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Yeni Barem projesi 
son şeklini aldı 

Roma mülikabndansonra 
Lord Ha lif ak.sla Bone 

--------·· 
Encümende dünkü görüşmeler hararetli oldu 

Projeler umumi hegete···sevkedildi, meclisin kış 
tatilinden evvel müzakere edilemiyeceği anlaşılıyor 
80~nka.ra 14 (Hususi) - Bütçe encümeni bugün öğleden 
letki~lda_ toplanmış ve barem kanunu projeleri lizerındeki 
b\uşt erını tamamlamıştır. Görüşmeler çok hararetli ol • 
dan ~· Serma~esinin yüzde elliden fazlası devlet tarafın : 
sıra enen ınuesseselcr hakkındakl baremin müzakeresı 

sında bu p · · · · · · ın .. lerirn roJenın c_erçevesme gırmıyen mı muessese-
•zden bı'rı' · "d" .. d ·· d di lerek b nın tJnum l!lU uru e encumene avet e • 

azı hususlar hakkında mütaleası dinlenmiştir. Pro-

Jenir. aldığı son ıekle göre Osmanlı Bankası kanun hüküm

lerinin dışında bırakılmıştır. 

Projelere muvakkat mn.d'deler ilAve edilmek suretile 

derhal halli ır.üşkill bazı hususlar formüllere bağlanmıştır. 

Encümen projeleri heyeti umumiyeye sevketmekle bera.ber 
bu projelerin Mecliste kış tatilinden evvel müzakere edile

bileceğine ihtimal verilm~mektedir .. 

....... 

s-.1r..-y·e«te-····1<a·riŞi"i<·11·k····T· .. ·-··eaşve·kf r·d·ü"n·-····-· 

9iinden güne artıyor Fransız sefirini 
tamda çarpışmalar oldu. 21 kişi yaralan.dı, kabul ettiler 

Azkiyede vahim hadiseler cereyan ediyor ıAI":~:: ~:ş~'!i!"?.ı-cıa=::ı;,;: 
Su • gün yeni Fransız Büyük Elçisi B. Mas-

tıve Dahiliye Nazın : "Fransa ile Kaynaşamayız, sigli'nin ziyaretini kabul etmiştir. 
Suriye F ransanın bir parçası değildir,, di~or Gölcüğün bir köyünde 

sahte para imal 

Cenevrede görüşecekler 

Macar Başve~ili İmredi 
Diktatör mü oluyor? 

edenler yakalanddar Macar Hariciye Nazırı Berlin seyahatinden döndükten 

J\da Suriye Cü.mhun"eiıl naz&rtar craııfiaa 

)'eı g" na l 4 (Hususi) - Suriyede vazi -ı ptlan bir nümayişte gençler: cKahroısun 
t. unden .. · B ~~ki gune karışmaktadır. Bilhassa manda:t diye bağırmışlardır. u meyan· 
I~ geıYede Vahim hadiseler cereyan etti- da Suriye dahiliye nazın tarabndan bir 
Jtunta~n ?aberlerden anlaşılmaktadır. Bu nutuk irad edilmiştir. Yüksek komisere 
hare~ aaa Süleyman Mürşid kuvvetleri blr cevab teşkil eden bu nutukta: cSu • 
biğ ta devanı eylemektedirler. riye Fransanın bir parçası değildir. Fran 

~o?tıis:~l t~ .. aftan Fransanın yeni yüksek ss ıle kaynaşamayız. demiştir. 
~n da b uo tarafından söylenen nut - Kanlı hadiseler _ 
~ır, İiaiebırak~ğı tesir eıan zail olmamı~- Şam H (A.A.) - Muhalefet müfrld 

de lıse talebeleri tarafından ya- (Devamı 11 inci ıayfad.4) 

lVIekteblerde spor işleri 
V·· 

Ucuda getirilecek beden terbiyesi salonlarından ve 
lsı spor sahalarından halk da istifade edecek 

anbu1 
~arad .. uru ev ı u , J\n'- maarif mu" d" .. T f'k K t ı 

~ehir Pl'an donrnüştür. Tevfik Kut. ıleri 
\re bed anında Yer alan maarif binaları 
lct en terb· · 

r etrafı d 1Yesi teşkllatına aid salon-
tır. n a Vekaletten direktif almı§-

1• tr •erı seb· 
1naıarm ır Plô.nında müstakbel maarif 

t'et· ın Yerle · · 1 "ardır h rını işaret etmek zaru -
t · ıvıaa 'f V a l aptı rı ekaleti bundan son-
d rnca~ b' 

{>n tesb·ı ınalann yerlerini şim:i~· 
~· ı etın k •tıdan, ın . e mecburiyetinde kaldı -
l'ttii aarıf rn .. d .. .. 

stakb 1 u urluğü İstanbulun 
t<'tk·k e ll'ı atırif ·· 
,, .. 

1 ('trnckt . muesseseleri ıiıtiyacını 
.,Ud.. edır u 

u tıaza · uer sene talebe tez:ı-
hrl' rı itib ıden . ara alınarak her semtte 
~erı ~ l\Ptırıla k 
c"'- eri tesb't ca mekteb binalarının 

l'i•fr ıı.. 1 olunacak 1 ~ lciıı · •vl aarıf .. • P ana işaretlene-
"tt • rnud" ·· "tı lazım uru bu hususta Ve • 

(l.> gelen direktifi almt. tır. 
eva ...... 11 • . .... ıncı !ayfadcıJ 

.. 
Maarif müdtlti Tevfik :ıcuı 

İzmit (Hususi) - Gölcük kazasında sonra partilerin faaliyetine nihayet verilecekmiş 
büyük bir kalpazan şebekesi yakala - Parıs 14 (Hususi) _ Peşteden blldinl-
narak Cümhuriyet Adliyesine teslim dlğine göre. Macaristanın komünist a
edilmiştir. Oldukça geniş bir teşkilatla leyhdarı paktına iltihakını müteakıb, 
idare edilen ve İstanbul, Bursa, İznik, başvekil İmredi diktatörlük iian edecek
Gölcük ve İzmitte sürülen bu kalp para-

Gö 
tir. 

larııı "lcüğtin Tatarihsaniye köyün· tmredi, hariciye nazın Kont Şakınin 
de imal edildi~ anlaşılmıştır. Berlinden dönüşünden sonra parlAmen· 

Hadic:enin tafsilatı şudur: toyu feshedecek ve hükılmet partisin -
Bun::la-ı 25 gün k~dar evvel, ilk de· den maada diğer partilerin faaliyetine 

fa olarak Tatarihsaniye köyünde bak • ni.hayeı verecektir. 
k.~ı .. Ha:~n._Dzunere A e~'ld bir beş liralık Macar Hariciye Nazın Berline gidiyor 
surulr~_ıış:ur .. Bu hadıseye muttali o • Bcrlin 14 (AA.) _ Macaristan harici
!~~ Golcuk Jan~arma. kumandanı ön· ye nazın Kont Şoki, Pazartesi günü 
yuzbaş Salahaddm Ali Sabah, derhal saat 10 da resmi bir ziyarette bulunmak 
tahkikata başlamış ve görmüş ki, kal- üzere Berline gelecektir. Ayni gün von 
pazanlık sanıldığından daha mühim • n ;bbentrop ile akşam yemeğini yiye -

(Devamı 3 ünctl say/ada) cektir.Bn ziyafettt·' komintern aleyhin 

Ekrem Könik hakkında 
Fransızların tavzihi 

deki paktı imzalamış olan diğer iki dev
letin mümessilleri. Japonya ve İtalya el
çileri hazır bulunacaklardır. 

Kont Şoki Hitler ile de gö~ecek • 
tir. lmredl Paris 14 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

~n~da te~ff ~ilili~ bild~~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve bilahare tekzib edilen tayyare ka- s ' t k A N • d h t ' çakçılığile alakadar Türk vatandaşı an a ar aşı as a. 
Ekrem Könik hakkında Fransız milli 
emniyeti aşağıdaki tavzihi n~retmek
tedir: 

Türk hükfunetinin talebi üzerine 
milli errniyet cinai polis servislerinin 
Ekrem Köniğı aradıklan doğrudur. 
Fakat bu kaçakçı hala bulunamamış • 
tır. Çarşamba günü neşredilen tekzib, 
malum olduğu üzere, adli polisin meç
hulü bulunan Ekrem Hamdi isminde 
bir adaJT'a 3id bulunuyordu. Fakat bi
lahare Ekrem Hamdi ile Ekrem Köni
ğin hakikatte ayni adam olduğu anla
şılmıştır. 

·~~---~-~~~ 

Daladiye bugün bir 
nutuk söyliyecek 
Paris H (A.A.) - Başvekil Daladye, 

Radikal partisinin yarınki kongre top • 
lııntısmda siyasi mühlm bir nutuk ıöy -
liyecektir. 

Daladye bu nutkunda, son Afrika se
yahatinin intıbalarını anlatarak. Fran.! 
sız imparatorluğunun bir kil.l teskil etti -
tını tebarüz ettirecektir. 

Tansiyon yüksekliği neticesi bir gözü görmemeye 
başladı, üç doktor tedavi ile meşgul 

Naşid evinde nuıharririmitle birlikte 
(Ya zumı 11 inci sayfada 'baJacaksuıız) 



Hergü 
Akdeniz meselesinin 
Ciddiyeti nereden 

1 ileri geliyor? ' 
'--- Yar.an: Muhittin Birgen 

IR\ ünkü makalemizde gösterdiği • 
~ ıniz veçhile Roma konuşmasın

da derhal bir takım müsbet ııeücelere 
varılması imkinı yoktu. Bunun için. ko
nuşmalar, daha ziyade afaki bir gö~ş 
teatisine münhasır kalmıştır. Karışık b:r 
takım meselelerin halline bir çare bul • 
mak için daha bir hayli konuşmalara ve 
yahud uzaktan müzakerelere ihtiyaç var
dır. Belki bütün bu işler sulhan halledi· 
lccek. belki de halledilemiyecek veya • 
hud. iş ... harbe varacaktır. Şimdıki hal
de müsbet hiç bir şey söylenemez. 

Muhakkak olan bir şey vardır; İtalya 
Akdenizde bir şeyler istiyor. İste.diği şe
yin Suriye mandası olduğuna dair çıkan 
şayiaları hız varid telakki edenlerden de
ğılız. Bizce İtalya, Akdenizin şarkından 
zıyade garbile alakadardır; Romada yük
selen cisteriz.. sesleri arasınd'a ileri SÜ· 
ıülen matalib listesinde belki mübaHlğa 
vardır; fakat, bunlar, bir taraftan almak 
d.ç.in, öbür taraıtan tistemek maksaclile 
aöylenılmiş değildir. Avrupada şimdiye 
kadar olup biten şeyleri, İtalyanın umu
mi vaziyetini. hesablarmı ve Almanya fje 
olan anlaşmalannı tetkik ettikten sonTa 
vfısıl olduğumuz kanaate göre, İtalyanın 
gözü ıarki Akdenizde değil. garbi Ak -
denizde ve §imali Afrikadadır. 

* Bu ciheti böylece kaydettikten sonra 
fU noktaya bakalım: Acaba, Fransayı bu 
kadar flhemmiyetle alakadar eden bir ba
histe bu kadar esaslı bir matal:b listesi 
tanıim Etmek için İtalya lmfi derecede 
kuvvet sahibi midir? 

Biraz garib gibi görünse de, oiz öyle 
~annederiz ki, şimali Afrika bahsinde kfı
fl derecede kuvvetlidir. Sebcb: İtalyan 
donanması Fransanm Akdeniz donanma
sını, deniz üslerine tamamen hapsedecek 
derecede değllse bile Fransa sahil!erin
den Afnka sahillerine nakliyat yapması· 
na mftni olacak derecede kuvvetlıdiT. Şi
mall Afrika ise kendi kendısini müdafaa
dan Aclzdlr. Şu halde, bugün İtalya ile 
Fransa arasında bir harb çıkacak olsa, 
İtalya için şimall Afrikayı istila etn:ek 
levkal9.de güç bir iş değildir. Geriye İlal
yanın Fransa ile Avrupa topraklannd:ı 

yapacağı muharebe meselesi kalır. 
Bahsin bu tarafı kolay değildir. İtalya

nın Fransaya karşı karada muvaffak.i • 
yetle barbedebilmesi için, ya hududla • 
nnı fevkalade iyi tahkim etmiş '•iması, 
yahud da ikinci bir yardımcının imdadı
nı temin etme.!ini icab eder. Bunu temin 
etmedikçe. İtalya, Fransaya karşı harb 
açınıya cesaret edemez. 

* İtalya bu yardımı temin edebilir mi ve 
bu yar<lım kimlerden gelebilir? Şimdi de 

Makaleı --Resim il Zaman ve yer meselesi .. Sözün ·Kısası 
--···-

E. Tetu 

D
o nhisarlar Vekaletinin, propaganda "

1 

rcklfım karşılığı olarak Kamutaydoll 

ayrıca bir tahsisat isteyip aldığını Jlle.ın
nuniyetle ıstihbar edenlerdenim. 

Filhakika, mübarek Türk toprağının~ 
nefis ve kıymettar mahsullerinden bı~ 
olan tütünün şimdiye kadar değerile Jl'l".1 .. 

tenasib bir ihtimama mazhar olmadığınJ 
esefle müşahede eder, 'dururdum. 

İptidai maddelerini gene bızden sııtıll •• S" 
alan yabancı devletlerde sigaranın ı:nu 

Amerikalı Alim. muharrir ve devlet adamı Franklen'e 
hayatta takib ettiği hareket düsturunun ne olduğunu sor
muşlardı: 

Söylediğimiz söz, yaptığımız hareket, beŞJ.adığumz iş 

haddi zatında ô'oğru olabilir, fakat zamanında söylenıne
ın;ı, yerinde :1apılrnamış, münaaib dakikasında bqlanma
mış ise fayda yerine zarar getirir. Uygun ifi uygun uma • 
nmda yapınız. 

tehlike cırzedıliş tarzını daima gıpta il.~ 
görmüşümdür. Bizde ise, gerek ~ski reJ 
zamanında ve gerek devlet inhisarınıll 
eline geçtiği tarihtenberidir, tütünleri " 
miz. halka, .iştihayı celbedecek şekıld8 
değil, bilakis kaba ve antil'atik zadlııl' 
içerisinde arzedllmekte bulunmuştur. 

- Her işi zamanında ve her şeyi yerinde yapmaktır. ce
vabını verdi. 

Şöhreti, 

Aile yuvasına 
Değişmi11en kız 

Fılm kumpanyalannca Greta Gt1.rbo • 
nun halef; olarak gösterilen ve sinema • 
ya intisab ettiği takdirde, belki ondan da 
fazla şöhret kazanacağına inanıian Mıs 
Aino Bergo~ sinemanın yalancı şöhretini, 
aile yuvasına deği§ID.iyerek, tayyare fab
rika törlerınden milyoner Fairey'nin oğ1u 
ilE: evlenmiş, ve: 

cBenim için yuvam daha eh.emdir_, 
demiştir. 

Resmimi% akıllı kızı kocasile birlikte 
gösteriyor. 

için Fransa ile harbetmeğe karar verme
sı, ancak, İspanyanın sağlam bir hükti • 
met ve kuvvetli bir or.du sahibi olduk -
tan sonra kendisile anlaşmasından sonra 
mümkün olabilir. Bu takdirde İngiltere 
muharebeye iştirak etmezse umumi harb 
çıkmaz, ~ bir mahalle ye kom.şu kavgası 
§eklini alır. 

r ............................... ·-·-·· ... ·····----·-, 
Hergun bir fıkra ~ 

Sana da tekrar ettirir 
Bir tarihte Muhlis Sabahaddin bir 

operet trupu. yapmt.§, bu trupa komik 
Fahriyı de almıştı. Bir gün Fahriye 
bir şarkı prova ettiriyordu. Fahri §ar
kıyı l:ir türlü Mııhıisin i8tediği tarz
da sbyliyemiyor,_ .Muhlis te ikıide bir: 

- Olmadı ba§tan! 
Diye bağınp tekrar ettiriyordu. 
Bir aralık sahneye giren bir kedi, 

Fahrinin tam yanında miyavlamı§tı. 
Fahri kediye baktı: 

- Çabuk buradan kaç, dedıi, 5imdi, 
olmadı!.. diye !ana da miyavumuını • 
tekrar ettirir. E 

'------··········-············-·---............. .-' 
Bıı soğukta tuvalet ile 
Sokağa çıkan kız 

Şapkalarına futbolcu 
Resmi gapfpean 
Kadınlar 

Halbuki, evsaf itibarile bizim tütün ' 
lerimiz bütün dünya tütünlerinden üs ' 
tündür. Hususile, tütün kıymetini arttı • 
ran harmancılık adeta bizim rakibsiz bili 
ihtısasımız olmuştur. MemleketinıiZilS 
muhtelif bölgelerinde yetişen çeşid çeşicJ 
tütünlerin iyice terbiye edilerek, ancal' 
mütehassıslanmızca malfun bir nisbct 
dahiJinöe kanştınlmasından vücude ge." 
len nefis harmanların sırrını henüz bıQ 
kimse keşfedememiş ve böylece, tütün " 
çülüğümüz. ta eskidenberi müesses ba1tb 
şöhretini muhafa.Za ~ylemiştir. 

Lakin, dediğim gibi. ambalaj hususul1" 
dak.i ilimalkiırlığıınız, veyahud ki bece • 
riksizliğimiz, bu nefis ve kıymetli Jlle " 
taın, gönlümüz arzu ettiği gibi sürilJllil" 
ne, fikrjmce daima engel olmuştur. 
Kadının güzelliğini tebarüz ettiren "' 

nun kıyafeti, makyajı olduğu ~ibi, her 
h&ngi bir malın cazibesini ve oinnctıC8 

revacını arttıran da onun prezantasyoııtl• 
takdim tarzıdır. 

Sigara kutularımız, Sipahiocağı, SııJrı" 
sun ve belki de biraz Yenice müstesna " 
en keskin tiryakiyi tütünden vazgeçire " 
cek kadar zevksizdir. 
İnhisar idaresi, hatırlarsınız, ayI::ırt'9 

ballandıra ballandıra ilfın ederek orta)., 
cTiryaki> namile bir u'cube koydu. içi• 
mine kat'iyyen diyecek olmıyabilir. :r.J• 
kin, Tiryakinin kutuları için seçilen ôf" 

İngiltere futbol mevsiminin en hara- nekler nedir?. Bayat çikolata ile çıfıt 
retli günlerinde bulunuyor. Kupa maç - mavisi!!. 
lannda şampiyon olacak takım daha be- Hem bayat çikolata demekle de, kale " 
nüz belli olmamışbr. Futbol delilP..ri, re- mimin ucuna gelen diğer, daha uygun bit 
simde gördüğ(inüz .gibi. ppkalanna o • tabiri nezahati lisan mecburiyetine fedB 
yuncu resimlerini çizdirerek maçlara de- etmiş l:ulunuyorurn. 
vam etmekted'lrler. Geçenlerc:l-e piyasaya çıkarılan cİzınir' 

Rusyaya gittigi halde 
Voroşilo/u tanımıgan adam 

de ayni zevksizliğe kurban ol.maktadıl'• 
Bundan kırk yıl evvel kenar şekercile • 
rinın bayram şekeri kutulan, oeI:ıınir' 
kutulan, cİz.mir. kutulanndan şüp'ıesi' 
çok daha zarif, daha orijinaldi! 

Bunlar, acaba, içlerindeki sigaraıarıll 
nefasetine nazar değmesin diye hassstP11 

mı, kasden mi böyle tertib ediliyor? 
bu suale cevab verelim. . 

İtalyayn bu yardım iki yerden gele - * 
billr: İspanya ve Almanya. Bugün İs • Görülüyor ki işler dönüp dolaşıp muh-

Geçen senenin EylQlünde, Londrada 
bfıyük şahsiyetlerin bulunduğu oir zi -
YJlfette, Rusyada gördüklerini anlatan 
tayyareci Lindberge, davetliler arasında 
Loyd Corç: 

- Dostum. demiş. Rusyadan yeni gel -
diniz. Hoş geldiniz, safa geldin~ bizim 
Voroşiloftan ne haber? .. 

Zarfm mazrufu sattırmakta, mazrtJiıı 
rağbet cclbetmekte ne büyük rol oyllıı .. 
dığım alakadar Mare ufak bir tetkikl' 
takdir edebilir. panyanın İtalyaya yardım edecf'k haJi telıf meseleler ve ihtimaller karşısında, 

yoktur: Franko İspanyası İspanyayı ta- İngilterenin alacağı vaziyete tAbi kalı • 
mamile istUA ebneli, b:raz dinlenrneğe yor. Ingiltere ise halen umumi oir barb 
vnkit lı:.ılmalı· ondan sonradır ki Fası ta- istemiyor; çünkü buna karşı hazırlan -
JT'amile istilA 

1 

etmek üzere f taly
1

a ile an- mış değildir. Şu halde, ıiyaseten Fransa, 
laşabilır ve onunla birlikte Fransa i!e uğ- İngılt~re, yahu.d İtalya ne derlerse desin
raşır. o .:ıunan, İtalya ile İspanyanın şi- ler, fıılen, İngıltere biltün bu işlerin or-
rnalt Afrikayı istilıi ebneleri mümkün o- tasınds hakem vaziyetindedir. İtalyan Amerikada bir gece partisine iştirak e-
lur. politikası, İngiltereyi bu vaziyette sıkış· 

tl!'mak ve kendi lehine Fransa -.izerlnce den bu genç kız, sanki ilkbaharda imiş 
gibi, halk soğuktan tirtir titrer. kaçacak 

bir tazyik icra etmesini temin eylemek 
Almanyaya gelince, bu cihet kan!;ıktır. 

Son zamanlarda Daily Express ~azetesi, 
İtalya ile Almanya arasında aktc?dilmiş 
olan gizli bir ittifakın - kendisince mev
•uk olan • mdnini neşretti. Bu metinden 
anlaşıld'ığına göre Almanya ile İtalyarlan 
her hangi birim tek bir devletle muha -
rebe halinde: iken ikinci bir devlet düş -
man olarak bu rnuharib rnilttefiğin kar
psına cıkacnk olursa o zaman dilter müt
tefik, otomatik bir şekilde ve bütün kuv
vetlerile muharib müt1efığin imdadına 

koş3caktır. 

yer ararken, böyle ipince dekolte bir tu-
istikametinde çalışıyor. İngiltere de bu-
nu pekala anlıyor. Ancak işler o kadar valet ile 500 metrelik bir yolu yürürnü~. 
karışıktır ki bir hamlede halledilemez. =v=e=p=art=i=n=in=v=e=ri=ld=!ği=· =y=er=e=gı=·t=m=i=şt=ir=.== 
İngiltere, bütün bu ihtimaller arasında o kadar çok muhtaç olur. Londra siyase
düşünüp tapnacak, oynıyacak, duracak, ti bakımından bu da mühim bir mesele • 
tekrar yürüyecek ve her şeyi İngiltere- dir. 
nin menfnat hesablanna uydurmanın ça- Akdeniz m~clesinin ciddiyetini ve 
relerini anyacaktır. bal şekiBerinin güçlilğünü göstermek il· 
Şunu da unutmıyalım: Fransa, nariçten zere bu işin daha bir çok veçhlerini gös· 

ne kadar tazyik görürse İngilterenin eli- terebiliriz. Şimdilik bu kadar kafidir. 
ne o kadar kolay düşer ve bu rnüttefiğe .Muhittin Bir!1Pn 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

Lindberg de gayet şaşkın bir tavıria şu 
cevabı vermiş: 

- Voroşilof ta kim oluyor, tanımıyo -
rum! 

