ..• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.0JO) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdire kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirAk ediniz. .. 

Sayfa 15 

~ 

İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 5- 2- 1938 

ÇEKLER 

AçJhş Kapanış 

Londra 
Nn-Yor• 
Parla 
Mllf.no 
Brübel 
At.lna 
Cene'n'e Bo,,. 

630. 630, 
0.7950 ! 0,795ü 

24,26 24,26 
15, 1110 lö, 1110 
4,ô942 4,6912 

86. 7460 86, 7460 
3,4280 S,4280 

63.49'l0 63,4920 
1,4233 1,4233 

22.6476 22,6476 
... 20 ... 20 

lS.65 15.65 
1,97 ı.97 
4.19 4.19 
" q880 s 9880 

Anut.e~ 

Prat 
vınne 

Ma~.d 

BerUn 
V&J'fOT& 
13UdapefY 
BOtref 
B~lçad 

Yokohama 
MoııltoT:ı 

Stokbolm 

100. 8730 106 8730 
34,2470 S4,2470 
2, 7268 2. 7~68 

23, 765 23. 750 
s o79ö s.0195 • 

ES B Al\I 

Anadolu fDl. ,; 80 
peıın 

A ljnl. ~ 80 ndeU 
BoaıonU - Nektar 
AıJan çimento 
Merkes bankası 

h Bankaııı 
Telefon 
lttihat n Dellr. 
Şart Detirmenl 
Tertoa 

8 20 
10 90 
97 50 
10 25 

8 20 
10 95 
97 50 

7 80 -
12 7ö 
97 6) 
7 

İSTİKRAZLAR 

1 

A~ılıt Kapantı 

Terk borcu ı pe.tln -

• 111 1 ndell 18 925 18 925 
• • U ndeı. -

TAHVİLAT 

Açılıt Kapaoıt 

Anadolu J pe. 
• ı ndıll 
• n pe. 
• D "f& • 

Anadolu mQ. ~ıın 

PARALAR 

1 
Alış Sab~ 

ı 'rerk aıtmı -
1 Banknot Oa. B. -

Son Posta 
Yevml. Siyası, Havadia ve Halt gazetesı 

Yerebatan, Çataıçeşme sokat, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
rcsim!erin bütüı: haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
t 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 '°° 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ ::ı700 1400 600 aoo 

Abone bedeli peşir.dır. Adres 
değiştirmek 25 Kuruştur. 

Gelen evra.k geri verilmez. 
llcnlardar meı'uliyet alınnuu. 
Cevap için mektublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ila~si lizımö.ır. 



Yalnız güz :!l diş de0 il, demiı 
gibi sağlam diş yarahr. Bunun 
için daima Radyolin kullanıııak 

ve günde 3 defa dişlerinizi 
onunla fırçalamak kafidir. 

DAiMA BADYOLIN 

>ı-~~- . . - ' -. • ' • 

BAŞ· DiŞ • NEZLE· GRiP 
ve bltla atnıarı derbal geçirir 

iCABINDA GÜNDE 3 TANE ALINABiLiR. 
Mideyi, kalbi yormaz. Taklidlerlnden aakınınız. 

Eczanelerden 1-12 Uk ambalAjlannı ısrarla arayınız. 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden: 
15 Şubat 938 tarihinden itib:ıren vapurlarımızla naklolunacak bsablık hayvan

iar hakkında tcnzilitlı navliln tarifesi tatbik olunacaktır. İZahat almak isti .. 
yenlerin acentalarımıza müracaat etmeleri. c710> 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖNE KARŞI 

HOR M O B i ·N 

SOM POST& 

• 1 a 
Romatizma l~m

bago, siyatik, sinir 
ve soğuk algınlığın
dan ileri gelen şid· 
detli ağrlları teskin 
ve izale eder. 

,_ ' 
05.wiA LI BANKASI 

TO'RK ANONİM ŞİRKETi 

TFSIS TARİHİ ı ı 863 

lerma7eal: H.000,0ot tncwa llrul 

Türkiyenln başlıca tehlrlerilt 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
lran, Filistin ve Yunanlstan'da 
Şubeleri, Yugoslnya, P.omanyı, 
Suriye ve Yı.&nanisUn.da FiJ,yalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en blrlncl p.rtıdlr. 

PETROL NIZ AM 
Kepekleri ve saç dökülm.eslnl tcdan e • 

den teslrl mücerreb blr lllçdır. 

Dr. lhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksornk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ktzamık öksUrUkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczttned8 ve ecza 

depolarında bulunur. • 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merke.ıi: Bedia 

Tlirlıiyedeki ıabeleriı 

Galata .. İstanbul .. İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü * Her türlii ban!ıa İfİ * 

llan T arife~iz 
Birinci aahile 400 lruruı 
ikinci cah,'le 250 n 
Üçüncü cahile 200 » 

• Dördüncü sahil• 100 • 
iç cahilela 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde c zarftndı fada· 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarlfemJıden. istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek 11yfa 
Uinlar için ayn, bit tarife derpf.J 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcad illnlanna aid 
işler içf n şu adrPSe müracaat edil· 
ınelidir:· · 

bincdlk KeDellUf IJ~elL 
Ka.hramamde Ban 

Ankara eacldesl 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat MUdürü: Selim Ragıp Emeç 

BIBI.gf. S. Ra~ ı1tEÇ 
SA A. Ar,.tı llfAK.UGll. 

EN MÜOllİ$ 
\STiR1'PTAN 
~OKRA · • · 

-kullanmakla. kabildir. .. 
Hır namlede nezle ve gripi geçirir. Harareti stır'atte 

B ış, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROzllf 
suretile çarçabuk deredilebillr. 

Kat'i Tesir 
• 

l cabznda günde 3 kaşe alına 
İsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sa 

Bcyoğlunda RL AN 
DfJ'fCK REKLAM IATlll 

Reklam fiatına satılmakta olan eşyanın bazılafl1 
KADIN MUŞAMBALARI 
KADIN MUŞAMBALARI 
KÜRK YAKALAR 
KÜRK YAKALAR 
iPEKLİ EŞARPLAR 
BÜYlJK MENDİLLER 
ÜÇ KÖŞE ATKILAR 
YÜN ERKEK KAZAKLAR 
KADIN BLUZLARI 
ERKEK ÇORABLARI 
ETEKLİKLER 
ERKEK ROB DÔ ŞAMBR 
BÜYÜK EL ÇANTALARI 
KOMPOSTO TAKIMI 

ıo Pamuklu 
17

JI 
lpekll .a 
Renardin f .'1" 

Httkikt tilki tt:, 
Şıfon empriıoeden 

2
.51 

• 8 ı.1' 
ipekli kadife emprime 1-tO 
Elle işlenmiş ,_-

Son moda _at 
Safi ynn Ut' 

Sufi ynn İngiliz kumaşa s.;; 
Kıslık 10. ..a_ 

.. &~ 
Deriden, spor d 
Porselen 7 parça 1. 

r· 
BALO, SUVARE ve KiBAR AiLE TOP~TI ~ 
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