Casus Lavrens ve kadınlar 

Ben burada, Ankarada, insanlar bj]iYO" 
rum kj, birinci nevi sigaranın tiryaldSi " 
dirler. İnhisar idaresi bu nevi sigara~ 
yalnız 1stanbulun, İstanbul cibetırıd' 
muntazam kutularda. diğer yerler de iSe. 
- •bunun da hikmeti meçhuldür • çtıntl 
biçimi rahatsız ve sevimsiz paketler içe" 

Meşhur İngiliz casusu Lavrens ~ldü risinde sattırır. İşte o dediğim zevat, a'f'" 
gitti. Belki de kemikleri bile çürüdü. Fa- lık sigaralarını İstanbulda oturan doSt • 
kat dedikodusu daha hAll bitmedi. İngi- larına sipariş edip getirtirler. 
liz sıazeteleri, ondan gene bahsedecek bir Demek ki, kutunun biraz derli toplu ~ı
ves:Ie bulmuşlardır. Guya Lavren! öm - ması, böyle bir külfeti bile mlşterıııi.1> 
ründe asin sevmemiştir. Esasen lcadm _ göze almasında tı..mil oluyor. 

dan ziyadesile utanır, Adeta ürkermiş. (Devamı 15 inci sayta.ıl•> 
Hayatında I..eydi Astör, İngiliz edtple - .................................................... -····· .. 

rinden Tomas Hardinin eşi Madam Har- T A K V 1 M 
~ 

JKINCIKANUN 
~ 

di ve en yakın dostlarından birinin ka
rısından. yani bu üç kadından maadasile 
samimi olmamıştır. Onlarla dn a\e!fıde Rumi seoe 15 Arabi ffllO 

b;r dost gibi görüşmüştür. 1$)4 l;iı;7 - Resmi aeno -2 iocilc0&oun Kuım 

INANMAI 2 1939 69 -----
Eğer bu metin doğru ise, yahud Ber -

llrı - Roma mihveri bu tarzda bir prensip 
fü~erfne kurulmuşsa. İtalya ile Fraııs:ı a
rasında ruht1r edecek bir harbde fngil -
tere Fransııya yardım eçlccek olduğu da
kikada Almanya da İtalyava yqrdıma 
mecbur bulunur. Bu, umumt bir hıırb de
mektir ki İngiltere onu istemiyor. Zaten 
umumi bir harbin şimali Afrika mPseie· 
sinden dolayı çıkmasını İtalya dahi jste
mcz. 

Bir müddet evvel tecrübes~ne girişilmiş olnn çifte tedrisat 
usulü fena netice verdi, kısa bir zaman içinde knldınlmaSl 
karar altına alındı. Şimdi yen! valimiz münaslb rnekteb 
binaları aramaktadır. Şüphe yok ki şehr yapacağı en bil
yük hizmetlerdetı biri öe bu mekteb sıkıntısını ortadan 
kaldırmak olacaktır, muvaffakiyet yolundadır, hatta §lrtı-

diden mekteb olabilecek epeyce 'bina bulmuştur. Kendisini 
hemen tebrık edelim: Fakat biz.im hatırımt7.da kaldığına 

göre bu çüte tedrisat usulü konulurken sepeb olarak yer • 
s lzlik gösterilmişti, arandı~ı halde milnasib bina buluna -
mamış olduğu söylenmişti. O halde fimdi bulunduğuna g~ 
re vnkıile iyi aranmış olduğuna: 
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Katalonyada herkes silih 
altına davet edildi 

Ha vana limanında 

Fransız Sefiri 
Atatürkün tabutu 

önünde eğildi 
Alman bahriyelileri El~~~~:.::-:ı= 
t U v d 1 dö Monicault, ateşemlliter General Vo-
8C 8 V ze ugra 1 ar irin ve Büyük Elçilik katibi B. Hroger 

e 
e Roma görüşmeleri 

'Vaziyeti degişlirmedi 
Yazan: Selim Rapp Emet 

olduğu halde, bu aabah Etnografya mü
Ci1rnhurlgef 11l[er rlc' at edlgorlar. Hilkdmet Lonm 14 (Hususi) - Cenubi A • zesine giderek Atatürldin tabutu önün· R oma ziyaretinin ferdasında MI' 

lJ ~ merika limanl~ı. ziyaret etme~ .o- de hürmetle eğilmiş ve bronz bir çe • red'ilen tebliğ ve umumiyeU. 
•rae/onu terltedecek, Valanslgaya ger/eşecek lan Alman cŞıJezvıg· mekteb gemısı • lenk vazetmiştir. İngiliz ve İtalyan gazetelerinin bu hu • 

nin mürettebatı, dün gece Havana ll • ausa tahsis ettikleri makaleler ıöater • ~drı 14 (Husust) - BarselDn htıkft- kalı muharrir Ruzvelte bir mektub glSn- manında yerli halkın hakaretine ma- Go··ıcu"u b. ko··yurnde miştir iti Wster Çemberlaynin M. M .. 
illeti. bugUıı neşrettiği bir emirname i!e dereretc cümhurlyetçi İspanyaya aevk~ - ruz kalmıştır. g n ır solini ile yaptıiı mülakattan İtalya he "" 
~tçi İspanya topraklarında yap- dilecek olan aillhlara konan ambat'gonun Halk, limandaki bir kahvede otur • hf • ı sabına beklenen netice hbıl olm&llllftJI'. 
1'11 17 den 55 yaşındaki bütün erkek. kaldırılmıuıını istemitlerdir. Muharrırler, makta olan Alman denizcilerine kok· Sa 8 para ima tkı devlet adamının konUf111ı mevzulara 
'- kadınları. istemği hizmetlerde kul • ezcümle şöyle demektedirler: muş yumurta, limon kabuğu ve saire d 1 k ı d I"' hakkında da sarih bir fikir teret§illı ..,. laıunak üzere seferber etmektedir. clspanyanm faşist nüfuzunun littn A- atmıştır. 8 en er ya a 80 1 ar memiı olmakla beraber Fransa ile İtal • 
J>i~ tar ft cümh . t k.ıt'alan mPrikaya yapılması için tabil bir hare • Polis, miltecavtzlerden 28 kişiyi tev· yayı alil.adar eden bazı hu.sual mesele • 

'l'trrllone a T aonrt h untt ydae tam bir ket ilssil olması dolayuile İspanyol de - kif etmiştir. d a· ı· (Bqt4Nıtraflıfı ıb~ ıakil~fdada.> 'mıf lere temu edilmediği de ıeziliyor. ltaı • 
~· • osa a m . . uhaf d bü..llk hir - ır. ız ı ve e ır p e yı h-'-'-·-da ıı ... ıt halinde bulunmaktadırlar Hükil· ml"harsinın m azasın a ,,': D ) " .. .. . . .. yan matbuatının Fransa aAIUll u- • 

11\et, B . istical göaterilmeıi Ulzumuna kanlı&• ev et şura Si gundur hadise ile meşgul olan yuzba- denberi duyagelıdikleri hiul infial ya~ ,_.~rselonu terkederek Valansiyıya b rl hareketi şı Salahaddin nihayet dün, hidisenin ınıı def:Idir. Fakat bu matbuatın, İtalya 
"ek 'e huırlanmaktadır. Yalnız bq e . namzedlen• kahram:ınlannı suç üzerinde ve alet • tarafından Fransa aleyhine mütevecciJl 

B 
11 lf~fn ile hariciye nazırı Delvıyo Saragos 14 (AA.) - Frankistler Ka • lerile beraber yakalamağa muvaffak f!ındilik haamane bir hareket beklene • 

tan '~londa kalarak müdafaa itlerinin ulonya cephesinde ilerlemeğe devam et· Anka..ı-:ı 14 (Hususi) _ Arlliy~ ve olmuştur. mıyeceiini kaydetmeleri de göatn-',m 
ıılJli ile meşgul olacaklardır. mektedirler. Frankiat kıt'alan Toı:tosa • Dahiliy~ Encümenlerinden müt-ekkil Değirmeııderede ikamet eden Riz~ k'. ötedenberi bu sütunlarda ileri süril .J 

ıt f! r ta 1 1ar ve cıvarda . ~ -':i r ı Jro tan Tatarihsan. k-
let at eden kıt'alar Tarragone ıehrini nın 11ga ıni mam IDllf 1 di milşterek endlmen Pazartesi günü bir ı lyas P ve ıye 0 . • lcgelen fiLrleıde isabet vardır. Yani 
~~tnıekte olan Reus ve Valls civann- bulunan bazı tasabalan zaptetmış er r. toplant• yapacak ~ Devlet Ştirası yünde Mehmed oğlu Hakkı Ağacan, hız İtalya, Fransa ile olan davasını bugün • 
lb ': strllara doğru gitmektedirler. Sivil Bu kıt'alar flmdi biltiln Ebreye eh:~ namzedi olarak umumi heyete yeniden metçisi_ !~r.ıbim Göksu:u, Tatari~ • den yarına sillhla halletmek tasavvurun-

•.!: kıt'aları takib etmekte ve hayvan bulunmaktadırlar. General Ya~ &!'?.edilerek liıstev5 tanzim edecektir. niye koyunde Hakkı Agacanm evınde da değildir. Fakat bugün için mal!lm o-
lllt'Ulerfni de beraber götürmektedir. mandasındakj kuvvetle!' ~ gun lçınde Ye~i listede jandarma müşavir heyeti sahte para im;ıl etmektedirler. Bu şe • l&n bu hakikatin yann bir başka IJWlZlııo 
llurıoa 14 nehrin sol sahilinde 1200 kılometre mu - . . General Osmanın namzed olarak bekenin yataklık1an ve elebaşılan o • ra !ktisab etmesi de mümkündür. Bun • rıun kıt'&la (TA.A.) - General ~anko • rabba genJşlilfnde bir araziyi ışgal et • ~eı~ı nacağı h~ber verilmektedir larak ':fa Mustafa Sınar, Yukarı Değir- dan dolayıdır ki ltalyan metalibalma 

ı•-- rı arragona'nın 20 kılometre ı.J 25 kilometre kadar Uerlemiı • u u · nd k .. ·· d .Atııned Fi.dan 
":talinde kain Valls ehrinl al et • m~ ~ ve Maltye VekAleti ile Maarif Vekale • me ere ~ en _c, mevzu teşkil eden Fransız ,müsteml~ke • 

lllitlerdir 
1 ışg lerdir. . t' f 1 ö t · ld kl • Abdull.;ıh oghı Mehmed, Ahmed oglu lerinde Jcab eden muhafaza tedbirlenııia 

\r • Tortosanm zaptı Fran:kfstlere ıah;lde ın n evve ce g s ermlş 0 u an nam Kamil, Mus~fa oğlu Kazım Kahra • alınmasına devam olunmaktadır ltalya-
b,_lf1nrton 14 (A.A.) - Amerikan mu- 200 kilometre uzunlufunda ValanJ. Bar- zedlerde'tl bazı lan Dl;vıet Ştil rası azaf· man, H'sann köyünden Mehmed. Ki • run da noktai nazarını bir fıraa~ zuhd • 
" 11'1~ b. r·· kt dır lığı için bulunması ctzım ge en evsa ı . . . ·ı, • ır ıgıne mensub 300 Ameri - selon yolunu açma a · haiz olr!'!adıklanndan isimleri listeden m1l,. Hakkı, Derınc~e Gebze~ı . HaHlı runda tahakkuk ettirmek için bekliyece. 

D k 1 · kt Derınce travers fabnkasında ışçı a • ti anlaşılıyor. Bütün bu ahval fWlU t.. 

evlet mu.1• bayaatında çı anaca ır. cı oğlu Hamza, Sürmeneli Gülfidan oğ· bit etmektedir ki Fransa ile İtalya ara. 

J lu İzzet Şengill bulunmaktadır. Bu a· sındaki gergmlik devam etmekle beraber 

k İngiltere aponyaya damlar İlyas kaptan ile Hakkı Ağaca· yatı§lnaktan ziyade artmak istidadını 
Onı U•• s yoncu lugv un ı•Jgası nın img} ettiği sahte beş ve on liralık· göaterecektir. Bu iR. her bakımdan, IUl-bir nota verdi 1an muhtelif yerlerde sürmektedirler. hun umwru emniyeti namına, pyanı .. 

Geçenlerde fstanbulda Kapal~arşıda dige olan bir haldir. Mister Çemberla~ 
'Cr. d/'AI Jı Londra 14 (AA) - İngiltere hükıl • yakalam~n sı>hte S liralık da bu şebe • en mü§kül mevzuların d'ahi §ahit wmu-a lJt?ki//erl hegef/nn/n Verı il BFBl'ID metl, Japonyayı bir nota göndererek Çin kenin mQrifetidir. Diğer taraftan Bur- larla hal ve fuledilebileceklenne dajma 

lllefnl dün resmf gazetede nefredlldf deki ecnebı menfaaUeri hakkındaki tn • c;ada. t~ikte, İzmitte, Derincede, Geb- otedenberi besledi.ti wnumt kanaaı bta 
.\ savwrlarmı bildirmesini taleb etmiştir. 7.ede, fc;t~nbulda ve bilhassa İzmit köy defa tahakkuk sahası bulmamıştır. Faka& ~ nkarı l4 (Husuat) - Heyeti Vekile- cekleri ifler fçbı bu karan derhal tatbik ıerlnde geniş mikyasta faaliyette bu • Roma temasına, esas itibarile isabetliz ~ 

hı ~~let mübayaasında komilyonculu- mevkilne koyacaklardır. . Filitlinde Arablar ~unduklan anlası•lmaktad:ııl". ~mdiye teşebbüs te denilemez. Mümkündür ld 
il l~ı hakkında verd'ili karar bu • 3 - Küçük ihtiyaçlar ve fabrıblarla ı<"tdar sRhte olarak yakalanan S 7 yeni İngiliz başvekili, görüftiilü mevzularm 
,~ka ~ını gazetede nevedildi. Karan temu kabil olmıyacak Wf mese~e~er f~n Proleslo grevi l-.arflerl~ 5 liralık. 37 10 liralık, birkaç ilh&.mile vakti münasibinde icab eden te-

erı 'bıldiriyorum: umum! yeni uml takarrilr ettınllncıye /lan ettiler +ane eski harllerJe S liralık para oldu· şebbüslere giri§ecektir. Fakat o zaman 
1 
.. 

l - I> 1 kadar veklletler atideki tetkikin niha • "u J?ibi suç üzerinde de henüz imal e- linciye kadar vaziyetin vahameti değilse 
IQlllha e" et mübayaatmda komllyon • yetine bar talrdirlerine &öre hareket e- Kudüs 14 (AA) - Bazı kimselerin iilmektfo bulunan 1 S kadar S liralık • bile her halde haiz bulunduğu nnaket 
... Obıııttbıdtrı1maa esu olarak takar- decetlerdir. idam ecillmesl iberine Arablar, bir pro· tır. devam edecektir. Bu tao. biltllıı millel • 

2 _ r. 4 _ Maliye Veklletf bu karara Jstl - testo gre\rf ilin etmJ§lerdir. Kalpazanlann hepsi de yakalanarak leri her zamandan daha müteyaüız da.,.. 
laa \'tklletler devletin büyilk m& • nıden alınacak kanuni tedbirleri diğer İngiliz makam.lan bunun üzenne Ya- .\dliyeye teslim edilmişlerdir. ramnakta mazur gösterecek mühim bJr ..!.illan ve ecnebi fabrikalarla tema klleılerln miltalea ve tekliflerini top- hud! mahallesi müstesna olmak üzere • • N- amildir. - Selim Ragıp Emeç 

ederek müb tı •--'- -..1-bn. ~e arak iki ay zarfında hazırlıyacaktır. şehrin esk1 mahallelerinde 24 saat müd- Alman Hancıye azınnın ---
ayaa ~ - 1 

deUe ateş söndürme saati talbilı: etmiı - Varşova seyahati lngiliz Kralının dayısı öldilı 
Frans•z kara ve denı·z Erkanıharbı'ye }erdir. VarşoYa 14 (A.A.) - Von Ri~ ~ndra 14 (AA) - Kral onunca 

J Belçika da Franko nezdine trop, Polonya • Almanya ademi teca- Chrıs~ ~aym ve İn!f~tere kralı 

Reisleri Şimali Afrikaya gidiyorlar u!~.:ı~!a(~~önd;;::~ bir ~~%!.:T~~~!F.E:dt~~~~ ~~:t;::k~::!.;~ 
tebliğ neşrederek Burgos hükumeti Göri:ı.!?. Polonya Reisicümhurlle bir- rzurum a ze ze e 

Pr• ... sa Akd • f•l d 19 d ş·mal"ı nezdine Belçikalı bir aJ·an gönderilme· 11·kte Bielowieza ormanında avlanmak Erzurum 14 (AA.) - Bugihı ... ,..., nın enız ı osu a ayın un a ı ıo 45 bu b do~· 
A si için General Franko ile yapılan mü- için şubatta Polonyaya busust bir se- , te cenu gar iye &" ... beş • 

f rika sahillerinde bir cevelan yapacak mere'lfarin muvaffakiyem.e neticelen- ya hat yapacaktır. niye devam eden bir zelzele oldu. S.. • 
....... 14 diğini bildirmiştir. HAsıl olan itilif d sar yoktur.-----~ .. (A.A.) - Franunın Altdalzlttalyan hududu ch'annda Mordale, !ab- ır.uclblnce yakında bir Belçika ajanı Rusya a sayım R Leh· 

ldııttilıde 'Juı 18 inde fimaU Afrika ,.. lo ve Sardoda İtalyan kıt'alan tah§:d e- Frankist İspanyaya gidecektir. Lontlra 14 (Hususi) - Moslcovadan usya • ıstan 
taı...... bir c:evelln yapmata baılıya· dUmekte oldufunu bildirmektedir. Cl • b.ld' .

1
. . VIJ'IOft 14 (AA.) - lılatbuat, ~ 

__ 'il' ........... ı ın ıyor. . · da --~ 
P • butideki Frannz makamlan buna -•& Çek Macarı •htt•)a"fı S 1 gün" biltün Sovyet Rusyada u· ya ile Sovyetlft Bir'lill arum ti.:.u kı... ~la 14 (A icab ed tedb

0 

·' ri - '-akt dı lar • a 1 u n- k ı · ""- ti da -~ ~ . .A.) - Fransız ordusu er- en ır~e IUU& a r . umi savım yapılacakbr. Sayım, se • m.u.a ft'P enn uu aym 112' •..ıı.uı1.--
1Ut lı'b Ye reisi general Gamelln ile d~ Diğer cihetten ayni muhabir Harrarda B~~~şte 1-4 (AA.) - Macar ajan- ~z gün ~ürecektir. vada bqlıyacatmı bildirmektedir. 
~arbiye reisl visamiral Derlan. bir çok yerlilerin İtalyan c.Askarıs• müf- sı bıldırıyor: 
~il Ctıaylrin Ye Fuın. m;.idafaa rezelerbıe bydohmduldarını bildirmek- Munkacs meselesini tahktke memur 
il~ b.rn teftit etmek ü:zıere bu ayın tedir. . Macar • Çekoslov~ ~~isyonu, faali· 

'rouJona hareket edeceklerdır. Paris H (AA.) - Rarlefye nezareü yetini dün akşam bıtımıış bulunmak · 
mahfellerild ukerl makamlar Souıalf • tadır. imzalanan zabıt suretleri iki hü-

~ SeaaaıicJe land hududunda İtalyan bt'alannın tah- klınıete tebliğ edilmiştir. 
~ 14 (A.A.) - Rayter aJaDSIDJn ş!d edildilfne d:afr m•Mm•Uarı olma • 
.A~ ~- Somali1ınd'da Fraw • dığını blldirmektedfrler. Bahkesirde pamuk ekimi 
~e .. -. __ d kar .. .. • F • • Balıkesir (Husus!) - Bura köylille • 

• aaa a yuzunden Bır ransız gazetecısı ri pamuk ekimini her yıl biraz daha 

1r-.._ bakliyat durdu ltalyadan geri çevrildi f;zıaıa~tımıakta ve bu bereketli mah-
'-=.~ ı4 sule hububattan ziyade ehemmiyet 
~ 1atr k (AA.) - Amertbnm tar- •Pariı 14 (A.A.) - Romayı gitmekte vermektedir. Elyevm şehir tüccarlan • 
'-· 81Qı ır fırtuıası hUJdlm lilrmekte- olan Fransız kadın gazetecilerinden Ma- nın ellerinde stok bir hayli yerli pa · 
IQ aaııU.:: Nevyorkta kann yiiksekllll deleine Angles, hududu geçtikten biraz muk bulunmaktadır. Son senelerde u 
~. eye Jakındır. Bir çok nok • sonra memleketten dıpn çıkarılmıştır. mum \•il!yetin pamuk iatihsalitı 2r 
~ blkJı1at durnuq ve bir çok b • Madeleine Angles İtalyan vizesini ha- bin kilovu bulmuştm. 

il. k.Jdedilınqıır, vi muntazam bir pasaportla seyahat et- Köylünün çekirdekli ham pamuğu 
•• JıakijJatı ta le mekte idi. Gazeteciye maruz kaldlğı bu şimdiki piyn.cıaya uygun olarak müba . 't ---. mamı durmuştur. muamele hakkında izahat verilmern'f.'r. VM edilmektedir. 
elcirdax... d . .. •• . Yerli pamuklann çeldroe1derlnl a · 
top ..... ı~·n a hır amele Maverayı Erdun Başvekilı yı1'3ca'lt fab!"ika da her gün faaliyette 

ta..._= • Qg albnda kaldı Londrada dir. Halktan arzu edenler btı: ücret ~1 
~ ~ 14 kabilinde pamuklannm ~kırdektenn 
...._ ~ oca (A.A_) - Dün aahllde • Londra H (AA.) - Maverayi Erdiın burada çıkartmakta, çıkardıktan pa 
~ '-eıe t...-klaruıc1an biriai çökmüş, baıveltill Tevfik Pqa Ebülhüda, buraya muklan evlerinde hususi olarak kulla1 
~ -ı•ra& altında kalarak 61 .. gel.mit ve Makıdonald tarafından ka.rp • makta, çarşıdan pamuklu bez satın al · 

lenmııtır tan müstağni kalmaktadırlar. 

Fransız Sefirinin itimadnamesi 

F'ransanın yeni Ankara büyük elçill M ualellnill evvelki ıh ~ 
tsmet İnönüne itimadnameaini takdim et tiğ.ini yazmıfbk. Yubndaki ratm 16-
yük elçiyi Riyueticümhur hina11na ıirerken gtiltermekıecllr. 



Et narkı yükseltildi 

SON POSTA 

Sarıyer, Kadıköy ve 
Fatih kazalarında 

tamir edilecek yollar 

• 

Ergani bakır madeninde tecrübe 
istihsaıatma yakmda başlamyor Yapılan tetkikattan narkın gösterdiği fiatla et 

sablamıyacağı anlaşıldı, nark yükseltildi 
San~ kaıası dahilinde döşenecek Madenin işletme tecrübelerinde bulunmak üzere 

Et mT"kı yübeltilmiftir. Kanmanın birçok ıiklyetleri nazan itibara atarak yollar f\llllardır: mütehassıs bir heyet yakında Erganiye gidecek 
kilosu toptan 31 kuruştan 35, pera • et piya.~asını tetkik etmiş, müvaridat Büyil.kderedP. Canfes ve Hamam, Ki· Jt 
~ende 36 dan 40 '"""-·- ..t .. Mıcın ki • az olduğundAn eeıı, nar'kiı fevkinde reçbumunda Çeşme, Yeniköyde Sal • M . ukl k"l u 41 
A ao.u uoı-, uag.ı İl Ergani bakır madeni tesisatı, işlet • mir ve ersır. pam an ı os 
ıo.u toptan J ı den 36, perakende 38 satıldığır-ı ve narkın gösterdiği fiat ü- kımküpe, Kii~üktepe, Emirginda k· lm k d 

d Sa meyi temin edecek şekilde tekemmül kuruşa satı a ta ır. ~ 
den 43, sığırın kilosu toptan 25 ten 30, zerinden et satmanın kabil olama ı • mekteb, Rumelihisarı meydanı ve • etmişti!'. Tali ehemmiyette bulunan in- Son günlerde Almanya ve ttal~ 
perakende 30 dan 35 1runışa çıkarıl • ğını görmüştür. Bunun üzerine nark nyerde Fıstıkhbağlar yollarına acil kal şaat, yakında tamamlanacaktır. Made- ~ühim p~r!iier halinde pamuk g 
mıştır. Diğer cins etlerin satışı serbest· bu sabahtan itibaren yükseltilmiştir. dırım döşenec~k, .!e~imahall~ ile .. Ka- nin işletme tecrübelerine pek yakında rılmektedır. 
tir. Yeni nark bu aabe.htan itibaren Allbdarhmn tahminlerine göre et vak arasındaki koprüler tamır gore • başlanacPk, tecrübe:erde bulu":1113k Ü • Tiftik ve yapak piyasası 
muteberdir. fiatlan vükselmekte devam edecektir. cek, Sany~rdP Ortaçeşme caddesi par • zere Etibanktan mutehass .. ıs bır heye .. t İngı"ltere tı'ftı"k alıcıları son _.,._,ıtl: 

İstanbul Belediyesi, ~hirde et satı· Celebıeı=, Devlet Ziraat Kurumunun kelenecP~tır. . . . E · ·a kt' Tecrube 3 ay su- ~· 
., ihtildrına mini ilmak için narlc u - kendllertıe rekabete geçm•i üzerine K~dıkoy ~eledıye h~dudu dahılınde rgaknıye gı e~ke t ı~a bakır istihsal e • de tiftik piyasamızla yakından a 
"f• •• • • uh•-lif 11 . d k" ka abl k hayvanları idare- Hurıye sokagı. rıhtım ıle park arasın • ı:ce v: az mı aı dar olm?ğa başlamışlardır. ~ 
aulunü ikame etmış, fiatlan m ı.c e erın e ı s 1 daki yol, Morl?. Fazılpaşa sokağı, Mi • dılecektı'!'. , . Mm:-myadJtrt yeni tiftik 
zamanlarda değiştirmiştir. Kasablıık li kullanmağa başlamışlardır. Mezba- sakımil!f, Nüzhetefendi sokakları ta • Tecrübe devresinden *'nra ist!hsal beklenmektedir. Şeh.rimlıJcleki 1 
hayvan müvaridatı u oldutu, fırtına • haya ~~tfrilMı hayvanlann sayısı .gün· mir olunacak. Haydarpaşa nhtımmda gittikçe artın1acak ve senevi 8 • lO ihracatçıları İktısad Veklletine Jııtl 

1 
lann Karadenizde birbiri ardınca vu • den gün~ azalmaktadır .. ~evlet Zıraat denize akan mecraların kısmen tah • bin ton raddesinde standard bakır istih racaat ederelc Amerika ile yeni iı:os' f. 
kubulduğu anlarda bile narktaki fiat· Kurumu f stanbulun . ıhtıyacı kadar didile daire binası yanında kum1ukta· sal edi1ecektir. lanan ticaret anlaşmasında takas 3 
tar bir türlü yükseltilmemiş, zaman za• hayvan kesememektedır. Şehrin gü~ • ki açılk mecralann ~itleri ve üstj- Mad~n Tetkik ve Arama Enstitüsü lünün knldın-ı.lıp kaldınlmaeığınI 
nıan DArk ucuzlatı.lmıştL Kasablık ~iik ~asPblık" hayvan istihlaki üç bın, leri kapatı1ması kararlaşmıştır. yurdun muhtelif mıntakalannda ma - muşla:Mır. Tüccarlar bu hu~ -J 
hayvan müvaridatı az olduğundan top- uç bın beş yuı olduğu halde ~urum an Recaizade. Şefikbey. Muradbey, İh- den arama işle..;ne devam etmekte • bir şey bilmediklerinden Ame~ 
tan w perakendeci kasablar nark il - cak günde 400 hayvan kesebılmekte • 1As, Merdivenköy. Yoğurtçuçeşme, Şi • diı4. Enstfıtü, min\eroloji müşavirini gelen tel~liflere cevab verememek" 

:!::t:~::n~:er;.:1:e:: : dir. Yeni et fiatlan ~ctn!::,:ıi~a~~~~b~~=;k~~~sü ı.:~~ ~~=~n.g~~:ar:ı~kv~e=~k y:~~:: ~!!:1.~:: ....................................... ~ 
aust angajmanla fiatlan yübel1mi.J • İstanbul Belediyesinden: 15 İkinci • tındaki su mecrası yapı1acaktır. tır. TeşekkUr 
1er ve normale çıkarm141ardır. Bu se • kAnun 1939 tarihine müsadif Pazar Fatih kausı dahilinde Ye~iltu1üm • Bu mıntakalarda alınan ve tahlil e- otıum Şeref Mem1şo~lu'nun &Omtı U• -
beble düne gelinciye kadar hiçbir ka • günündf"n muteber olmak üzere kara- ba, l.ı0nc-.a , Tatlık..8ynak. Mü~se'llim, dilen nümunelerden kil, b_?ya ve çi • nayan kalblmlzl teşflye7e koşan ya~ 
Abda nark üzerinden et satıldığı gö • ı; için mezbaha toptan 35 pera- Manna.ra, Sar:ıyagası, Mevlevıhaneka· mento madenleri bulundugu anlaşıl - mıza ve ona karşı son vaz1fem1z11f~ 

man e ' pı Tepebğı Sofular caddesi tamir gö- t ve huzurunu es1rgem1yen bftyOtle 
rillmemekte ini. Müvaridatm çok fazla kenrle 40, dağlıç eti için mezbaha top- · kti - ' mış ır. dostıanmıza şül:ranlarımı at?ıederlm. 
oldutu aylard9 fae et fi.tlannın nar- tan 36, perakende 43 kuruş, sığır eti rece r. Karabfik fabrikalanna demir izabe- Babası: Dtrsiam ishak Memlfoll• 

km dununa düştüğü tesbit edilmişti. için mezbaha toptan otuz ve perakende KOllilr işleri: si içi~. lüzu~u ola~ Bartınd~ İnkumu TURAN TiYATR~ 
Hnıba bir türffi narka riayet oluna • 35 kunı;: azami fiat tayin olunmuştur. mevkun~ekı dolnmıt m_adenınin iha • su Kralı Grepr. ~ 
mıyordu. Alakadarlr.rcA bilinmek üzere ilan o • Muallimler birer tf erece terfl lesi yam1mışt1r. Dolom1t ocaklan ya· yıldm Et.iyam•Y• s;!. 

VaH ve Belediye ~isi LQtft Kırdar lunur. ettirilecek kmc1a Sümerbı.'nk nezaretinde işletil • •·:~~z :;:zlü:;i• ıt• 
meğe b::ışlanacakhr. Sneaıımı- _ 111 

Fatih cinayeti tahkikatı 
neticelendi 

11 senede 5518 
yangın oldu 

M ıarif Vekaleti bir barem listesi ha- .ı ,,,,.., 
Hataya Un Ye bu..-gday s •• b.~ırllı' ... ~~-Neaşuigdi•c.~.,.. zırlamaktadır. Bu projeye göre, ilkmek ,..., r 

teb mu:ıllimleri 20, orta tedrisat mu • "h dT BABALAR 1 K I M a P. oeoe: 
allimleri 30 Jira asli maaşla tayin edi· I rac e I IJOr Dehri elendi ailesi komedi 8 t· 

Cinayetin suçlusu da öldü- B "dd t rfı d 
ğünden takibata mahal u mu e za n a 
olmadığına karar verildi baca tutuşt~ 

lecek, hllen vazife görmekte olan mu • 
allimler de birer derece terfi ettiri • 

1297 lecektir. -------
Askerlik işleri: 

Türkiyeden Hataya mühim partiler 
halinde un ve buğday sevkiyatı yapıl· ERTUGRUL SADi 

d H t 30 kad Takaiıade bup• 1• leketimiz en a şya vagon ar matine rece :u d# 
buğday gönderilmiştir. Buna mukabil ( HissEI şAY~) 

maktadrr. Sorı bir hafta içinde mem • • TIYATROS"! 1) 

Hataydan külliyetli miktarda limon ve v0<1.a 3 perde ·~ 
Şubeye davet mandarin gelmektedir. 1 .. n ~ 

Fatih mahkemesinde işlenen feci ci Istanbulda 1928 senesinde .+2e, 29 Bakırköy Aslttrllk Şubesinden: 1 _ Plya- Pek yalmada· n ~ 
na,.t etrafında bütün deliller toplan - da 509, 30 dil s11, 31 de 527, 32 de de aını!ınt'an yoklama kaçatı bakaya, has- Portakallarımız Almanyada ŞEHiR TiYATRO-. 
llDI 'ft phidler dfnlenerek tah:Jdkat 556, 33 de 4b5, 34 te 475, 35 te 561, talık ve diğer mefl'U sebeblerıe şimdiye ta- be ""genildi 111111fff111111 Tepebqı Dra .. fiad&s S 
neticelenmiştir. 36 da 459, 37 de 557, 38 de 472 yan. dar aevr.olmıynn islAm 316 - 329 dotumlu • Geee S, 20,JU -

Ancak cinayetin faili de 61miiş bu - gın olmuştur. On bir senelik yangın 1aı; eelb ~3:ı;t~~~~~ek.;!~~kler1n bedelleri Merri!eketimizden ilk parti olarak 1 H A Y D U T L ~ 
lunduJlı .. ndan, Ad11ye takibatın orta • yekılnu 5518, bu müddet zarfında tu • 20 ttınettlnun 939 cuma günü aQa.ınma Alınanyaya gönderilen Dortyol por • l.tildil eaddeei K~ 

gw ın GüQıiiis S, 15,~ 
dan kalkmuma karar nımiftir. tuşan bacalar 1297 dir. tadar kal)ul edllecek.ttr. Şubede tqoıanma takallan çok beğenilmiştir. Almanlar- Gece s. 30 ~ 

ıünil 21-1-939 dur. la yapılan anlaşmalarda yüzde yediden O el L U M ~ 
Şehir ı,ı,,rı ı Pollıte: 3 - Allk.adaranm muayyen &ünde mtl • fazla çi\ruklü mallar tüccarlara aid bu· 

racaat etmeleri. Ş L--d L FERAH * lunmakta~ır. ~lm~yadan gelen ~a .• e1U11 euap 
Yenlcaml kemerinden nakll naıtaları Dolmabah9e aazhanealnde Fatlh Kaymakamlığından: 1 _ 318 • 129 berlere gore gondenlen mallardakı ÇÜ· PAMUKSinepmaRdaENSE~ 

geçlrllmlyecek yangın çıktı (dahil) dotumlulardan henils eevkedtıme • rük miktarı yüzde yediyi geçmemiş • li'ı 
Yenloami kemerinden bu haftadan i- Evvelki gece saat 2 de Dolmabahçe- ml.f İ.sllm piyadelerden yoklama kaçatı. -- tir. va ROBENSON 

uı.r.n ftSAttt na~in =~ de ~ava~a~ ,ırtetinin dahyıkailinde ame - ta:".:... ':!11~~1:ı:':~1~eımedıtt ıatcttr- Almanya ve ltalyaya mUhim ıon ınnıerınden isurade edlııl'-
-* edll~kt.t:r. Y mmf lenm gıyınmesine ve nmasına de 330 dolumlulımn plyadelertnden tızr' "k d k d "ld" ( Suvare tam 8.4& de) 
pçecet nakil vuıta1an yolunun kal • mahsus bir kattan ibaret ahşab ma • aıra numaruııe ikmal edilecektir. mı tar a pamu gön erı 1 Sabahları 10.30 dan itibar' 
chnmları, bu müddet UTfında tamir• halde oksijen kaynağı yapılmakta i · 3 - Bunlardan bedel ..ereceklerin bedel- İzmir ve Mersinden şehrimiz piya • -..-~ devamlı aeaular 
dilıntf olacaktır. ken birdenbire yangın çıkmış ve ateş teri 20 hınr.ttlnun 939 Cuma lilntı atta • sasına pcmuk gelıneğe başlamıştır. tz. ... 
D~~ba~e MmOf•~~· q~ı~ayas~y~e~~~~gı~hlM~ab~~M~~ ~-~-=~-----~-------------~~ ,. ın , "'~ • t - İçtima w ınk rtınü 21 İldnclklnu -

~~~~~~-~b~m~k~~~~~pha~m.~~nd9~ · •~------------------------~ ld yol vesaiti nakliyeye açılmıştır. Kal de itfaiye tarafından IÖndiirülmüş • 5 - Tayin olunan tçttma rtıntınde m1l - ---=; 8 U G Ü N 
dınmlann inşaatı devam etmektedır. tür. kellenenn .f\lbede bulunmaları meoruttur. 

Jlllteferrlll ı 
D 1 d 111• d boblnlerl bulundu ~ImlyeMrtn astert ma.hkemeJ'e "Verllecet- M E LE K'la en z e vı lerl llAn olunur. iV. 
Evveilri gt"\n Yeşilkay aÇlklarmda bi· --·-----

rer fıçı büyüklüğünde kA~~- topları • Toplantılar: 
Merkez S.nkeaı amam mOdOrl nın yümıekte olduğu gorulmüş, ve 

Belgrade gitti gümrilk muhafaza memurlan tarafın· Kıztlayın balosu 
Bu STUl 17 ve 18 inci f(lnlerinde dan bir ktmıı çıkarılarak muhafaza al· Kızılay latanbul Mtımesalllltlnden : Dab1-

Belgradda yapılacak 11çüncü merkez tına alınmışlarsa da diğer bir kısmı llye Vetlll Dr. Retık Saydamın hlma7eellıe 
banblın ıuvemlirlerinin toplantısın· Ambarlı i5ttkametine doğru sürüklen· 1stanbu1 Valla1 " Beledlye Rel&t Dr. LOtft 
• . / Kırdann riya.seti altında mtımtas zevattan 
fda Tlh1dye namına bulunacak olan mıştir. teoeltt1ll tden komitA! tarafından tertıb ed1-
Mertn Bankuı Umum Müdürt1 Ke • Keyfiyetten Liman İdaresi haberdar llp nn1h Ye mOtemmel oımuna fevall -
mal Zaim Vf' bankanın maD mtıpviri edilmiş ve batan bir vapur veya mot6r- de 1htımam edilen ıtısııay Cemtyetl Beyot
INaımk Zeki dün akşıamkl ebpre.le den dilmıüş dhıp olmad~ haıkkırıda la tu':>a!tnJn kıtlık baloBunmı ta-1-39 Ou-

' . "" mart.eal lfıntl aqunı Totatlı)"&n l8lonla • 
Belırada hareket etmiflerdir. tahkikata başlanmıştır. nnda Ter1lmes1 :tararl&ttmlmıttır. 

Bu bobinlerin, dünkü n~hamızda 
BiP motlr bir mevneY1 pal"Çltladı Haydarpaşa açıklarında birdenbire de• 
İhsan kaptanm ida!"estndeki Teced- liner"k battığını yazdığımız Hn~eyin 

d11dtlbahrt motarü, dün hdıklıya ya· kaptan idaresindeki çf~~ fabrika • 

Matbaacılıkta bir ileri 
adım daha 

nqukerı Mehmed kaptana aid mavna- tıına aid yelkPnli kayıktan dilştüğü tah Alleddin klite -.e tabı müesseaea • 
1• çuparak bqtarafını parça1amıştrr. min edilmektedir. nin, dlln, Avrupadan celb ve t.eaUı .t . 
Çarpaşma esnasında nftfusça zayiat ol- Bir otomobll bir yDk arabasına çarptı tiği Frankıental ma.ıka ederin tabı• de-

Senenin en hini ve en MO...., 
Şaheseri ... 
UÇ 

ABK&DA 
Fransızca SIJzlll 
Buıtın ıaal 11 ve 1 de uo1ll 

Fiyatlarla matineler 

En çılgın nef'• ..• ve emulaiz kahkaha tufllnı ••• 

Bu hafta ~ O M E R Sinemasının 
ıalonunu çınlabyor. ÇnnkQ gOstermekte olduğu 

MİL TON'un mamıştl!". Kaza hakkında tahkfbt ya· Şoför Eminin idaresindeki ı 5 70 nu- ınilen Ti1druk bir makinenin dün kil • 
plmktsdır. maralı otomobil, Şehzadeba.şuıdan ge • şad resmi Yapılmıştır. Böyle bir maki· En IOD ve en fazla gtılOnçln temslll 

• çerken birdenbire sokak içinden çıkan ne memleketimizde ilk defa faaltyetıe D 1 • ı K ı ı 

GEORGES 

MavlOdu Şerif Hasanm idaresindeki! 3607 numaralı ltonu~makt_a~lf'. Ma~ husuatye- a averecı er ra 
llmMft J&l'ba~ -bıaa .Aml1 yük arabasına çarpnq ve bu mada a- ti, klışelerınm derin qlenmft olma.mı· 

4
,1; 

'l'w:ı1b!p ruhuna ithaf ecttımet eıı.n ima - raba durinde bulunan .eyyar satıcı dan dolayı pürlluüz resim buabilme- i'ilmlnde kom1klık ve kahkaha noktasından bQttın filmlerinin fevld!t 
dm. Rafi Tenlblp tarafından BeıPollu Bira- Sadık arabadan dilferek h~ yara • sidir. Bir hayH feda.kAı1ık pah.uma OEOROES MILTON; bu fllm1Dde Tayyareci, Asi.er, Paraşotv--' 
111~ J'lruata aamttnde 11/1111 Paarte - 1_.... • ...._ meydana getirilen bu eser münuebe • t }d{ltoslklet şampiyonu ve Dalavereci roller.mi oynuyor, 
il sini lılle namamn mMMldb lılnl6d11 .--.......,w. · Hlveten EKLER JURNAL Son dDnya h~berlerl 
1erif otntturuıaea.ttır. Bllt\awm am.. e - Suçbı tof&- J&b1anarak Wıldkata tile milteşebbi&l Be)r AlAed.dini Mbrik 
e!D tep1flerl rioa ohmu beflıDJ'OlfU&. ederiz. -,. .... ••••-- BIJIOıı Hat 11 ve ı de tenzilatlı ma inolor ..--~-



BON POSTa Sarf• • 

• 

'7....._----~==::::::::::::=::::=:::::...-----------:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::' 
lzmunBr, yeni belediye meclisinden 1 

lzmirde hizmetçi buhranı 
şiddetle devam ediyor 

verimli faaliyet bekliyorlar 
Şehri b k H Ik k .. ··k .. .. n a ıma muhtac bir çok yerleri var. a uçu 
gorunen biiyük derdlerin izalesini ümid etmektedir 

b İırnit (H • · · · b" l , ta eled u usı) - İzmıtte yeni bir Meselfı Izmitte temız ır oKa~ . · 
llıakta}e ınef!füi işbaşına gelmiş bulun· konforlu bir otel. içinde oturulabılir 

Ve ~ır. bir kahve yok gibidir. Haricden gelen 
nı top} · d" • · · g'bi llıülaha annn belediye meclisi bazı mis:ıfirled çok defalar ıste ıgı_ı_nız . ı 

beıed' znJar dolav1sile İzmitc veni bir ag·ır~ayamamak azabındayız. Uzerındc 
l\re · · • w • kt tU 1s • . reıı:ı scçmemic: Nafıa Müdü • yürüyec-t'?k güzel bir yolumuz yo • ur. 
tna·ı }) -:ıı •• • b" · 

Relitil : •. ev)efkuşu, reis vekilliğine Toz ve çamur tahammul cdılme~ ır ış 
'E.t;~~~Ş~ır. keocc halinde İzmitliyi tazib edıp dur· 

bak1~ eledıye meclisi pek harab ve makta \•e sıhhatini tehdid etmektedir. 
lşe, b~17:. ohın İzmiti ele aldığı zaman 1 Güzel bir yolu asla yo1:tur; çok meş • 
llııştır. Y~k i~1.cr görmek suretile başla- hur ol:m Demiryolunun karşı kısmı bo 
llaşa'nl ese cı; fenni tesisat ile şehre zuk bir şekilcie bulunmaktadır. 
l'uı b· YUntt ic;ale etmiş, bu maksadla Esnafların bir kı;:;mı ve bilhassa sey· 
t. ın!er,.., 1" . d • "ldi E f n sı-ıyacı k ""' ra sarfedilmiş, fakat ih- yar satıcılaı· temız egı r. sna ı 
tur. M <'rşı'anıa!ttan uzak bulunmuş - kı bir konlrola tabi tutulması lazımdır. 
bir tesje~h~r Cenesuyu da gene esaslı Bu h1l ve vaziyetten bilaistisna bü • 

'8eıe..ı~:t •le .~"hre isal edilmiştir. tün hal1< şikay_etçidir. . . . . 
!kıar p'· · e tn•nıar Ynnsene şehrin i · Sabık belE'dıye meclısı, ıcraatına ılk 
lilta31n~~ını Çız<lirmiş, Kağıdhane fab· önce hu küçük ve daha kolay haHedi • 
l'iıı elek'~ C'~reynn almak suretile şeh· lir rne!';'-''eleri in ta\ ederek başlamış o!
lla'lı ,.,.. İtik ı~·ni halletmiş eski bir bi- saydı bütün hmitlileri memnun etmış . .. ıezb . . , . 
1tada 8 h ?hR haHne kalbetmiştir. Bu olurdu. Zira, daha önce gelen beledıye 
ti <>lan es r:; ha1'ab ve mezbele bir sem rnedıslPri İ7.mit denilen hu_ dağlı_klı, 
~a başı- ahılbonmda rıhtım yaptırma· taşlıklı, memlekette müsbet bır şekılde 
tnaı edilrn~ıc; \~~ bu nhtımın yansı ik· ça lı~amamış~ı~. . . . .. 
Sabııt b ıs. d '!er akc:amı kalmıstır. Eski Ye ka<1lm hır tanhı olan İzmıtm 
fıııı asr ~le<Hve demiryolunun bir t~ra- öv le mı:ıhal!eleı i, sokakları, semtleri 
~k tn:ı~ 1. 01arnk yaptırmış, şehrin bo- vardır ki. kurunu vüstal bir hayat ya-
~aPtnın aıı:? r.ra1annda kaldırımlar sarlar. Maalesef beledivc bu kabil yer 

İlun1-a'Şhr. Iere girf'me.rniştir. Ve İzmit hata da, 
lkıiıin ,· r tır"unı;vetıc eski beledive • hiç te tı:>miz hir ~ehir değildir. Yeni be-
t 8Pl h' . • İ 11'lat1r f ır ts r.örmüş olduğunu ha • lediye meclisinin her şeyden evvel z-
!'ıırııa ~ 2

rn:t bu güzel işleri dalına şük miti pislikten km1arması lazımdır. 
'F'aka~ar~Ktır. Di;rer tarnftan evvelce bir türlü tah· 

daha kü~·~'r co1' kimseler, belediyenin sil edil<:>r.ıiyf'n ,,e 40 bin lirayı bulan 
tekeıı... ~1< \rf- havati işler derdler ha tenvirat ve tanzifat parasını yeni bele· 
tı .. r <i • ' ' • 1• !kine· ~_,..,1 ,.1'en, rıhtım yaotırması· diyF' merlisi tahsil etme.fre koyulmuş -
11tıi Ve ~ 1

'" ~ı ksisine teşebbüs etme· tur. İzmitlilı:!r kendilerinden bir çok 
'1larnaıtı Un:ı l'l'liil'Ylasil icraatı iyi kar • veni icr::at ümid etti~i belediye mec • 

ısl:ırriır. Jisinrf r'1 faaJiyel beklemektedir. 

Orh~ .. n .. . d b.-
71 e ·r numune 

Orh kar?kolu ya~ ıhyor 
'ttıını.a~ngazi <Hususi) - Orhan~azi 
1al\rj !lo:;ın~ı:ı C:::ö1öz M"" ı· k"" ·· d tıl arnıa k • · us ım oyun e 
du~u ı:-.k" ''"nutanlığının kabul etmiş 

~~ kar:ık~l 'de yapılmakta olan nümu-

b~r. ~11 v u_"'Hn in~aatı bitmek üzere -
tr ı._ c.>ıı,ı.,. ;1 l\C\takoı b" • e mıntakamız modern 

ınası kazanmıştır. 

Burdurda fakir cocuklara 
yardı mlar yamhvor 

Burdur (Hususi) -·Sehrimizdcki fa 
kir çoc•ıklann korunmaları ve okutul • 

mnları için gert-k viJayet ve gerek~e 

Çocuk Esirgeme Kurumu ile okullar 

himaye heyetleri ve okul kooperatifle· 

ri büyük bir faaliyet göstermektedir -

ler. ftaık ----ıı ar<'~a ruam mUcadefeSİ Bütlin bu hayır müe!';seselerinin ça • 
ıı. alkara lışmalarma Vilayetin nakden yardım -
lk\e: llıücıu-·~Rususi) - Şarköy veteri • ları da inzimam ettiğinden ilk okullar
ti~ Ve b:u ~~fik 'Ülker, kazamıza gel- daki fakir talebelerin kitab ihtiyaçları 
b'{\de tnU Y!?ırıerde görülen ruam üze· 
tııu hashı~:deleler yapmıştır. Sari ol~n tamamPn giderilmiş, okul kooperatif • 

erı alı~rn ın önü pek yakında tama • Ierinin yardımı i1e kırtasiyeleri de te-
~ş hulunc:.caktır. min olunmuştur. . 

I<atabük dağcıları ilk büyük yürüyüşlerini yaptılar 
----------~~~~~~~__,,...---.....~;--~~-----, 

lt 
~liib~l'abGk (fI 
lttrı ~ 'Dağcı)k ~susi) - Karabük Spor 1 ğurdu ve muhtelif kuru yemişleri yi • 
!\aıi ~at buı olu azalan yağan ilk yip samimi bir hasbıhal yaptıktan son
lttış~cie ~Vo:;j·arak. 16 kişilik bir kafile 1 ra köyün hastalarını ziyaret edip h u • 
~~Uar;1~:'. ıs ~~ ılk yü~~yüşünü yap· I susi surette götürdükleri hedi~el_~ri _d~
~llı.ı.ıllıuteakib Rınetı: suren bu yürü- ğıtmışl ır, köy kahvesinde klubun _ılaç 
~e hi ı.ı. l·ovüne ~rabuke civar olan valizile gö1ürülen bazı ilaçlan tevzı. et· 
~aya~l lepedt-n kuırra_rnışlar ve yüksek - mişler ve daktilo makinesi ile, devaır • 
~lığa ~tln kfly endı mamuıatıan olan de o!:ın muamele!erini teshil için hu • 
lqışıll Pt-o~r mi rnb~kta bulunan on ço • kuki ve iJmi rehberlikler yaparak köy -
\ı ı: ,, ı ır ın·· b k · · · k"• K e~. e h"n i usa a a yaptır • lüterin dıleklerını yazıp geç va ı .... a • 

"' Sl(>,.d. ne nakd" ""kAf •. . l d" ., vah ır 1 mu a atlar .rabukc twdet etmış er ır. 
~,.. a I.' ı .. 

' ~cı·ı ·0n":l k"" ... Resi'!! hayırlı çalışma arını gorece • 
l e11 SPorc o~un. kahvesinde misa- ğimiz m•ıhakkak olan Dağcılık kolu a -

u nr ıkram edilen yo • zalarını bir arada göstermektedir. 

Ceyhandaki Sazah 
batakhğını 

kurutmak lazımdır! 
Ceyhun (Hı.ı.rnsn - Evvelce Ad.ana

ya bağlı iken bUA.hare Ceyhan kaz -
sına llhak edilen ve merkezi kasaba
ya 5-6 .saat. mesafede bulunnu Hav -
ranlye köy:ı sınırı dahilinde Sazalı 

namında buyük l>lr bataklık ve saz -
lık vardır. Bu bataklık, köylülerin söy 
leıilğine nazaran -300- hektarlık bir 
sahayı Jşg,11 eonektedlr. Bu bataklık -
t.nn gerf'k H3vraniye köyu ve gereıc -
se bu ıtöye komşu bulunan Misis na -
hlyc.~·. Kızıldere, Vayvaylı, Nacarlı ve 
Abdlrığlu köyleri halkı ve çiftçileri her 
yıl pek çok zararlar gönnektedlr'er. 

Zira, yıldn bir çok defalar taşan 
Ceyl"an nehrinden ve yağan yağırıır
lardan bt: köylerin doğu tarafuıöıı.l 1 
«Nurdağ1» ndan gelen ı;ellcr mezkur 
bataklığ:ı. dolmakta ve bhnctlce ta -
şarak bu kbylerin mahsulatı sel sula
rı altında kalarak mahvolmaktadır. 
Bund~~n başkn bu bataklıkta mebzul 

mlkclarc!a sivri sinek üremek e ve bu 
yüza0 n köylüler yaz günleri sıtmaya 

tutulrı.rak nylnrca hasta yatmakta -
dular. Hatttı, bundan ön~ köylüler 
ta~atındaıı nllikadnr makamlara ya .. 
pıla'l m~t.e~ddld müracaatlar Ü?ıerlne 
mühendıs ve ren memurları dahl bu
raya ge!ml.,..ler, tetkikat ve keşif yapa
rak geri clönmüşlerdlr. Fakat bugüı•e 
kader henüz bir hareket gö.rfilmc • 
m'ştlr. 

Bu baı.ııklığın kurutulması işine baş 
la:1dığı takdirde civar köyler halkı -
nın da her hususta yardım ve muave
netler! görülecektir. 

Bu suretle de yukarıda isimleri ya
zılı köyller h'llkı sıtmadan kwt'Jlmuş 
ve 3000 dekar kadar bir arazi ekil • 
meğe saHh bir hale kon:ı.c:ık, köy 
mahsulatı da zarara uğramaktan kur 

Bursadaki do§um hadisesi 
ve bir tavz"h 

Hizmetçileri ayartan bir takım simsarlar da türedi. 
Bunlar bir hizmetçiyi bir eve yerleştirdikten üç gün 

sonra oradan alıp başka yere veriyorlar 

Izmirde açılan Musevi kursuna devam eden bayanlar 

İzmir (Hususi) - İzmirin ötedenbe- ken, diğE>r yolcuların haklarını çiğne • 
ri bir hizmetçi derdi vardır. En varlık· yerek arelecilikle öne geçerse bütün 
lı aileler bile, evlerine bir aşcı, bir hiz- yolcuların itirnzile karşlıanıyor ve ce -
metçi bulmakta müşkülat çekerler. za olarak en geri sırada kalıyor . 

. B~nun bl_r sebe~i şudu~: !z~ir, e~ ~e Yere tükürme bahsinde ise karlı çı· 
nış _ış muhıtlerim'.zd:n bırı~ır. !utun kan müessese belE'diyedir. Yere tükür • 
ma~azalıırı, hf::m ışcı yevmıyelen hem mek suretile hir lira ceza ödeyenl~r. hiç 
de ış ran~ı~A!'ll. bakı.~nınd~n genç ~z değilse hu cfömU aleni <>larak işlemek· 
v_~ k~d:n A ışcılen tercıh ~yorlar .. '!'il · ten ürküyorlar. Belediye, sivil ve ka • 
tun ~mn~athane . v~ fa~nkal~n gunde dm merur1ar kullandığı için ye.relere 
on ~ır b:

1
n k~dı~ ı_?cıye ı~ temm ~t~ek· tükürenlerin sayısı azalmıştır. Yere \Ü· 

tedır. Fı va~.ı tu~unde çalışan _bır ka - kürmek, bir lira cezayı müstelzimdir. 
dm, ver~cegı voı masrafı dahıl olmak Öd . 1 h hkü cd'l 
•• .l • k d"" 1. k emıyen Pr apse ma m ı • uzere av\Aa anca on ort ıra azanır. k~ d" 
H lb k : 1 d b" 1_ d h' t . me Le ır. a u ı ev er e ır 'l{a ın ızrne çıye 

1 5 - 20 J-ira arasında aylık verilmekte· Böyle olduğu halde günde vasati ola
dir. Sinema para<;ı. pasta parası ve ye- rak yevmiye 75 kişinin yerlere tükür • 

oazetrn!zl:ı ti/1 193!! tarihll ve 3031 numa- mek ilnve edilirse kadın hizmetçinin diiğü görülmektedır. Belediye bütcesi-
rall nü..ıh::.sınm be.cinci sayfa ve beşinci sü • b .. ebette verlere tu""ku"renle-., av. lığı, fnbrikı:ının verdiği aylık ücre • ne u nıunas . J 
tunund~ ı Bu,.sndn bir kadın do~ururken öl- ] k · 75 ı· h 

tl·n ı"kı· ....... isiı"ne cıkar. Böy. le oldun11 hal· rin eza faslı o ara yevmıye ıra e· dül ba(ııklı (Bursa Hususi> işaretli bir yazı '" - ....... 
okudum. Ml!selenln n.üesse~emlze taallüku de kadınlar, tüfün mağazasını tercih e- sabile bi..!" fasıl ilave olunmuştur 
dolayı..11e halel ·a• bervrchi atı izah olunur: divorlar. l\Iul)eviler },.-ursu 

oazet.en'zdc Maide isminde blr kadının do- K d 1 ı··ı·· v d 
a m ar, u un mag-azasm a ev mu- Ku"lt·•,. B"'kanlı;ıının izmı"rde açtıgı· ıtum nğrıl:ırı üurtne fukara Umühaberl 1le .... " 6 

hastaneye müracaat ett1J;'1, fakat ha.cıtanede bitinin haricind ~ bir muhitle karşlıaşı· Aksam Kız San'at okulundan en fazla 
kadının rnuhtc.ır doktorlara havale oluna- yorlar. Fabrikada radvo ile çalışıyor • istifade edenler, İzmir Musevileri ol • 
rak bo~nz ktnrı;unr. .ıı~vkolunduğu ve ora- lar. F:vl4>rde ise temizlikle meşgul o] • du. Bu ~üzel bir şey .. Yüzlerce Musevi 
dan bir e«>r ;nrn ver!lerek hastaneden çı!m- mak, çamaşır yıkamak. şurasını bura - k zı ve kadını aks2.m kurslarına devam 
rıldığı ve bllf'ılıare de evinde doğumdan kıv- ·· ·· ,_ 'b' w • 1 d ı 
rana.rıık öldüğü yazılıdır. sını suı;ıırmeıc l!l ı a$r 15 er Yar ır. ederek mükeMmel birer kadın terzisi 

11 ı - Bu kadın doğum ağrıları üzerı.'1e Hizrrı"''Ci buhranı yüzunden İzmirin moda öğretmeni veya şapkacı olmakta: 
de~ll. bo~1'ınnın a~rıdığından ,e nefes nı- muhtelif semtlerinde hizmetçi simsar·! d lar 
makta iir;Iük rP.1<t !'!inden ~lkılyetle milra- ları türt-mistir. Hizmetci simsarları ev 1 ır · 
cant et.!r.lstlr. Gebe olduğunu söyllyen, ra- ev cJolac;~rak hizmetci kandırmakta ve H~?t:~:ini~\ Mu:cviler için açtığı kurs 
kat sorula!" bütiın ım'lUere gebell~lnden şl- k:tndırılan hi 7 m<:>tcileri baska evlere I ta buy:U·· hır ragbetle karşılam~ı.şlır. 
k"yetl olmadığını ve vaktlnln daha gelme- 11 '/[tl"""' kızla kuıo.eouna halen 72 kışı de •• vermektecHrler. Hele bu simsarlardan ıv ""°u · r "' · • dlğlnl, yalnız bo1tazından mııztarıb olduğu- d • "Jk t t h ·1 k ı 
nu söylemiş ve nohetçi tabibi tarafından bir tanPsi üc. bec:; hizmetçi<len ibaret o· \'am e e""eı:{ ı. ve ~-r a a . sı ~rs arın-
boöazının muayenesinden sonra. t<a hlsln lan sermnvcsHt> avlıiTını temin etmek • da muvaffakıyet gosterm~lerdrr. Ken· 
tatileşmesi için hastanenin boıo;az müt.ehas- te<lir. Bt~ hizmf't"i <lellalı bir hizmet • dilerindeki fıtri kabiliyet, esasen Ünsi • 
~;ısına gönderilmiştir. C'M~telif do1ctorlara ci kndı'lı üc Jint ,•"lmic:von mukabilinde yetleri olan Türkçeyi kolayca öğren • 
havale edildi) kaydllc hastanın beyhude do- hir eve verle.,tirivor Üç ~ün sonra da melerini tem)n ediyor. 
ıaştırıldığı maııasım istihdaf eden bu h~ber ı 
yanlıştır. no·az doktoruna gönderilmesi ayni hi7metcivi kandırarak başka bir İzmir Musevilerinin hoşa giden bir 
ha.stnlı~ını~ k.a~1 teşhlslnln bir ı ıüt.ehassıs f'Ve t1Ptirivor. Bu da bir ticaret nev'i, hususiye~lcri {lp Türkçe mecmua ve ga· 
tetkik Jle olmasını temin içindi · hrm de knanclı bir is olmuştur. zetelere l~ar~ı alakalaııdır. Evvelce Mu 

2 - Bu hasln bonaz mütehassısı tartırın-
dan muayene olunmuş ve görülen Arazı ma- «YPr1tre Hikiinncyiniz!,. seviler, Franc:ızca ve Musevice gazete • 
raziyenin tetkiki için yatırılmak tstenllmiş, İzmir H:ılkevin;n qilzel ça1ıc:maları· leri takib ederlerken simdi Türkçe ga -
fakat bo~ yatak olmadığı dheUe ertesi günü na sahid oluvoruz. Duvarlnra, halkı iç- zetelerl okuyorlar. Bundan kendileri, 
sabahleyin yatırılmak üzere gelmesi ve ge· timai k;tidelere m'Tlıağa davet eden ba· kültürümüz büyük istifadeler temin et 
ıınccye ka<inr da verilen reçete mucibince kt d" 
alacağı gnr~arnyı kullanması tavsiye eclll- zı afişl"r yapıştırılıyor. Bunlardan bir me e ·r. 
mlştlr. oargnra verilmesi bir ırızumu tıbht kacı: Başka ~'erleri bilemivorum amma, 
Ozertnndlr. Yoksa muhnb!rlnlzln kastetmek tt Yüriirken daima sağı takib ediniz.» t?:mirde Muc:ı>vi]er son zamanlarda 
istediği ıaknydl netlresi değildir. 

3 _ oo~um vaknyllnde hastanenin şimdi- «Yerler,,. tükürmeviniz.> «Nakil vasıta· Ti.irk kültüriine bağlanmıc; görünüyor· 
ye kadar takib ettiği usul vechile hiç bir larına binerkPn ve inerken sıranızı baş- lar. Umıımi vcrlerde Türkce görüşme • 
knydUşarta ve llmühabere hacet kalmadan kasma }.-PpltıT.'laY!nlZ.» le .. i hor:ı J!iden b;r hususivet oluvor. 
her do~um vak'ası hastaneye kabul olun - Bunlar. çok !'iizel şevlerdir. Bu ikaz· Ancak hrnü-~ pürüzli.i 'isan1annı tashih 
maktadır. Hatırı kadro itibarile yatak mev- . d ""ll -.l· HAı• rd 

~ lcarın t,,,.!';_irı'nı· bilhcıc:sa otobu·· "lere bı"ner- etm;ş eı::ı eı'l.ıır. a a «VO un mıı » cud olmasa bUe sırf doı;nmlar için yatak ,, 
llAveslle doğumlar temin edllmekte ve hiç ken vev~ otohü.,ten jnerken ~örü ,0 • divorla.,. da «Y» harfini «G• ile tebdile 
bir <loğum vo.k'ası hiç blr mazeret. ve sebeb- ruz. Acele işi olan biri otobüsten iner· meydan verrrıivor'ar. Eifer bunu da ya· 
le ~rl gönderllmemek.tedlı\ Bu kadın c!a ================ parlarsa h:ıkik:ı.tet'\ Türkçemizi öğren · 
doğum tçln mtiracaat etseydi bir boğaz mil- Dnlma hakikate makes olması tcab eden rniş olacc.klaTdır. 
tehassısına gönderlleoek yerde doğum ko- gaU"te .qfltıml:ınnın daima haklkııtl 1ytce 
ğu.suno. gonderlllrdl. Bir doğum vak'asını bir öğrendikten sonra yazması tcabeden muha- A~ce7.ada 
boğaz mütehassı.cnna göndermekte ne gibi birinizin böyle hlll\fı hak1kat thb!ırat ve Ağtrc<>za mahkemesinin 938 yılı ic; • 
sebeb olnh1llr. Doğum ağnlan içinde kıvra- neşriyatı resmt bir !<:efkat müessesesine ve 
nan muztarib bir kadını doktor, doktor do- o mlle~se~ede üzerlf'r!ne aldıkları in.'lant ve tatisti~i çok şayanı dikkattir. 938 -sene
laştırmak ve sonra da ha.<ıtaneden kapı dlşarı resmt vazJ!elerlnt derin bir aşk ve merbutl- ~inde katil vak'alrırında büyük bir a • 
ederek ölilmi\ne aebeblyet vermek cinayeti- yetle ıraya ı:alı~an Vf' gelen hastaların her zalma n"'zarı dikkati celbediyor. Buna 
ni bir hastane hevetlne yakıştırmak dojru türın elrmler1nden manevi bir ıztırab duyan 
ve 'lalim bir düşüncenin mahsulü olamaz. etlbbwa karşı yersiz bir lsnaddan başka blr mukabil Ağırcezaya gelen dava dosya· 
En baslt bir iz'an ve düşünce bunu kemali şey de~lldlr. !arının yarısından fazlası cktz kaçır • 
nefretle reddetmekte tereddüd etmez. Blmıe:ıaleyh Bursa muhabirinizin kurbanı ma» vak'alanna aiddir. Kız kaçırma 

4 _ &asen hu kadın böbrek iltihabından olarak yanlı, neşriyat yapmak gibi şayanı 
hastanede tedavi edilmekte iken 1111938 t>~er ve hiç de arzu etmediğimiz bir mevkle vak'aları köylerden şehirlere kadar ya
tnrlhlnde servls ~eflnin ve nöbetçi tabibinin düş!lrUlmüş olan muhterem gazet.entzln bu yılmakta devanı ediyor. Bu netice ö • 
rnümanaatına rağmen hastaneden çıkmak- tavzihlmlzl mııtbMt kanununun maddel 
ta ısrar .. tmlş ve çıkarılmıştır. Tedavide kal- rnahsusooı mucibince ayni sütunda aynen nünde i"11sanın hatırına gelen ihtimaller 
dığı zamanc!siı:l müşahedesinde de sekiz ay- neşir ı•e hakikati efklirı umumlyeye arzet- epeyce fazladır. Acaba, genç kızlar gö· 
hk hamile ol:\uğu anlaşılmıştır. Ölümünden meıc suretne hem kendi ve hem de lsnad ve ni.il rız::ısae evlenmek hususunda titiz • 
sonra yapılu.n fethi meyltte de sebebi vetatı ırurava maruz bıraktığı hastane ve ettb -
doğumdıın de~ıı. bobrek lltlhrı2nndan olup basının şerefini koruyacağından emin ola- lik mi ediyorlar; yoksa bu işe teşebbüs 
do&urduğu çocuğun da 7-8 aylık bir çocuk rak hfirm<'tlerlmt sunarım. edenler, işin gizlilik bakımından inci • 
olduğu tabibi adli tarafından tesblt edil - Bursa Ahmed Vefik pa,a ha.o;tanesl baştabibi 
mlştir. izzeddln Yeger zabına mı kapılyorlar? 



. ...,.,. 
1 Htclüıeler 1 
Yere tükürmeyiniz 

- Biz medent i:nsanlanz! 

Dedi GfildUm. Çünkü onımla aı
Yapur salonunda yanyana otmmuştuk. 
~e o bana cbiz medent insanlarız• di -
yeoeği zaman· ben salonun kapısı yanı
na ası~ bi.r levhayı okuyordum. 

................................................ 
- BJz hı!zusıhhanın ne demek ol -

Ciuğunu bilhi7.! 

Dedi, güld~. Çünkü onunla bir 
tramvayda iki kişilik koltuğa yanyana 
oturmuştuk. Ve o bana cBiz hıfzısslh
hantn ~ demek olduğunu biliriz> de
diği zaman ben tramvay kapısının tam 
ustüne esııım., bir levhayı okuyor -
Cium. 

şoförün yerini ayıran bölmenin Uzerin· 
de asılm..!Ş; bir levhayı okuyordum. 

................................................ 
- Biz adabı muaşerete vAkıf insan· 

!arız! 

Dedi, güldüm. Çünkü o bana cBiz 
adabı muaşerete vAkıf insanlarız• de
diği zaman ben gazetemi okuyordtun. 

* VapUTda, tramvayda, otobüste oku~ 
duğum levhalarda fU iki kelime yazılı 
idi: 

c Yerlere tükürmeyiniz• 
Gazetemde şu havadis vardı: 

80Jf POl .. .8 

Veteriner diyor ki ) 
Şarbon nedir, ne 

• yapar ve ınsana 
nasıl geçer ? 

Şarbon hayvanlarla insanlar arasında 
muşterek (Zovnos) ve tipik bir hasta
lıktır. Pek esk.idenberi maltım olan iar
bona halk; bilhassa hayvanlardaki şar· 
bon ıçin, dalak hastalığı der. Yunanca
dan almara Anthrax tabir olunan ve 
Fransızların şarbon diye tercüme ett1k
lerı hastalığa bu ismin verilmesi gerek 
kanın rengini siyahlaştırdığı ve gerekse 
insanlarda cildi şeklinde vazıhan görülen 
sıyah, kömür manzarasından kinayedir. 
Başta ot yiyen hayvanlar olmak üzere 

bütün hayvanlarda görülebılen şarbona 
karşı insaniar ot yiyicilerden sonra ikin
ci sırayı işgal etmek üzere hassastırlar. 
Fakat her şeyden evvel şunu izaıı etmek 
isterim ki insanlar şarbonu yalnız şar

bonlu hayvan otlarile almazlar. Bu has-

Sahte vesika ile tayyare mühendisliil 
yapan bir ecnebi tevkif edildi 

Suçlu sorgusunda Türkiyeyi çok sevdiğinden bur~dt 
çalışmak için bu vesikayı tanzim ettiğini söyledı 

Müddeiumumilik, dünden itibaren 
mühim bir sahtekarlık hadisesinin tah
kikatına el koymuştur. 

Ha<:tisE"ırin suç1 usu, Alınan tebea -
sından olan, Horst Eliç Franyke ismin· 
de bir tayyne mühendisidir. Horst E-
liç Franyke, dün İsviçreli !kansı Hul • 
da ile birliktf', sivil memurların mu • 
hafazasınd.a Adliye~ sevk.edilmiştir. 

Bir roüdd~t evvel tayyare mühendi • 
si olarık memleketimize gelen suçlu, 

.. k'. 1i be · eliJll4' yuz ıı:,--ur ra, esasen nım 

geçmiş değildir, demiş. . b1f 
Durusma, şahidlerin celbi içUl 

ka bir güne bırakılmıştır. 

Tel parçalarım çakmak taşı 
yerine satanlar yakalandı ı 

İstefo, İbrahim ve Cemal i.sllliı:<1~ 
şahıs kesilmiş tel parçalarını çal f1'I ~ 
taşı diye sabnışlar, fakat bilaha-~c:Uı' 
anlaşılarak, Adliyeye intikal etrl ~~ - Biz medent şehrin şehirlileriyiz! 

dedi Güldüm. Çünkü onunla bir oto -
büm.e yanyana oturmuştuk. Ve o bana 
cBlz medeni bir şehrin şehirlileriyiz• 
ledlği zaman ben yolcuların yerleri1e 

cBiıı:<>k kimselerin sokaklara tükür· 
dükleri görülmektedir. Belediye şube
lerine gl5nderilen bir tamimde; bundan 
böyle 80kaklara tükürenlerden birer 
lira para ceza!'l alınması, para cezası 
alınamıyacak vaziyette: olarrlann da 
hapis cezasile cezalandırtlma1an bil - talığın sırayet :ne vasıta olan rnadueler 

pek muhtelıf olup insanlardaki tohumu 
dı üç şekilde müşahede olunur~ 

dirilmektedir.,, 
İSMET HULUSİ 

iddiaya göre, burada çalışmasına de -
vam edebilmek için, İsviçrede cAyro 

klüp• m~mma tanzim ettiği ve kendi -
sinin bn işte'kı ehliyet ve ihtisasını gös 

Suçlular, 2 nci sorgu haki.ril ıı; ~ 
sevkedilerck haklarındaki tahklk~t 
rinleştirilecektir. 

Gazete ve mecmua hırsızı 

C Bunlan biliyor mu idiniz? _ı 

• 

vucuddaki 

\ 

hararet 

İDAn vQ.cud{\:nün, bir saat zarfında 

neşrettıği har&Nt, 2 litrelik bir kabın 

tçindeki suyu liYnatabilecek kadar kuv· 

votlldir. 

* 

1 
VUcuddaki fosfor 

İnsan vücudünd 
teşkil eden kemik
ler ve etlerde bir 
çok madenler bul
mak mümkündür. 
Bilhassa insan vü
cudünde fosfor ~ıı: 
mebzuldür. Bir in
.sanın vücud'iinde 
bulunan fosforla 
dokuz kutu kibrit 
Yapmak mü.mküııdür. 

* 
Brezilyada yetişen 

bir ağaç 
garib 

I - Ctldi şekli. 
lI - Cihazı hazmi şekli. 
III - Clhazı teneffüs şekli. 

Bunlardan en ziyade görüleni cildde va 
kı olan bır telkihi müteakib olanıdır. Bu 
takdirde cıicide bir çıban (Kara çıban: 
büsrei habıse = Pustule maligne} t..?şek

kül eder. Bu çıban vazıh şeklinı alıncıya 
kadar muhtelif safhalar gösterir. Telk:h 
olunan cild nahiyesinde 3 gün sonra bir 
kaŞlntı v~ ağrı zuhur eder. Derakab mor 
renkte bir kabartı hasıl olur. Bunun et-
rafında koyu kırmızı renkte kab:ırtıl{ı.r 

zuhliı eder, hazan az zaman sonra husu
le geldiği nahiyeye göre bütün kolu, yü
zü, bacağı istila ed<?r. Lenfa bezlerı şişer 
ve- tedavi dE gecikirse mikrobları kar.a 
geçerek b'r septisemi ile derhal ölümü 
mucib olur. 
Yapılan istatistiklere göre en çok yüz

de olmak üzere muhtelif vücud ~ısımla
rında hnc::ule gelebilir. Bu meyands yüz
den ı;onra sırtlarında şnrbonlu derilc1· ta-
şıyan hama!lann enselerinde zuhur eder. 
Şarbon, ~arbonlu hayvanların kıllarile 

yapılmı~ ve veteriner muayenesine tabi 
tutulm~mış <tiş. elbise, baş ve trac; fır

çnlar'Je de ~ık sık husule geldii{i görü1en 
b;r hastalıktır. Hastalığın intikalinde bıı
z1 müellHler sinekleri de itham etnıekte

terir m2~iyette olan, sahte bir vesika 
ile Hava Kurumuna müracaat etmiş -

tir. Fakat, yapılan tetkikat neticesin • 

de bu vesikanın sahte olduğu anlaşı-

lınca , iş zabıtaya ve nihayet dün Ad
liyeye intikal etmiştir. 

Suçlu, dün Müddeiumumilikte ya • 
pılan içticvabı sırasında: 

- Türkleri ve Türkiyeyi çok sevi -
yorum. Bu vesikayı, burada kalabil • 
memi temin için yaptım, demiştir. 

Müddeiumumi1ik. suçlu ile Jrnnsını, 

Sultan:ıhrned 1 inci sulh cez.a hakimi 
Reşidin huzurun'.\ çıkartmıştır. Kakim 

sorgulan hafi celsede yapmış_, netice.

de karıc;ır.ı serbest bırakarak mühen -
disi tevkif etmi~tir. 

Bir ihtills suçlusu muhakeme 
edildi 

tev~if edildi 
Galib oğlu A1i isminde bir ~ 

Ankara caddesinde Nail Demirkall8, 

id dükkandan bir gere mecmua ve 1' 
zetc ça1m·ş, yakalanarak, Adliyeye 
rilmiştir. . 91' 

Suçlu, ikinci sorgu hakimliğinill 
rarile tevkif edi!ıniştir. 

Bir deniz htrsızı hapse 
mahktlm edildi 

Deniz korsanı Hüseyin Kara, ~ 
işlediği bir su.çtan dolayı adliyeye 
rilmiştir. ~ 

Suçlu bu defa da Galatada Şti;rd 
iskelesin.de, Süleymarıta. aid JJlO ( 
soymağa teşebbüs etmiş, fakat yalcl 
lanmıştır. ~ 

Hüseyin Kara, asliye 4 üncü d 
da yapılan duruşması sonunda -4 .J4 
müddetle hap.::e mahkfun ve derhal 
kif edilmiştir. 1 

200 küsur lirayı ihtilas etmekten lstanbul barosu azaları toptan •• 
suçlu Şi!e mc:ı hkemesi başkAtibi Emi- Dün, saat 14 te İstanbul baros.tJ t1J. 
nin muhakemesi_.rıc Ağırceza mahkeme- zaları, reis Yekili Mekki Hikmeıu;0 • 
sinde b:ışlanılmıştır. yasetinde Ağırceza mahkemesi sıı 

Suç!n, mahkemede yapılan sorgusun mm<la bir toplantı yapmışlardır: }(B -

da: .. Bu içtimada 1939 bütçesi mi1~a;;e.: 
Pathyan yıldızlar - dirler. - B• ı surıla benlm ~çbir tlişigim re edilmiş ve neticede kabul ed11 

Her sene, bizim 
rörebildiğ:mfz yıl 
dızlard&n, en aş.a

lı. on tane kadarı 
büyük bir flddetlc 
patlar. Bu patlayış 
neticesinde gayet 
bQyilk bir gu ta
bakuı meydana 
gelir, lakat biz bu 
yıldızların ba hal
lerlni çok geç far
kedeblliri.ı.. Çünkü 
onlar dünyaya çok 
ozaktırlar ve neşrettikleri ziya dünyaya 

vanncaya kadar seneler geçer. 

, 
Brezilyada yetiten bu cins ağaçtan süte 

benzer bir usare akmakta. meyvalarm -

dan da kahve gibi istüade edilmekte -

dir. 
H••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay cY. A. V.» ye: 
- Bugünün içtimaiyatçılan ve 

fen adamları akraba arasında izdi • 
vacı tAkbllı ediyorlar. Kam dalına 
tazelemek. aşılamak, eski bir kuv • 
vet üzerintifl ısrara e.lbette rnürec • 
cahtır. Maamafih nesiller~ ayni ai• 
le çerçevesinin içinde kalmak mev
zuu bahsolmadığına göre istisna! 
bir hareket de yapılabilir. 

Bence sixin için en mühim nokta 
bu değildir. Sıhht vaziyetinizden bah 
setrnek istiy<>rum. Tedavi ust(lünü 
anla~an kelimeleriniz bana gösterdi 
ki, lyileşıne yolundas".kllz, inlallah 
yak:ı:."lda hiç gfumemişe dönersiniz, 
fa'kat doktor evlenmenize müsaade 
etse dahi ben size ihtiyat tavsiye ~ 
derim. İki sene, üç sene beklemeli • 
siniz. 
Amcanız için, kızı için gü~nme 

mevzuu bahsolamaz. Kend'iderine 
sıhhi vaziyetinizi olduğu gibi anlatı• 
ııız, mazeretinizi kabul ve takdir 
edeceklerdir. 

* Hayan •A. E.» ye: 
- Mektubunuzu aldılktan SO'nra 

bu mesele münasebetile bana müra
cantte bulunmuş olanların yazıları

nı bir defı:I daha gözden geçirdim. 
Kendimi bi: anne farzederek, o his· 
le inceli~rek düşün~ hiçbirini 
ciddi ve münasib bulmadım, hepsini 
de bir kalemde geçiyorum. Fakat 
yakında bu meseleyi gene bahis 
mevzltU yapacağım. Yeni teklifleri 
bekliycceğim, ve elimden gelirse 
yapmak istediğiniz sürprizi size 
hazırlamağ?. çalışacağım. 

Fakat çok ihtiyatlı olmalısınız. Bu 
yoldar. kısmet arayan erkekler yüz
de 99 eğlence ve lltife anyanlar • 
tiır. Sizi ikaz etmiş olayım. 

TEYZE 

yoktur. Kaldı kit mevzuu bahsolan iki içfrna sona ermiştir. ~ 
Hastalığın ev Jcadınlannda çok görü- ~ ~ 

lüşü ~arbonlu etlerin ihzarı sırasınna cJ- arasında bütün şiddetile hüküm süren in· ı yan mesaigjni burada zikretmeği bir v•; 
lerir.i bıçakla çizmelerinden veya her btl 

sanların da sağlığını tehlikeye .ıroyan bir zife b :lirlm. Veteriner Süreyyanın ....... 
hangi bir suretle yaralamalarından mü- "/~·.,.,, 
trvelliddfr. Keza şarbonun en çok gC:rGJ- hal gösterir. Buna aid bilıdiril~n vak'alar şısının gerek memleket iktısadi ba d-" 
dfığü şah1sJar, veterinerler, r;obanlar ve pek çoktur. 1864-1~66 se~elerrnde Ru~ .• da ve gerekse insan sağlığı bak.ıfCllıı ~, 
kasablardır. Bundan dolayı cildi ~arhrrıa yada zuhur eden boyle hır salgın altı om gördüğü büyük işi iftiharla hatırlaJl'I 
bazı yerierde (kasab çıbanı) cia derler. hayvanın ve 528 insanın ölümünü' mu - tayız. . • 

Cihazı hazmt şekli insanlarda nadirdir. cib olmuştur. Şarbon tedavisi mümkün hastatıld~ 
Zira etle:- pişirilerek yenildiği ~:hi y.ai- Şarbon husule getiren bakteri aslen dan birısidir Bilhassa bu hususta şıır •• ' 

b k bütün müessirata karşı pek hafif olına - 8·e" 
nız a teriyı (spor vermemiş şeklini) ih- seromu kullamlll'. Eskiden şarbon 1 ııf 
tiva eden bu gibi ağdiyede mkle usared sına rağmen kendisini koruyucu bir şek- de pansımanlarla tedavi edilmeğe ç3 .,1 
spor şekline inkılab edemeden alınan le de mkılab etmektedir. Bu ıekle spor hrdı. Fakat ç·banın gözde veya b0~~ ~ 
bakteriyi öldürmeg-e kafidir. Fakat ga'"". . diyoruz. Spor fevkalade mukavim olup h l" .. k" ld - . tabJ1 

,, .. toprakta 33 sene, 120 derecei hararet ve us.u u mum un ° uguna gore . et>'_ 
kAfi pişiriJmş bayat etler ve sporlan ih- şekıl her zaman netice veremez Bi118 

...ti 
3 atmosfer tazyika, 20 dakika mukave • · tJ"' 

tiva eden sucuklarla şarbonun cihazı haz leyh bugiin muvaffakiyetle tatbik ())\J • 
met edn. Binaenaleyh hastalığın alınma ~ 

mi şekli hu.emle .gelebilir. Bu takdirde tit- şarbon seromu her zaman şayanı ta 
remeler, kanh ishal ve vera vardır. Bu- şekli daha ziyade sporlarla vaki olanıdır. d 
nunla b'rlikte olmak Ü"l>re . Şarbon oldukça eski bir tarihe malik - ye ır. ı•J<llpl 

~ U7.'V!yetin D h b'd ti d b Hülasa mezbahalar ve bu işle a B J• ı tir. a a geçen asrın ı aye n e azı dP"' 
muhtelif yerlerinden ödemler (siı:likleı) mütehassısların değil hayvan! Jl'lB •• ~ ';t şarbonlu mevaddın insanlarda büsrei ha· si' 
husu:e gelir. d ;t,; b 1 lerle alakadar olan her şahsın bilJJıe .... bise meydana getir i6 ;ni iliyor ar ve .,.. 

Cihazı teneffüs şek1i zatülcenb veya za veteriner!erde pek çok telefatı mucib O· zımdır ki şarbon yalnız etle geçrt'~:ı 1 
tür .. ee husuJe getirip bu da yün fşJiyen lan l'iarbounu tanıyorlardı. gene bilinmelidir ki şarbon basit bı! I 
fabrıkalarda çalışanlarda, deri. p::ıçavra Bilha:-sa hayvanlar üzerindeki ıarbon banın kısa bir rnüdd'et zarfında ted8vı, 1 

iş!iven müc~sese amelelerinde görülür. için ilim adamları pok çok uğraşmışla!"- lunabilen bir arızası değildir. Bi.Jlaeı> f11I 

Şarbon, hayvanlar arasında, miinten dır. Bu meyanda şarbonun artık vnki u· leyh bu gibi hallerde derhal en ya1't11 t' 
mer'slard.ı (yani şarbon sporlarile mü - sullerinden biri bularak onu en rnüte • tabibe müracaati ve eğer şarbon ıe~ 
ıe;ves) o~hyan hayvanlarda görülür. kamil şekle getiren ve Türk universel yün ederse sirayetten şüphelenilen ~ _,,, 
Boyle ;ırazıye Anadoluda (mePun tarla) Anthraks aşısı adını koyan bakteriyoloğ denm veterıner muayenesine sevld ıır 
~~!.?:.~~.::.!::~~~~.1.~~ .. ?.~.~-~-~~~~~r ha~an!ar veteriner Süreyya Aygünün takdire şa- ridir. ./ ·············································· ....................................................................................... :.;:; 

Bacaksızın maskarallkları: Vinç 



Bir Sarayllnın Hatıraları Fransız - ltalyan 
~ Yakın OSmanii tarihinO~~!l.J ~ücadelesinin daha fazla 

Padişah Murad Abdülô.zizin şıddetlenmesi bekleniyor 
Bu mücadelede ltalyanın kurduğu hesablar nelerdir 

ve Fransa neye güveniyor? ölümünü sofrada duydu 
________ N_A_K_LEDEN: SUAD DERViŞ 

Dünkü kısmm 1 

hulasası 

. YAZAN: MUHiTTiN BiRGEN 

General Franco. ''r.:r;:::~::::::::a~ii:lıır-/:t:===-~~=~ son günlerde. yeni 1 
taarruzun muvaffa • 
kiyetle inkişaf ettiği 

sıralarda. bazı mil -
him beyanatta bu • 
lundu. Bu arada Ak· 

Oniversite Rektörünün Tıb Fakültesi talebesine verdiği çay ziyafeti 1 



1 Sayfa SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 

Tıbbiye mektebinin hikayesi 
450 kilo ağırhğınd8 

üç kızkardeş 
Mekteb binasının şehir dışında yapılmasını isteyen Abdülhamiddi. Bunun sebebin! 
seraskerden soracak oldum, ''Sebebini benim kadar sen de bilirsin,, cevabını verdı 

Cemil Topuzlu devam etti: m:ısı buluna.clar için. bu, b ir mecbıır~· 

yE't idı! Çünkü hünkar, binbaşıdan mü
~iire kadar bütün ümera ve zabitler,1ı ~e-

- Serasker Rıza Paşa. mektebi tıbbiye 
binasının şehir haricinde yaptırılacağını 
bildirmek ve bunun sebebini sorrluğum ifım!ık ~(·smınde bulunmasını arzu eaer· 

h .. k. f'k · · n bende"' di. Haı <a, mevcud ümera ve zabitler:n a-zaman da c un arın ı rını se ·• 
da~, iyi bi:irsin!• dernekle Abdülhamıd ce-fi ne kadar çok olursa. o kadar mem

şanın çok meşgul olmasına nazaran, fnıa
a ta verecek vakti yoktur. Binaenaleyh, 
hastanelere nezaret etmek hususunu, ,. 
Rieder Paşaya • Gülhane tatbikatı aske
riye mektebinde muallim olan doktor
lardan biri • havale edelim!• 

II nin buncien böyle askeri tıbbiye t:ı le- nun cılurr!u. Abdülhamid Il nin kanaati· Buyurciulo.r. Ben de iradei se!liyeyi 
bcsınin ~ehir içinde bulunmasına ta-:-af- ne nazaran, ona karşı can ve gönülden 'derhai Serasker Rıza Paşaya tebliğ ey· 
tar olmadığını zımnen anlar.maı.{; ist!- bağlı bulunar.Jar, şahsına karşı tamamen ledim. decii. 
yordu. sadflkat gösterenler Cuma seHmiığı rPs- Böylece, öoktor Rieder Paşarıın neza-

P:ıdışahın fikri, isabetsiz bir düşün::e- mir,{ h:ç kaçınnıyanlardı! ?ad!~-ıh, dai- reti altında bir, iki pavyon yaptırılmağa 
den başka bir şey değildi. Tıbbiye tale· mi surette gelen şahıslara dikkat eder ve haşlandı. F'akat, zavallı Rieder Paşanın 
bes:r:in sur haricine çıkmasile, hür.ıyete or;luı sırası düştükçe taltif ve terf: etti- başına gelenieri sormayın. Biçarenin, bi-
ne faycia gel;rdi, ne de zarar! rirdi! nal.arı tefti§ ve tetkik ederken ayağı kay-

Aradan uzvn bir zaman geçti. Serasker B!r giın, selamlık resminderı sonra dı. Ta ikinci kattan paldır küldür yere 
R:z:ı Petşa, y~pılacağını söylediği mekteb cSertabibi hazreti şehriyarh Müşir Dr. yuvarlandı. beli kırıldı! Adamcağız, o kı
bınMından artık hiç bah'3etm\yordu. İsmet Faşa ılc konuşurken, la!ı tıbbiye rık beli ile iki büklüm Almanyaya gitti. 
Mesmuatıma nazaran, Serasker Paşa ci· m<>l<teb·r.e ve hastanelere getirdim: Fakat bu derddcn yakasını kurtaramıya-
radcı seniye> mucibince tıbbiye mekte- - Paşa h.ızretleri, dedim, Haydarpa- rak orada öldü. Toprağı bol olsun! 
bin•n Edirnekapısında ve sur hariciyıde şada, biz tıbbiye muallimlerine malumat Hasta!lelerin inşaatı bir türlü bitmek 
inşasını hünkara arzetmiş. Ahd!ilhamid vE'rılrr.eden Tıbbiye! Askeriye binası ya- bilmiyor ve böylece seneler geçiyordu. 
H i.::e. binanın denizaşırı bir yerde, müm- pılclı. Rrk::ıç gün evvel, o binayı gezdim. O sıralarda Tıbbiyei Askeriye talebe
kün ise Havdarpaşa taraflarında yapıl- B·r de ne göreyim? Tıbbiye m.:!idebı d<;?· sinden blr kaçını yaptjtları chürriyet-
ma.sını trrcih eylemiş! ğı.. koskoca askeri bir iuşla in~a etmiş· perverane• nümayişten ve ceblerinde 

İşte, bu suretle şimdi Haydarpa~a füp- lcr! Şimdi gene hiçbir dokiorurı rey ve .. evrakı muzırre> nin bulunmasından do
ıı o'an muazzom bina inşa olundu. 1nş:ı- n.ütalt!ası sorulmadan hastan~ pavyon- layı tevkif ettiler! Zavallı çocukları ta 
at bedeli 4:10,000 altın tutmuşıu. Bü' ük brı yapmağa başlıyorlar! Onların da loş- Fizana kadar nefeylediler! Padışah, ihti
b·r rnebiağ harcanmış, kocaman bir +ıb· !arian :farkı olmıyacak. Dünyanın hıçhir lal yatağı addettiği cMektebi Tıbbiyei 

hıye mektebi yapılmış, lakin bu husus t!ı.r,1fında böyle bir garabete rastlamak Askeriye> nin derhal Haydarpaşadaki 
içın hıçbir doktorun rey ve mü';::tleası a- ın·imkün değildir. Sizin de f ikrime işti-ı bınalara taşınmasını irade buyurdu! 
lınmamıştı. 1"1k ettiğjnizı düşünüyorum. Keyfiyeti Kendi kendime cal başına bir bela Ja-

Tıbbiye mr ktebinin inşaatı bitınce. s1- münasib bir zamanda zatı şahaney~ bil- ha!> dedim. Çünkü henüz binaların :n· 
ra. karşı tarafta yapılacak olan hastane- dırm~nizi rica ederim. şaatı bile bitirilmemişti! Nerde kaldı ki 
kre ge~mi~ti. Serasker Rıza Paşa bun- Sert:ıbib Müşür İsmet Paşa: tedris vasıta, levazım ve imkanlan ta· 
ları da tıbbiye muallimlerine haber ver· c- Hayhay!> marn olsun! 
mPdcn, gene onların fikirlerını almadan Cevabını verdi, ayrıldık. I<'akat ıradeye- karşı gelmek imkanı ta-
yaptnrnak i!'tcdi. Ertesi hafta. Cuma selamlığı esnasın- bii yoktu! Bir hafta içinde apar· topar 

.diri diğerin.in elbise gıymesme yarmm edly01 

Hastanelerin de birer kışladan tarknz da soluğu tekrar Müşür İsmet Paşa?lın Haydarpaşaya sürüldük. Lakin, yukan
o1acağını rlüşündüm. Kendi ıet•d;mc, yanında aldım. Sertabib, benı görür gör- da da söylediğim gibi, kliniklerden h!Ç 
dünyada bundan daha garib bir şey ola- rnez: biri hazır değ!ldi! Bu vaziyet karşısında 
nıaz, diyor ve adeta kızıyordum. c- Efendimize, söylediklerinizi aynen c'Mekatibi Askeriye Nezareti> vasıtasile 

Parisin me~hur Şanzelize bulvarında, 
Palaa den•len otellerden birinin holün -
deyiz. Üç tane genç kız asansöre doğru 
ilerliyorlar. 
Üniformalı küçük garson kapıyı açı • 

yor, fakat ıgayet hünnetkar bir lisanla Nıhayet, meseleye müdahale etmeğe arzettim ve sizin mütaleanıza tamamen resmen Serasker Rıza Paşaya müracaat 
karar verdim. Müsbet bir neticeye var<'· iştir:.ık eylediğimi de ilave etmeği unut- cttık. Bize şu cevabı verdiler! cHarbiye 
bilmek içjn, bir Cuma selamltğı re'3min· 

1 madım. Hünkar: nezareti celilesinde, masarif atı inşaiye 
den sonra i~ı kurcalamağa karar verdi::n. I c- Cem:ı Paşanın hakkı var. İşittiği· tahs•satı kalmadığı cihetle hiçbir şey ya-
0 devfrde her Cuma günü .seamlııt. re.-;- n:e nazaran hastanelerin en mükemmeli pılamıyacağı beyan olunur-> 

derhal ilave ediyor: 

mine gıderdim. Padişahla yakından te- Almanyada bulunanlar imiş. Cemıl Pa- Yazan: Sabih Alaçam 

- Bu bayanlar asansöre birer, birer 
binseler daha iyi ederler. Zira asansör 
ancak 200 kilo için garanti edilmiştir. 

(Devamı 15 inl'i sayfada) 

- AJIRh size ömürler versin! 
- Kuzum, usta! Kimindir burası? 
- Mal sahabisine Şehnaz hanım e-

fendi diyorlar. Zevci mefat olmuş, bil· 
mem nP paş~ imiş; mutasarrıflıklarda, 
valiliklnde gezmiş. 

- Kendi mi işletiyor? 

- Ne mümkün, kadınım? Paşa hare-
mi hamamcılığa tenezzül eder mi? Ha· 
marn onun iradı. Kiraya veriyor. Ay·. 
dan aya, tıkır tıkır parasını alıyor. 

- Tuhn zat kimdir? 
- Osman efendi derler. Orta yaşb 

birisidir. Pek iyi adamdır, doğrusu! 
Seniye bir müddet sustu. DUşünür 

gibi yaptı. Sonra: 
- B"?nim bu Osman efendiyi işitmiş· 

likim var, galiba? dedi Yeni evlendi 
değil mi? 

- EvPt. H?remi, lohusa döşeğinden 
kalkar kalkmaz, üç günüa içerisinde 
mefat olunca, bir hanım daha aldı. U· 
facık bir çocuğu vardı da ondan. Yoksa, 
rahmetli karı~ını cok severdi.. onun Ü· 
zerine gül koklamazdı. 

- Dnr, dur! Aldığı hanım, Dizdari· 
yede. kassam muavini Sami Mollanın 
evJadlığı olmasm? 

- Dizdariyeden gelin geldiğini bili· 
yorum amma, kimin nesi ol<luğunu bi· 
}emiyorum. 

- Ta kendisi. ayol! Dizdariyeden ge· 
lip d€ hamamcıya varan mutlaka be
nim RAnacığırodır. Başka~ı olamaz. 

- R~na mı dediniz? Evet. Bunun 
da adı Rana. 

- Aman, çok gö!'eceğim geldi. Nere
de oturduklarını biliyor musun? gidip 
de bir göreyim. 

- Tanırsınız, demek? 
- Tanır mıyım da söz mü? Elimde 

büyüdü gibi bir şey. Vakiğde aramızda 
çok yaş farkı yok amma, ne de olsa ab
lasıyım. Seneler var ki fstanbuldan u
zaktım. Görmedim. Geçen, konağa git
tim, sordum: •Biz onu e~rdik .. ı. dedi· 
ler. «Kiminle? Rahat mı bari?• diye 
IWll ettim. Osman efendi adında bir 

hamamcıya verdik· Mukaddemesile la· 
lerini söylediler, kırdıya girişerek, 
amma, Çukur hama· bin dereden su ge • 
mı tutan adam ol • tire getire, nihayet 
duğunu bilmiyor • Sami Mollaya inti -
dum.. Sen tesadüfe .· 4 kal ettirdi. Bu esna· 
bak. Allah rast ge • :ı da, Ranayı adeta 
tirince, getiriyor. göz hapsine almış, 
Allah aşkına şunun hareketlerinde, yü -
yerini, yurdunu sağ ıünün çizgilerinde, 
lık ver de, gideyim, bakışlarında, kendi 
bulayım, bağruna sözlerinin aksüla • 
basayım.. bakındı melini gözetliyor • 
Ranacığıma! Olur du. 
şey değil. - Molla bey, me-

Usta, bu lakırdı • ğer sizi ne kadar da 
lara tabiatile inan .. seviyormuş! 
dı. Evi tarif etti: D€diği zaman, 

- Pek yakın. Şu· genç kadının du -
racıkta. Hamamdan daklarmda kıvrılan 
çıkınca sağa dönün, ..tcı bir tebessüm 
Valide camiine ka • Tesirli bir zehir gibi azar azar ifltyen ıözlerine ckNm em nazarlanndan kaç • 
dar gidin. Sonra sola doğru saptığınız rek: madı. R~a. şüphesiz ki kendisine aş -
gibi, yirmi otuz adım gidince karşınıza - Kim o? diye sorarken, Seniye de, kın Jez1etini ilk defa tattırmış olan a· 
bir çeşme gelir. O çeşmeyi de geçin .. fevkalade yorgunmuş gibi, ahlaya of· dama karşı münfail, muğberdi. Lakin 
gene sağda bir sokak vardır. Oraya sa· hya içeriye girdi. İpek çarşaflı, kerli, lakayid değildi. Ve lazım olan da bu 
parsuıız .. Acık yürüdüğünnenl solda :ferli bir mic;afirin geldiğini gören Ra- değil mi idi? 
bir kömürcü var. Kömürcüniµı karşı • na, Şazimende: Aşk kine de inkılab etse, gene aşktır. 
smdaki asmah ev. Zaten kime sorsanız - Hanımı yukarıya al! Fakat IAkayrHye döndüğü andan itiba-
gösterir. Mahallede Osman efendıiyi Emrini vermekle beraber, aeele ken· ren ölmüş sayılır!. 
bilmiyf'n yoktur. di odasına koştu ve arkasına daha te- Tecrübeli hayatında bunu iyice bel-

- Aa! Bugünden tezi yok. Gideyim, miz ve daha süs!i\ bir entari geçirdi. lemi.ş bulunan Seniyenin, bu sebebden 
inşallah' Biraz sonrR, misafir odası vazifesini cesareti asla kırılmadı. Tesirli bir zehir 
Takrib~n fiç çeyrek saat sonra, Benli gören fü:tkat sofacı.a, karşı karşıya idi· gibi azar azar işleyen sözlerine devam 

Seniye hamamcının kapısını çalıyordu. ler. ederek, RAnanın en hisli noktalarına 
Açan Ş27iınende sordu: Seniy~, burada, hamam ustasına o- dokunarak, onun bir yandan iradesini 

- Rana hanım evde mi? kutluğu masalın aynini okuyamıyordu. uğuşturmağa, öbüryandan da, gönlün· 
- Evrle. Buyurun efendim! Onun için: deki küllenmiş ateşi uyandınnağa çalı-
lUnl, merdivenin üstbaşından e!ile- - Siz beni tanımazsınız.. fiyordu. 

Anneler;i 
1 

Sezdiği aksülamele göre, k8.b dl 1 
usul, sinsi ·sinsi, mevzuun etrafı11b 
laşıyor, kah doğrudan doğruya. 
hücum ediyor, hazan da, ufak .b~ / 
hissedin<'e, kadının suyuna gıdi1 

Konu~uyorlardı.. . t 

- Si7. kimsiniz? Neye ge}diflj· 
bana, :1€ münasebetle beyefe ti 
-Rana Sami Molla için hala b~ 
kullamyordu • bahsediyorsunııZ·ıpl 

-Ben, Mollanın akrabasıyıtt1· 1ıJJI'. 
sinin kızı olurum. Hanımlarla ~ 
m1z pel{ barı~ık olmadığı için, ~l 
var ki konağ~ ayak basmadı~; .... ~ 
la berab~r, ağabeyimle görüştl~ tı", 
sik olmasın, kandilde, b.nyr~J1l ~ • .ıt 
gelir, hal. hatır sorar. Şımdı. ~ °/ 
aydan zjvadedir, hergün gelıt,1 • . . •. eJ.J· 
Baktım. daima kederli, düşunc sı 
rak ettir.ı'. aytb de~il a? S?r~ıı:· ı 
tırdım. Ninayet anıadım kı sız 
varmış .. 

- Yaland1r! ô~ 
- Yalan olur mu, 'kızı~? ~ ~ 

ğızı görsen, bayaği çökm~tş. ~ 
vücud laleye dönmüş. A~~atıl öıf!j 
gi.izelim gözler şişmiş. Sentn 

8 'P'..I 
mıyor mu? Handise, ağzındB11~11 ~ 
gibi yeşil dumanlar çıkacak. lJ ıc'. 
bu hali.,,e davanamadım da, ., 
sana geldim. rod1 !:I 

- Ne yapa~rım? Benim şi·ıe P 
barkım var. Beyefendi vakt1 

seydi. Artık iş işten geçti. 
0 • ., 1 

- Geçme? .. Neye geçsın · . 8 
bir şey istemiyor ki. Ir7: eh1';u~ 
bilirsin. Yalnız: «Hemşıre~ )<tı 
defacık ~rüzünü göreyim. 13ac: 

9 
Yok. Orıun cemalinden uzak Yr'' 

-rvo · .. ıt dünya hı:ıı;;ır.1P.. zindan kesı 1 diişeJJ-
cağız hC'ltlk olacak; verem • ,)_ 
yatacak. Rahbım korusun! ·ıc ~ I 

- B<>r, kocama hiyaneth ri pr 

Adamc:ı~l7.ln iyiliğinden gs'/ ;. 
yini görmedim. tl~ 

. h'ysne - Il<lh~ kıi"Jm! Sana, 1 1 
yen var mı? ....... ti 

(A"~-



C Model ve moda ) 

Bir modelle diğer 
bir modeli 

k~r.ştlrmamahsınız 1 
"~oda, vEJtit vakit elbiselerin önüne. 
.,anına k k lu · ar asına, korsajına, yakasına. o 
rıarı~, etef ne, hasılı herhangi bir tarafı
ltıl Obür taraflarından daha fazla ehem -
or Yet verır. Kup'u. garnitürü, brodeyi 
hada toplar, öte taranan mümkün oldı.:· 

Yadar dQz ve sade bırakır. 
bu~ıkbğı ;aratan f&rllardan biri de işte 
tlin ur·.!1Pkı moda gıöi pk kadın da bü
ti ·~.r;~ naliteyi, bütün g6sterişi ve de -
Ö~.. ·Sı e!bisenin bir kımuna hasreder. 
11.n~r Yanlımnın rahat ve düzgün olma -
anı an fazla bir şey beklemez. Şüphesiz 
r~ar~ d~ gene kendilerine mahsus bi -
illa] guzelliği vardır. Onlar da vücude uy
tat·ı. Yak~Iıdırlar. Fakat bakanın dik 

ltı• çek 
tır. nh en yalnız 6bQr ııeçkln atraf • 
ita oyJe olmaz da eğer bir modelin bir
la~~·~rı~d: .fe~kalMelikler yapılırsa bun 

:S n hırı öbürünün güzelliğini kaçırJr. 
bir urada siz.e bir çok kadınların diiştüğü 
dur·Y~~lışlığı hatırlatacağız. Bu hata şu
b·rı~ t'ırk:aç rnodeUn §Urasını burasını 
dur ş rıp kendine yeni bir model uy -
rıunll'lak MeselA bir modelin kolu, öhürü
\te YakaSl, bir başkasının korsajı aiınır. 
""'yortaya (iç modelden hiç birine benze
•ıı en b' 
Jı·ç d ır d~rdüncü model çıkar. Fakat 
kadı e ınızel bir şey olmaz. Bunu yapnn 
tara~ her üç modelin de en göze çarpan 
'ikl k:ınd~n hoşlanrnıı, bütün nu deği· 
başı b rl hır araya toplamıştır. Evvelce 
lar 1

• aşına bir güzellik olan bu kısım -
~ltıdi tek bir elbl!enin üstünde lü -
donrn..Z kup'lar, lüzumsuz garnitürlere 
~?'tıı uşlerdir. Bir çok elbiselere baktı • 
let.. z zaman: cKollannı bu kadar süs -

.. ,eselerdf 
!tta:ıtı .. ,, c Yakası bu kadar iri ol -
Jtıeseidı ... , cBu kadar renk renk işlet • 
beb· ~db gibi kusur buluşumuzun se
Ya 

0 
<' Seriyetle o yakanın. o kollann ve 

rtıod<']~arnftürün o elbiseye şu veya bu 
Va en eklenmiş olmasındandır. 

ltırk Ptıracağınız elbisenin modelini kılı 
<>ldu{ar~rak aramalı. taramalı, mümkün 
d!hüzu .adar gfizellni, iyisini, ve vücu
l'a hu:U~Ya~ını seçmelisiniz. Ondan son· 
tasını b b•r mecburiyet olmadıkç:t şu -
liştirrtı urannı rastıgele eklemelere, de • 

U'nu elere girişme~lisiniz. 
rı:b ""trnarnalısınız ki iyi bir terzihane • 
t. •• ••ıOdelf d . 
1tı!{1en aıma her yanı ince bir tet -
lt~r (:]b~eçfrlle~k meydana getirilmlştir. 
?tıarıası ısenin adeta kendine mahsu.s bir 
)en 0. ' bı,. gayesi vardır. Silüete muay-
hıce ~:~?aekn verecektir. Giyeni ya gen~. 
<ie"irlerj h şen gösterecek, yahud tarih! 
totnantik atırlatan bir güzellik, ya bir 
le-ki) gQzellik, hASıh hem mana hem 
eL \'etece}ct• s· 11:leYiv ır. ız bir kaçını birbirine 
fı erınce ,.,,n 1 b 

tça SÜt 6"'Ze fr tabloya acernı bir 
~tni fır rno~ olursunuz. Elbette ki bu a

ç~an bir pheıer çıkmaz. 

'(eni şapkalar 

__j 
liu "'·

ltr ·~ flPkalarda 
•· l'skı --.. ı tüy yoktur. Şapka-""t"ri ~oe.ıere niabe 
l-tn tep,ıı ol 

1 
Ue çok sadedir. 

~. <ia rasıı an arına .,. düz · olanla • 
.ı:ij~ anıyor. 

\>e rıe en Yak tat en •oı:ı b:ıod l§anı leÇen kadın en iyi 
' a ıapbyı bulınu§ demek-

Açık renkler eskiden çok daha az giyilirdi. Hele beyaza kışın bütün bütün ve
da edilirdi. Halbuki şimdi bilhassa cöğleden sonra, elbiselerinde açık renklere 
tüyük bir yer ayrılmış bulunuyor. MeseJa: Seçdiğir.iz şu modeli Parisin meşhur 
bir moda mucidi beyaz yün jerseyden yapmıştır. Belinde geniş. siyah ve üzeri 
parlsk taş kakmalı güzel bir sentür vardır. Yakası büzgülüdür. Bu büzgüler o • 
nünden, gittikçe genişliyerek, aşağı kadar iniyor. Omuzları ufacık pelerinli, 
kolları da büzgülüdür. 
Takımı tamamlayan fötr şapkanın rengi siyahtır. Bir yanı tıpkı sentür şekli gi· 

bi kakmalıdır. Öbür yanı orijinal bir şekilde göze, hatta yanağa düşüyor. 
Gardirobu zengin, .genç ve mtitenasib bir kadın veya genç kız, bu bambaşka 

ve pek güze! elbiseyi neden yaptırmasın? 

Bu sene kad·ı e çok modadır 
Biliyorsunu:r., bu sene kadife çok mo· 

dadır. Bazan yalnız kadifeden bazan da 
kadifeye başka kumaşlar katıştırılarak 
pek ş1k abiyy~ roblar yapılıyor. Bun -
lann b;r~oğu da sırma ve saire ile işle
ner~k süsleniyor. Fakat brodeden da· 
ha çok aplike var. 

Resimde gördüğünüz model bu tiir; 
lü süslenmişti:-. Tülden yapılmış roba· 

sının üstüne kendi kumaşından, yani 
kadiff'den yapraklar kesilip dikilmiş -
tir. 

Bu yapraklar kadlife bir parçadan, 
i~tE'nilE"'l bih~iikfükte kesAlir. Sonra 
bir dal iisti.i~de im~ ~ibi sıralanır. İki 
dal yeter. tld!-li de, uclan robanın sivri 
k<>siğino gelerek şekilde tülün üstüne 
tevellenir. Ve bu 1eyelin üstü siyah i
pekle ~an1ır. 
Başka bir türlü de yapılabilir: Yap

rakların biitün kenarlarına bir sıra 
gans geçirilir. 

Dal, (sap iğne) işlenir . 
iR.obamn arkası, kac!if eye ekl~~P!i 

yere k :uiar yırtmaçlıdır. Yakaya kadi· 
feden bi:- kenar verilmiştir 

.Ayni ropun önden ve arkadan 
rörünü§il 

Genç kızlar için 
Genç kızlar kendilerine yaraşan 
modelleri intihab etmelidirler 

Bir vakittir, büyük teniler ve moda 
yaratıcıları sırf genç kızlara mahsus ay
rı bir moda üzerinde çalışıyorlar. Bu ça
lışmadan ortaya, k8rpe vücudlere fev -
kalade hoş görfinen türlü yenilik ('ıkı • 
yor. Şık giyinmek isteyen genç ku, bu 
nıodeJleri araştırmalı, bulmalıdır. 

Biz size genç kız modasının yeni sene 
kışına yani içinde yaşadı.~ınıız mevsime 
ald olanını .kısaca anlatacağız: 

Bu genç kız modasında siyahın hemen 
htç yeri yoktur. 

Manto, tayyör, bütün kışlıklan pratik 
b:çimdedir. 

Genç kızlar için en son moda olan mo
deller fiç parça modellerdir. Yani ya ce
ket - etek ile manto, ya da tayyör ve re
dingot ... Mantonun yerine isteyen kap 
da kullanabilir. 

BUtün bunlar düz kumaşlardan yapıl· 
dığı .kadar çizgili, kareli veya ekose ku
maşları düzlerle karıştırarak ta yapılı • 
yor. Manto bazan eteğe, hazan da ceke -
te uyduruluyor. Bazan hepsi ayni renk 
ve ayni cins kumaştan yapılıyor. Yalnu 
manto biraz daha kalınca oluyor. Bu 
tarz hem f!k. hem daha pratiktir. Fakat 
bir kumaşın incesini kalınını bulmak bir 
meseledir. 

Genç kızların, ne mantolarma, ne de 
tayyörlerme fazla kürk konulmıyacak • 
tır. Ya ığreti ufacık bir yaka, ya da bir,. 
kravat ... Hepsi bu kadar. Truakar veya) 
etekten az kısa bütün kürkleri varsa ta
bi! ona diyecek yok. 

Kumaşlardan jersey ve el örmesi, genç Çünkü: Pek pratiktirler, kolay buruş • 
kızın roblan. ceket etekleri, hattA tay • mazlar, yerine göre hem abiyye hem 
yörleri için en lüzumlu .kumaşlardır. ıpor elbise yapmaya müsaiddirler. 

Evlik Örgü 
tek et 

(Her kadın bilmeli'§) 

Sağhğınıza ve 
güzeır ğinize muzır 

şeyler 
1 - Ağzınızda iğne varken konuşma

yınız. İğneyi yutup hayatınızı tehlikeye 
aunanız mümkündür. 

1 - Sarmısak yedikten sonra koku • 
filndan kurtulmak istiyorsanız. ağzınızı 

çı.lkalayınız. üstüne taze ceviz yıyiniı, 

portakal kabuğu çiğneyiniz. 

8 - Tırnaklarınızı kırılmaktan kur -
tırrnak içın ayak tuvaletinizi yaptıktan 
ıonra tımaklannızı zeytinyağı ıle yağ • 
layınız. Ayni şeyi el tırnaklannız:ı da 
tatbik edebilirsiniz. 

4 - Ka~ları çatmak, alnı vaktinden 
evvel buruşturur. Eğer böyle fena bir 
huyunu? var.sa alnınızı imkAn derece • 
!linde buruş.maktan kurtarmak lçın gece
leri buruşuk yerleri parmaklarınızla dil· 
zeletrek zamklı bir kağıd yapıştırınız. 

Rahattır, kullanışlıdır, sıcak tutar, faı 1 5 - Blr saç tuvaleti güzel gör1jnmc • 
la olarak da şıktır. Örgüsü görüyorau • nizde pek mühim rol oynar. Bunu bt:k .. 

' lei.erinizi daima düzgün tutmak suretile 
nuz ki, basittir: Ajurlu jersey, yanı düı 

temin edebilirsiniz. Saçlarınızı ıyice fır-
çorap örgüsün5n arasına -muntazam a- çaladıktan sonra buklelerinizi bir kur • 
rahklı- delikler yapılmış. MeaelA: On şun kalemıne sarıp parmaklarınızın u • 
ilmıkte. on iki ilmikte bir delik. Her 11- cile düzeltiniz. 

radaki ajurlar bir evvelkilerin tam orta· 

sına rsstlamalıdır. 

Ön eteklerine çekilen kabarık parça 

(kabartmalı jerse) gibi örülmüştür. Bu 

örg~ şöyle yapılır: Tıpkı jerse örgüsü 

gibi hep bır sıra ters - bir sıra yüz. Fa -

kat her '1' snada bir, örgü aksedilir. Ya· 
ni ilk yedi sıra bildiğiniz alelAde je:-se 

örgüsüdür. Bu yedi sıra. band'ın çukur 

yerini te§kil eder. Bundan sonra ters yü

zü evvelki sıraların yüz tarafına geımek 
uzeıe örülen yedi sıra da (gene jersey 
örgüsü, yalnız aksi istikamette) bandın 
kabarık yerlerini meydana getirir. 

Nihayete kadar hep böyle yedi ıırada 
b!r, örıünün yüzünü deli§tire dejiıtire 

· örülür. 

6 - Başınız kepekJeniyorsa her yıka -
dığınızda bir pamuğu limon suyuna ba • 
tırınız, saçlarınızı bir bir ayırıp diblerine 
sürünüz. 

7 - İki parça halinde kesilmiş so
ğanı taw tutmak isterseniz parçaların 
üstünü hafifçe tereyağı ile yağlayınız. 

8 - Süngerleri temizlemek için bir
çok defa koyu bir tuzlu suya daldırıp, 
avucunuzda sıkınız. Sonra da ayni YeÇ· 
hile soğuk suya batırıp çıkararak açık 
havada kurutunuz. 

Tuzlu su yerine amonyak da bu işi 
görür. O zaman her litre suya 50 gram 
amonyRk ilave etmek icab eder. 

Ilık suya yüzde üç nisbetinde car -
bonat de soude katarak yapılacak mah• 
lill ile de süngerler temizlenir. 



10 S.Jfta 

Samsun Demirspor 
· Çarşamba maçı 

Samsun (Hususi) - Samsun Demir hava içinde geçmiş ve iki kardeş klüb 
apar klübü futbol takımı ve Çarşamba- oyunculnn güzel bir oyun oynamışlar 
Cian gelen Yeşilırmak gençleri arasında dU'. Rsmimiz Samsun Demirspor klü
yap11an maçta Samsunlular 6 • O ga- bü eskrim takımından bir grupu gös 

Ub gelmışlerdir. Maç çok sam.im! bir termektedir. 

Bigada yakacak buhranı 
devam ediyor --

Biga (Hususi) - Şehir çarşı.sına hA
!A odun, kömür geldiği yoktur. Bazı 
muhteldrler, ara sıra gizli olarak ge • 
tirdikleri kömürün kilosuna beş ve o • 
O.unun hir merkep yüküne kırk kuruş 
btemektE:dirl4'r. Merkep yükleri de on 
beş kilodan fazla değildir. Biga, orman 
içinde bulunan bfr şehir demektir. Böy 
le olduğu halde odunu adeta herkes 
6dağacı gibi yakmakta, halkın fukara 
kısmı k~ra çalı dikeni taşımakta, odun 
yerine bunları ocaklarına koymakta • 
\iır. 

Çal- PazarkfyU yolundaki 
beton köprüler bitti 

Biga, (Hnsuc;n - İlkbahardan beri 
yapılmakta olan Cal - Pazarköy şose -
si üzerindeki biivük beton köprünün 
inşaatı ge.çen hafta ikmal edilmiş ve 
wnuma nçılrnıc:tır. Biea çayı kenann • 
öan geçen ve Kapanbeli mevkiine te • 
sadüf eden şo~e kı~mı da bir kilometre 
kadar yukarıva alınmL~, bu suretle tuğ· 
yan haJ;nde cav St:larınm tahribatın • 
aan kurtarılmıc;tır. 

Biga köylerine tohumluk 
para tevzii 

Biga, (Husust) - Bura köylülerine 
Biga ZirAat Bankası tarafından tohum
luk pa~ dağıtılmıştır. Tevziat her köy
lünün arazi mikdan nisbetinde yapıl • 
mıştll'. Geçen seneden olan borçlannı 
henüz te~viyP etmem~ olanlara para 
verilmemiştir. Paralar zincirleme kefa
letle ve-rildiği için bir köyden yalnız 

bir kiş:n;n sabıkadan borcu olsa bile 
bunu dii>'cr köylüler müştereken öde -
medikçe kimseye ikraz yapılmamakta, 
bu suretle bankanın matlubatı da mun 
tazam bir şekilde sandığa girmektedir. 

Bankaca sürü sahibi olan köylülere 
koyun basına bir lira nisbetinde ve fa· 
kat mütPselsil kefaletle olmıyarak şah
si borçlarıma suretile ödünç para veril-
mekte ve rn~l sahihlerinin ihtiyaçtan 
böylelikle karşılanmaktadır. Bu para 
tevziatından, bankaya borçlu olmıyan 

her köylü istifade etmekte, kovun ve 
keçi sahibleri de bu şekil istikrazdan 
memnun kalmaktadır. 

Orhangazi yolları yapılıyor 
Orhangazi (Hususi) - Kazanın ima· 

IOM POSTA 

Çankırıda bir köylU 
kadın yüzünden amcası 

oğlunu öldürd o 
Çankından yazılıyor: Şehrimizin Şa 

banözü nahiyesint> bağlı Gümerdin kö
yünde bir cinayet olmuş, bir köylü am
cası oğlunu öldürmüş, kendisi de ehem 
miyetli surette yaralanmıştır. 

Fransız - ltalyan mücadelesinin daha 
fazla şiddetlenmesi bekleniyor 

(Bqtanıfı 1 ınci aayfada.) ı lar için hinihacette Fr~anın nıad-:; 
11 Af:rlkaya seyahate tı'krnası sebebsiz pianlannı altüst edebilecek hukuki . 
değildir. Fransa, Şimlat Afrika impara- imtiyaz verilmesine Fransa hükfuneti' 
torluğunun tehlike altında bulunduğunu ne bundan dolayı muhalefet eder. 
pek güzel anlıyor. İspanya için Fas müs- * 'ttJ' 
temlekesini cenuba doğru Fransa aley- Garbi Akd.enizde gittikçe bariz ~lr J 

Köyden Bayram oğullarından Meh • h" t l !tal d · k t eğP hine genişletmek güzel bir plandır; !tal- ıye !l .an yan enız uvve ı, al1 
med oğlu Şakir, köyden Satı isminde ya için de Şimali Afrikada genişlemek. yakın bır za. man. da tspanyan.ın da Fr_.ı. 
bir kadını köy nikfilıile alınış, yaşama - uh 1 f b k t hali gelJlleP mükemmel bir hesabdır. Bunlara mani saya m a ı ır uvve ne 
ğa başlamıştır. Fakat bir müddet son - olmak için de Fransanın elinde günün le I'ransayı Şimali Afrika ile muvasa; 
ra aralarında geçimsizlik başlayınca birinde Garbt Akdeniz kapısının 'kapatıl- da bulunmaktan kfunilen mcnedec~k __ ,. 
Satı kadın Şakiri terkederek babası e- k d t kü b ed ş· ı· A t-ıka,.ı.ır-

ması ile ikiye aynlan ve taarruz kuvve- u re ~ . sa e~e _ıma ı ıuı ~ 
vine kaçmıştır. ti çox uyıf olan Fransız donanmasından Fransa ıçın kaybedilmesıne pek az 
Satı oldukça güzel bir kadın olduğu başka bü;>iik şanslı kuvvetler yoktur. Ak- kal&caktır. 

için ayni köyden Şakirin amcası oğlu denizde deniz hava üsleri çok zayıf. ka- Bu vaziyeti bilen Daladier, Korsika~~ 
T al 18.d b. - . kSSDP"' Adem lrendisine göz koymuş, evli ol - radan İtalyaya ve İspanyaya karşı aça- unusa e e ır numayış ma _ 

duğu halde Satı ile evlenmek arzusu- bileceği bır harbin muvaffakiyet imkfuı· gitmış değildir. Şimali Afrikanın :ın~: 
na düşmüştür. Bu arada kadına da bir lan ise mahd'uddur. !aa kuvvetini tetkik etmek, süratle ! 

t k h berl - d • tekl"fl han mümkün tedbirleri kararıaştıd a un a er gon ermış, ı er Fransa bütün bunları bilivnT' ve bil- -
~ -- derhal tatbik sahasına geçirmek bu r 

yapmıştır. hassa Akdenizde kendisi için ey büyük ,._,. 
yahatin esas gayesini teşkil ediyor.. . •. 

Ademin eski kansına göz lroydugu~ • bir istinad noktası teşkil eden B!zerta li- k. b d k k d il gır 
t~ '-lik altınd b 1 d ğ ca u a i a a işler o kadar · en . -"' 

nu duyan Şakir fena halde hiddetlen • manmın t:1J e a u un u unu · ı· ki Fr ı ku ıeu 
h di Tu Akd . d ğ mış ır ansanın a acağı vve' " 

miş, vak'a g~esi köy odasının yaki - isse ·yor. nusun enıze 0 ru çı· b~rıer! İtalyanın emellerini körleştil"ee'" 
ninde Ademe rastlayınca" ondan hesab kan en ileri noktasında denizden küçük b" kı d v b il' ymet erecesine yükselinct>ye _

11 sormuştur. ir topr~k p~ç~~le .•ynlmış k.Mi dere- dar İtalya da bir takını yeni tedbirler .,.. 
Adem ise hareketini gizlememiş, her cede ~enn bır gol ~de kurulmuş oı:n caktır. 

ikisi bir anda dil kavgasına başlamış - bu mukemmel harb limanı. İtalyanın bu- Buna mukabil Merkezi ve Şarld J.f' 
!ardır. tün Garbi Akdenize tamamen hakim ol- rupadan kolc.yca ricat eden Fransa, 1' 

reasına mümanaat edebilecek yegane is- denizden ve Şimali Afrikadan kolay~kl' 
Bir aralık Adem yerden kaptığı bir tinad noktasıdır. Fransa bahriyesi, Şi-

t Ş kirin k f bn da b lay ricat edemez. Bunus için. ıki r '-
aşı a ıı. asına a ış, o ıça • mail Afrika müstemlekelerini İtalyaya Akdeniz milleti arasında, Daladyenin dv-
ğını çek~rek Ademin üzerine saldır - karşı hinihacette kuvvetle müdafaa ede- nüşünü müteakıb büvük bir kuvvet fi 
mıştır. Adem de bıçağı ile amcası oğ • bilmek ıçin Bizertada büyük blr barb fi- J ,-. 

lunu kıtrşılamış, her ikisi arasında kan- fosunu barındırabilecek ve ana vatanla politika mücadelesi başlamış bulunac .11 
tır. Önümüzdeki vukuatın en ~ddt"" 

1ı bir çatışma başlaın~, her ikisi de bir· hiçbir münasebette bulunınıya muhtaç mücadelesi bu mücadele olaca~"l ı,al1 
birini bı\aklamağa başlamıştır. Bıçak • olmaksızın kendi kendisine her nevi ta- s~ 

ne<iiyoruz. lan elJeJinden dü~ünce de gırtlak gırt- mırat! yapabilecek müstahkem bir liman 
Muhittin Bir9'1' lağa gelmişler, nihayet Adem cansız o- ve bir tersane vücude getirmiştir. On ki

larak yere yıkılmış, Şakir de yaralı bir lometre kutrunda bir daireye benziycn Malkarada Çocuk Esirgefllf 
halde onun yanına çökmüştür. bu göl denize bir buçuk kilometrelik bir 

Vak'adnn zabıta haberdar edilmiş kanalla birleşmi§ ve kanal da ayrıca pek Kurumunun çahşma~arı 
doktor muayenesinden sonra Adem ·gö: mükemmel SUtttte tahkim olunmuşttır. Malkara (Hususi) - Çocuk ~ ~ 
mülmüs, Şakır de nezaret ve tedavi al- Fransanın. yeni ~a ettiği mo - me Kurumu ve maarif memuru ft>
tına alınmıştır. dem drıtnotlardan gayri her nevi Bilgenin çalışmalan sayesinde merl' , 

harb gemisini ahnaya salih olan bu H- ilk okulunda halkın yüksek yarduııl'. 
Çankırı köylerindeki cinayetler ya man, Fransanm Şimall Afrika malikane· n dolavıc:ile şimdilik (20) fakir ve bl 

kadın, yahuıi da toprak yüzünden çık· sinı denızden gelecek her nevi taarruz- kes çocubı 51cak yemek verilmeğe ~ 
maktacJı .... Yıllardanberi devam eden Iara karşı müdafaa edebilecek yegane lanmıştır. Bu meyanda yardıma rnub 
bu h~l!n önü~e ~eçrnek lazımdır. Bu • kalesidir. taç olan bir çnk fakir yavruya da Jd~ 
nun ıçın de koy kalkınmasında bu ci • İşte. Tunus bunun için İtalyaya verile- defter kalemden maada elbise ve • 
hetlere ehemmiyet vermek çok faydalı n:iyereği g:bi, Tunus dahilindeki f talyan- yakkabı temin edecektir. 
olacaktır. c• ============~=~===========~ 

Şilede meyvacılık 

inkişaf ediııor T. C. ZiRAAT BANKASI 
rına ehemmiyetle çalışmakta olan kıy- Şile (Hususi) - Şehrimizde meyva-

Bir sarhoş c;;m kırarken elleri k F\ı d Al b- l k b 

Kurulu' tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası metli kllyma amımız a pcr u - cı ı ve se zecilik gün geçtikçe ilerle-
yııra ·andı tün kövlerin telefonla kaza mer-kezine mekte bu h!.lsus için elden geldiği ka-

Sabık:.:ılılardan Mustafa adında biri bağlan~asına ehemmiyet vermekte • dar çalıc:ılmaktadır. Ağva nahiyesi çev
kendisi.,; bilmivecck kadar içip sar • dir. Şimdiye kadar yirmi üç köyden resi köylerinde kavak dikilmek sure -
hoş ol~ukt.an. sonra Kocru:nustafapaşa yirmisi11in telefon te~isatı ikmal edile· tile ağaçJandırma işi üzerinde yürünül
caddesmJe b?r kahveye gıderek ba - rek çalşnağtı başlamıştır. Geri kalan mektediT. Bundan başka Ağva, İsa, 
ğırmağa ve kahvenin camlarını kırma· üç köyiiı::ı de yap1lmasına çalışılmakta - Teke, Yeniköy, Kabakoz, Ahmedli, Av
ğa başlamış!ır. dır. Aynca köy yollarının muntazam cıkoru, Üvezli köylerinde de köylünün 

Bu esnadct kırılan cam parçalarile bir şekilde yapılmasına ehemmiyet ve- $1masım hafifletmek ve yenfi zSraat 
ellerlnd~n yılralanan Mustda, berayı rilmek1e ve mektebsiz köylerin oku - tarzının köylüye öğretmek avnca da 
tedavi Cerrahpa~'1 hastanesine kaldı • maktan mahrum edilmemeleri için la· nümun\! baf{, mevva bahçe~i, fındıklık 
nlmıştır. zım gp}Pn tedbirler alınmıştır. gibi yer!Pr hazır?anması için tesebbüse 

1 · kapalı zarf geçilmi~ bulunulmaktadır. Aldı_ğım ha-
zmır Vilayeti Turistik yolları inşaabna ait berlere göre kaymakam bay Rebii Ka-

usulile yspılacak eksiltme ilanı ratekinin yorulmıyan bir faaliyetle ka· 
İzmir Vil!ıyeti naiınt Encümeninden: sabaya yeni bir durum vermek üzere 
Eksiltmeye konulan iş: 26 + 000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yulunun tes- çalıştığı anl:ışılrnaktadır. Şehrimizde 

viyei türabiye. sınai imalM ve makadem şose 5 + 800 kilometrelik Güzelyalı - kültür işleri de iyi bir düzende yürü • 
İnciraltı ve n:ca '.Branşmanı yollannın asfalt kaplamalı şose, 11 + 975 kilomet- mckte, kültür işyan Faik Ertanın bu 
relik Karşıyaka • İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve kısmen parke, 4 + 850 husustaki mesaisi alakadar amirler 
kilometrelik Mers:nu - Bornova yolunun asfalt kaplamalı şose, 1 + 283 kilomet- tarafmd2n takdir edilmektedir. Burada 
relik Alsancak - Şehitlik karakolu kısmının parke kaldırım inşaatı. bir de ş-?hir bandosu kurulması için ça-

Keşif bedeli: (1194090) lira (6'1) kuruştur. lışılmakiadır. Parti ve kaymakamlık bu 
Bu işe aid eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. iş üzerinde önemle yürümekte ve Şileyi 
A) Kapalı t>ksiltme şartnamesi. yenileşt1~ektedirJer. Bu gün için mü-
B) Mukawle projesi. said bir şek!lde olmıyan hükUmet bi-
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. nasının yerine burada bir hfrkUmet bi-
E) Şose ve sınai imalat yap1S1na aid umumi fenni şartname asfa1t beton nası yapılmnsı düşüncesi gittikçe kuv-

şnrtnnme. vetlenmcktedir. Türkiyenin emsalsiz 
D) Hususi şartnameler. ve ecnrbilerce de rağbet bulmuş bir 
G) Hülisai keşif, mesaha. silsile! fiat cetvelleri ile malzeme gr.afiklerl ve plB.jına malik bulunan Şileyi her husus-

projeler. ta mamur hal~ koymak filai burada 
İstekliler: Bu eksiltme evrakını İzmir - Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlük· zihinlerde yer etmiştir. 

ierinden 50 lira nnıkaıbilinde tedarik edebilirler. • Şilenin mühim bir derdi vardır. O da 
Eksiltmenin yapılacağı tarih, gün. saat ve yeti: 20 Şubat 939 Pazartesi günü postanı'l buraya gün aşın gelmesi ve 

1aat 1 de İzmir Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktı'. bu yüzdP.ıı işlerin yolunda gitmesidir. 
Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü &Uretle ıfa ve iık- İstanbul gazeteleri bu sebebten burada 

mal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir valiliğine müracaatla alacakları geç alınmaktı-dır. Mektublar geç git -
ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus Ticaret Odası vesi:k.uı. mektedir. Şile halkı bu meselenin hal· 

Muvakkat teminat: (48423) liradır. lini sayın Nafıa Vekilimiz Ali Çetin-
Teklif mektubları: İstekliler 2490 aayılı yasanın 31. 32. 33 ve 34 dodl m~ tinkayadan rlcn etmektedir . ............................................. ___ _ 

leri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektublannı yukarıda beflııci Satıca aranıyor - Almanca bilen bir 
maddede yazılı saatten bir aaat evvel İzmir VilAyetJ Daim! Endlmenl Batkanlı· satıcıya ihtiyaç vardır; Ankarada Akba 
ğına makbuz mukabilinde verilecek ff postada vaki gecikmeler kabul edilml7e- Kitabevine mufassal aeraiUe müracaat 
cektir. (!1356) olunması. 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda eıı t$ 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki .PIAP' 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 " 

40 ,, 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

nt:KKATı Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan ~ 
düşmiyenlere ikramiye ÇL~ığı takdirde CJ' 20 fazlasile verilece~·~ 

Kur'alar 1enede 4 defa, l Z,.161, 1 Biri!M:iklna, 1 Mart w 1 JIP"'~ 
tarih]eriad• pldleeekllr. 



San' atkir Naşid hasta 1 
Tansiyon yüksekliği neticesi bir gözü ğörmeıneye 

baıladı, üç doktor tedavi ile meıgul 

Roma mülikabndan sonra Lord Hali
f aksla Bone Cenevrede görüşecekler 

(Bapmıfı l iRd M1/fad4) f 4aa tct:inab •tmiftir. 1 renin tavassutta bulunmasını hiçbİI' 
Çm"vlaJ11'1a ..,_.tı Bo• Ceuewıede zaman :istememiştir. İtalya, l'ransad.-

Roma 14 (Husıul) - HareteUnden av· Faris 1.f (A.A) - Hariciye Nazın farfarcılık azaldığı ve sükfuıet avdet et 
vel Vllll Madıma'da matbuat mo.m..ail- Bone, saat 20,.30 da Cenevreye hareket tiği zammı ba§ka metodlara müracaat 
lerlıı.i kabul eden İngiliz bqveklli Çem - etmiştir. edilmesi taraftarıdır. 

~ w 4eğerii 
lld -.U'atkln !ıia • 
1-1~...,.. 
~en l1zen b11' 
"bit Pçiıdl. Hu. 
bar tekllJMM tua • 
tır.t edeı bu t.ebUJre, 
'hı JOll 'J11bekl11J,. 
IÖt '-"ellet ett\ll btr 
~-~nıun çat
~ bhuıeüce &11 
... huauJa IS• 

berlay.u bıa bir beyanatta bulunarak, ez Fransızlara göre İtalya hükfuneti, iki memleket ara• 

s.ıılrızadır. 
~·ıu kadar dolt-
~un da hayranı 
4iıı duiuın Na§i • 
~r' lamandır zi· 
\tın. ine gideınemit
ları l'akat onun in • 
~Yattı111, kü .. 
'*tu,· tik bir husus! 
lifett 1 \re fakirdi ma-

'lrdır ld. mu. 
~ ~rmüşsü -
l1ıQıı • IÖıliiklü, se. 

~ır ltnçttr, sa· 
~ıeteye tı. 
~ ilimm ge
~ Z8ınaıı d'ostu
l'ab@ı. •l&nunı da be
a.ı..... 'bırakır. Geçen 
--..ıı huaust kMib, 
~ hiatuıa dü -eu 'te llleyus gö-

~u. 
b ltadl§un İmıet 
qlı16sl 
-..__. ile beraber 
---UU'k:: 

- lfapd nasıl?. 
~itlerinin ya
l&k hplachlı ktl .. 
bit Yillftnt\ bayük 
41: ~llalsar 

- Basta! Na.,tcı muJı.amrimizle komlfuT"bn 

~··anlattı. ıdimde.. Fakat ilk mürüvvet, dilğün te-
diteır R(in evveı etdfındakilere ciddi en- lAşesi arasıma kendimid din liyecek 
\t,. :'ren b\r ltrlz geçiren sevimli wan'at vakit bulamadık. Şimdi fimd1 acısı çı
~ ~ lh\\ddet aonra sol gözünün gör - kıyor. Geçen gün kendimde bir fena • 
ft~ııı. hissetmiş! Hasta halinde b:le lık hissettim. Baş dönmesi, mide bu -
"fııtı ~i ıaptedemiyen doktorlar et - laruna~ .. , H3va alayım diye d~X:. çık
-~~tın1şlar, teşhis şu: Tansiyon yük- tım. Bak~ım etrafı bulanık goruyo • 
' b' Derhal icab eden tedbirler aıın· rum. Tramvayların tabelAlannı seçe -
~ :abı o akşam sahneve çıkamamış; miyordum. Sol gözümün bu işte bana 
h\t kleD\fş, beklemiş bakmış Naşi.el' aziziik e~liğinin farkına vardım. Bizim 

"· Par di k "1l«ı Pa a protestoya başlamış. gü - doktor Cemil'! oştum. 
~ 'lo rtr,, derken balkona. oradan - _ Daha ~e]me. sen, hiç kendini gös
--~~.ala~a sirayet etmiş. ve niha •et terme, nafile gelmişsin! 
il~ 1 bır aktör çıkarak Nasidln ağır 
~?o!~u~nu !ltÖvlemiş. halk ta mü • Diye çıkıştı. Meğerse bizim tansi • 

:w.-.. Ya1rodan aynlmış. yon alm~ başını 22 ye kadar uzanmış. 
~~ibı hu . Kuvvetli b:r müshil verdi. O gece de 
--.~lkıb h susın·n bu tafsilatlı izahırıı .rahmetti komik Fahrintn cZüppeler> 
...._,, ~ eın eski dostuma cgecnıiş ol- isimli 'komedisini oynıyacağız. Müshi
~- - 'llt 'lt. b~ de ziyaretle tiC3reti 
d=-"1tlıip ~ lin tesiri maliımu ihsanını1, sanki bar -
~ .. _ 0 15u.n'kü mev%U nafakamızı te-

1-ıt..__' ~0e1t ii~ Lalelideki evine yol- saklarımm üzerinden silinaırler geçi -
'<&111. yordu. Bu halde çıktık oynadık. Bir laf 

'tılta'PıYı ~a ·a· ı::öylüyorum. Bir vecn. ha,ydi kuJise .. 
Q ~li şı ın kiiçük, fakat çcık zeki 1ki hare~et vapıvoruz. Bir sancı. elle-
~ ~~1:~1• Önüme düştü, beraber rim karnımda havdi sahneden dışarı .. 

- ~il Arkad:ıı::lar benim rnüshfl aldıfümı bil-
San•a;.· ~fendim maşallah!.. miyorlrr'". yan volda lAfı bırakıo kaçın· 
~ ~d ~b\ neı.aketi de hududsuz o- ca şaşmyorlar. nereye gitti bu adam 
titı kaşt'sİ :Oirulmak lsti~r. yerles - diye beni anyorlar. 

~l ·la,,:~ kal'kmaması için ondan Niha·1Pf perev. i geçiroik. Fakat er -
- r-....:. • ""'UYOrum • 
~.:._~iş olsun1 · tesi gitn !!Ö?Ünı büsbütün ~örmemeğe 

ta .. _-J· .. •ıa i) •· basladı. Akil Muhtar üstadımız. Mu -
-...lltıış J'ibi e, sanki hasta1anmaktan u• r.affer &v'ki o.Ylumuz. Salih Said ho -
~ ta"l?rlı ' ;ıahçub oturan şu çekin- camız • vani bunlaT bizim tabibi mü -
aı,.- leyircı~ arn sanki her gece yüz - daviler : bir ~zdcn geçiroiler, me~ 
1111!.. kırıp """"i~ insan de • t kal o-~ bizde s•mıbul eibi ilerttitar yer --..... ~l-- ""e old mamıs.. Sol tTözümün kenarmdaki biT 
__ Qlı, IJ böyle d" 

.. ıyorum, geçmiş darnan'1 cat 1amast bu anzaVl mevdana 
<liııa)Or· p.etirmic;. tkı ak!!i:arndır ovnıyam1yo • 
~ bitiy~rlık rum. B:!\"'n ac:ıl ıztırab veren, sahneden 

•rtık ~_ .. 
11
· ne dersin ihtiyarlıyo • unkta 1rnlmak1ıöımdır. Ben sahnenin - lh.-.: ~g tn'? =~ 1 

·" kam sevdasına tutulrlum. Ondan iki 
- b_ ı.. bakalım daha• h _._ 1 

cümle demiftir ti: Paris 14 - Fransız matbuatı, baş • smda daha ınüsaid bir hava estiği ,.a• 
cZiyaretimizi ıher hangi bir anlqma lıca Roma müzakereleri neticesi ile man yenlden müzakerelerin başlama• 

akdetmek mabadfle yapmamqtık. Bat - meşgul olmaktadır. Gazetelerin bir kıs sına muteriz değild~. 
hca gayem.iz. tahat temular aayesinıie mı da İtalyan cTevere> gazetesinin teb Çıkan mana 
tenevvilr etmek olmuştu. Bu gayeJUJ.K ta- didkar makalesini tenkid eylemekte • Roma 14 (A.A.) - Cianonun gazetesi 
m~ tahakkuk etmiştir. <lir. Bu gazete, İtalyanın icabında kuv- olan Telegrafonun yazdığı bir makale • 

Romadan aynlırken. İtalyanın sıımimt vete dayanarıtk isteklerini kabul etti· den çıkan mana §Udur: 
surette sulha hizmet etmek emelinde ol- receğini ynzmıştır. İtalya, Fransaya kaış olan taleblerl 
olduğuna kani bulunuyoruz., Ere Novelle gazetesi yazıyor: hakkında İngiliz - İtalyan görüşmeie_rine 

Kont Ciano'nun sözleri . c!ngi1iz nazırlan Romada kat't bir den hatta cir ~vassut vaziyetinde dahi 
Londra 14 (A.A.) - Daily Mail gazete- anlaşamama~lık ile karşılaşmışlardır. iste<liğjrıi almadığından. Paris ile doğru .. 
sin'in ıd:iplomatflt muhabiri, gazetealne Populııire gazetesi yazıyor: dan doğruya müzakerelere girişmek niıo 

Romadan fU telgrafı çekmi§ttr: cRoma seyahati hiçbir değişiklik hu· yetinı beslemiye başlamış gibidir. 
cKont Cfano ile yaptığım millAkat ee- sule getirmemiştir. İtalya, taleblerin -

nasında mumaileyh fUnlan .aöylemiftl: de şiddetle ısrar etmektedir. Bu taleb
cMilzakereJerdm pek memnunum. ~k lerin ne şekil alacağı kestirilemez. Yal· 

samimt bir hava içinde ıörü§iildüğünü nız Fransa değil, İngiltere de bu vazi
siıe temin ederim., yeti biitün açıklığı ıie. soğt.Mranl.ılı'k 

Suriyede karışıkltk 
günden güne artıyor 

Çemberlayn ile Halifab tarafından ya- ve kat'iyetle nazarı itibara almalıdır.• (BCJ§taTajı 1 inci sayfada) 
pılan ztyaııeti ıillde mabactile yakında İngllizJere göre partisi dün akşam ve bu sabah mütead • 
Londraya gelecelin• dair verilen habe~ Londra 1.f - İngiliz gazeteleri, Ro- did tezahürler tertib etmiştir. Dün ak • 
lerin doğru olup olmadılmı .aııdum. ma görüşmelerinin menfi neticelerle so- şaınki. tezahürde talebeler arasında çaııw 
Kont CWıo, bana ıu cevabı verdi: na erdiği hakkında dün verdiği fikir - p•şına olmuştur. Bir talebe yaralıenmıı .. 

cŞimdlki halde. size fazla malQ.maı Ye- lerl buı;.in yeniden teyid eylemekte • tır. Bu sabahki çarpışmalarda ile, yarall 
remiye<'eğim. Fakat yakında Londrayı zi c:tir. Musso.'lini'nin sulh için çalışmak mıkdan 20 kişidir. Mektebler bir güıı 
yaret edeceğimi flmid ediyorum. İniiliz- bakkmdaki teminatına rnğmen, iki için tatil edilmiştir. 
İtalyan ttilAflarını metin "Ve ruhlanna memlekP.t devlet adamları ancak nok- -----
uygun blr ıeklld• tatbik etmek niyetin • tai nazarlarının birbirine muhalif bir Mekteblerde spor 1·şler·ı de bulunduğuma aize namusum üzerine vaziyette olduğunu müsahede etmişler 
~z veririm.> dir. Gö..;işınelerin bir tek müsbet tara- (BC1Jtarafı 1 inci sayfada) 

Bavu'a ıön fı varsa o da bunların çok açık ve sa • Mekteblerin spor klüplerinden çe'kıl • 
Roma 14 (Hırvu ajansının muhabiri mimt bir surette yapıldığıdır ve bugün meleri üzer.ine mekteblerdeki spor işlc

bildiriyor) _ SaWılyettar bir memba _ birbirlerine vedalaşan devlet adamla - rine hız verileceğinden, lstanbulda b:J" 
dan öğrenildiğine göre. Çemberlayn Ye nnm karşılıklı fikirlerini çok daha iyi çok spor müesseseleri ve beden terbiyesi 
Lol'd Halifaksın Roma ziyaretinin neti - bilmekte olduklandır. salonları inş& olunacakhr. Şehircilik mll-
celermden memnun oldukları beyan ed:ll- Bir İtalyan gazetesinin mütalea11 tehassısı Prost. Maarif Vekaletinin ba 
mektedir. Roma J 4 - Havas ajansının muha- hususta nazan dikkatini celbetmiftlr. 

Mussollninin açık ve nazik muamelesi, biri bildiriyor: Liselerin birer beden terbiyesi •alona 
İngiliz nazırlannda pek müsaid bir te • Sureti umumiyede Kont Ciano'nun bulunacak, spor sabalan meydana gett
str bırakmıştır. İtalyan talebleri ~ri sO- fikirlerini nep-ettiği söylenen Telgrafo rUecektJr. Beden terbiyesi salonlanndan 
rülmemlt ve İtalyanın Tunus. Silven ve gazetesi, nevettiği mühim bir makale- ve f!P<>r sahalanndan halkın da istifade 
Cibuti hakkındaki talebleri milzaltc!re e- de bilhassa şöyle demektedir: etmesi temin edilerektir. 
dilmemiştir. Mussolini, mü.ptülatı mucib c İtalya, Fransaya karşı serdedilen Tevfik Kut Maarif Vekaletinden bu 
olabilecek her türlü taleb ve mülAhua • İtalyan taJebleri meselesinde İngilte - hususta da direktif almıştır. 
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olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
~ 'h~davım · ~ san nıc:ıl avnhr! .. 
~, 8ene 1iibiJc mek istrmedim ha! - H?,k da si7.i anyormuşL 
)~l>'ıılln 36 Y8pıl~ı va .. San'at Yüzü nPnbele-şti: 
~ l'lşırrı.. ncı YI1mı bitirmiştik.. _ Ekc:i'k olma~ınlaT.. Ben de dalına 

' ~tbsı . . . ... onlan a'1vorurn. fnşalhllı klsa bir za -
~lt ltadın18lın ~ıstı. Uf1 de'7sti-r- manda t,.krar bh·birimize kavuşacağı· tık değil mi?_ - Maalesef, jübile apartıman değil, 36 yıllık emeğe mukabil bir ev he • 

S. ';1bd1r. Yanında yaştan bahset- m1zı umuvorurr .. Hant daima bana te - Yüzüme baktı: ev ~apt~ kadar bile hasılat temin diye ed~miyen ı;tankör ~~:atı, ve 54 
...._ 11 'lt\tı- haı • veccüh l!Öc;tenni~tir. Belediye de hal • - Hangi apartımanmf- etmiş değildir. Manevt tarafı 90k par- yıldır ~ır gece dınl ~edıgı hal.d~, alil 
'~lliy~ ~.hgını şöyle anlattı: ktn bu teveeciihüne terdiman olmuş, _ Jübilenin yalnız manevi delil, lak oldu. Fakat Fır.kamın bana vadet • hastalıgı sırasında bıle sahnesını bı • 
"1\ı. ~dentı?• b.ır müddet evvel mah bana b;.,. jübHe yapmıştır. maddi hedefi de vardır. Behz•dlı fl.1An tiji yardımı bu paranın üzerine koy • ralanak istemiyen san'atkan düşü11 • 
~k l'da hır ~ SÜnnet ettirmiştik. o Jübil~ der demez aklıma geldi sor- ev alındı ya! mazsak, apartıman, ev değil, tramvay dilin. Hiçbir zaman san'at nazarım49 

~ı\1.!mı. ltnıklıklar. ufak _ dum: ' Sararmıt ~eki GJqiler kNkin- bekleme yeri kadar bile bir kulübe yap bu kadar soysuzlaşmamıştı. 
hlS8ediyordum ken • - t~ııa.tı ~uxıanm temelini at- le§ti:' tıramayız. Nmret Sda CofkUD 
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Şevki - Hlcazkftr şarkı - Görnüınft d 

cMoszaplatka:t tröstünün idare r.1üdü - •şgal etmekte olduğumuz binanın küçük 
rü !şguzar Lır tavırla tröstün diraktöni - rnkağa bakan cephesi atmamen boşal -
ne şunlan söylüyordu: mış .. Sadece buranın kapısı sokağın için-

- Yerirnıt o kadar dar, o kadar dar ki 1 den imiş .. İyi bilmi>orutn amma, bu bi
adım atmağa imkan yok .. Dün bu yüz - 'lanın dörciii.ncü veya beşinci katında bır 
den ·kı memurumuz arasında olduk<:a kimya tröstünün bür su varmış .. Tröst 
çirkin bir vnk'a cereyan etti: Hesab nıe- başka yere taşındığı için orası tamemen 
muru Semy:ıçkov elindek1 defterlerıc mu boşalmış .. İşte .. b:nalar müdürlüğü. bi -
knyyid I':ovyakov'un burnuna vurmuş.. nanın bu kısmını da bize veriyor. 
Bu yüzden aralannda az kalsın ciddi b ir Tröstün direktörü. bunları ortaya söy
kavga çıkıvnrdu .. Halbuki Semyaçkov ;sa lediktcn sonra. tröstün idare müdürüne 
temiyerek bu işi yaptığını iddia ediyor.. dönerek ilave etti: 
Herhalde buna başlıca sebeb yerimizin - Siz de orasını şöyle bir gözden ge -
darhğıdır.. Çünkü Semyaçkov'un an!at- çirsı>niz fena olmaz!. 
tığına nazarrın. adamcağız elindeki hü - - Tabii efendim, tabii.. 
y:.ik hesab c e>fterlerinl indirivormuc; .. o Takriben y'rmi dakika sonra ger! dö -
sırada, tesa.-üfen. mukayyid Kovyakov nen tröstün idare müdürii, büyük bir se
başını çevirm;s bulunu)'or .. kocaman de>f- \'inç :ç:nde, tröstün direktörüne şunlsrı 
terler küt diye herifin burnun: vurmasın söyledi: 
mı?. - Aman efendim, şahane bir yer .. kos-

Gene gecPr. gün bu darlık yüzünden koca bir. kat .. 14 oda .. Katın üç tane ana 
daha kötü b ' r şey oldu: Plfın komisyo - duvarı var .. d i ğerleri, odalan, korid<'rla
nunda çaiı!':<!tı ~şman Masoha iki masa n bırb'rinden nyıran ara duvarlar .. Bu 
arasından ırer-mek isterken sıkışıp kaldı.. ara duvariardan bazılannı ortadan kaldı
Koca mas3ian yerinden oynatmak için en rınca hinaya yepyeni bir şekil vercbili -
aşağı on kıc:ıve ihtiyaç vardı .. Adamca - riz .. Bunu yHpmak işden bile değil.. 
ğız bangır bıınrrır bağırıyordu .. Can hav- Tröst direktörü: 
lile kendis•ni kurtarmak iç.in çırpınıp du - Ar~ık orısı sizin bileceğ'niz i'?. de -
rurken, duvar dibindeki rafın fütünde di .. Kimya tröstü kaçıncı katı işgal edi -
bulunan nıuan::ım defterleri devirmesin yor? 
mi? Herifte ne kala kaldı ne ~öz!. - Onlar hinnnın beşinci katını Jşgal 

Tröstün dirrktörü enses1ni kaşıyarak: ediyorlar.. Fakat bize nazaran dör -
- Masalım biraz aralıklı olJraİ{ koy- düncü kat olmuş oluyor .. Çünkü hlnar.ın 

mak lıizımrh , dedi. Onlı:ırı ne diye bırb!- hu 'ki kısmı ararında seviye farkı var. 
rine bu kadar sıkıştırıvorsunuz? Ben ~öyle bir şey dü~nüyorum: K imya 

Tröstün ıdare müdürü ellerini uğuş - trös'ünün sokak içindeki kapısını kapar, 
turarıık: bizi b',.bir1mizden nyıran duvarlardan bi-

- Aman eferıdimiz. d"Cli, işte bende - rir.l ::ıkarcık gene biz;m umumi ~apıdan 
nfzin de an.etmek isted;ğim r.okta bure- fşler~z. · 

sıdır. Yerimiz cok dar. ~asaları bir san- Aradan birkaç giln geçtikten sonra, bir 
tim bile kımıldatmak imk~nı yok.. Şiş - gün işlerine gelen tröstün memurları, ko 
man Masoh'l'vı kurtarmak için yanm sa- ridor!ardan birinin nihayet'nden siddet
at uğraşmamız icab etti.. Eninde sonun - H bir ırlirültü •üV.selmekte olduğunu duy 
da adamca~ızı kurtardık, kurtardık am- dular: Vç dın·arcı. koridorlard"n b :r!ıı•n 
rr.a, iler tutar bir yeri kalmadı.. Herif: nihavetindek! bir duvarı delmekle meş -
cKalça1artmcan hayır kalmadı; bu kal - guldülPr .. Tröstiin aldıi'!ı yen; katA ge a 
çalar benım mi, değil mi? Farkında b!ie ç\ş buradan olacaktı .. Fakat güriıif ii pt:k 

değilim!• divip duruyordu.. müth'şti.. Bu ıfirültü altında calışınak 
Tr5.stün diN'ktörü biraz daha ensesini cıdden mfü::küldü. Tröstün memurların -

kaşı.:hkt:ın sonra: dan bir kı.~mı şikayetçi olmakla bera1..ıer, 
- Evet. dedi. Hakkınız var. Buna bir dalgacı kısmı bayağı m emnundu .. 

çare bulm1ık tazım .. Lutfen siz 1elefonia 
fU cbinal&r müdürlüğüıı nü arayıverin!. 
Ben bu meı:e-leyi onlarla bir konuşayım .. 

Bu hadiseden iki gün sonra cbinalar 
müdürJGğoj. nden gelmekte olan cMos -
zaplatka. trôstünün direktörü, muavin -
lerine ,,e tröstün idare müdürüne şunla
rı söylüyo:-du: 

- Do~rııı:u talihimiz varmış.. Şimdi 

Duvarcı:ar bütün gün çalıştılar.. Fa -
kat iş pek ı'!ğtr ilerliyordu .. 

Merakla duvarcıların etrafını saran 
memurlara, duvarcının biri ~u izı;ıhatı 
verdi: 

- Bu ara duvar beyaz tuğladan ö•'ill • 
müş .. Ma?Um olduğu üzere beyaz tuğla 
çok serttir. Şayed kırmızı tuğla olsaydı 

çoktı:ın :şimizi bitirmiştik .. 

Binanın iki kısmını birbirine birleştir
mek işi ertesi günil de devam etti. 1'ak
ribcn sııat ikiye doğru, duvarcıların en 
yaşlısı, iki kısmı birbirinden ayıran d~a 
var tabakasının pek inceldiğini, yarım 

tuğla kalmlığında delinecek bir kı.sun 
kaldığını bildirdi. Bütün memurlar du -
vann başına üşüşmüşlerdL 

T abii bunların içinde tröstün i'.farc 
müdiıriı de vardı .. İşin son safhasını me
r!lkla seyreden memurlar, büyük b'r a -
lôka 1le tröst müdüründen izahat alıyor
la:-dı: 

- Kuıum Yevgeni Nikolayeviç, bu a
çılan de!ik nereye çıkıyor? Yeni odalar • 
dan hengilerine?. 

Tröstün idare müdürü, cakalı bir eda 
ile: 

.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 

1 .P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZAR 15-1-39 
edPn - 12 - Vecihe - Kanun taksimL 13; 

12,30 Milzik Chaflf müzik - Pn - 13,00 Sa- Tuna sesi _ uzun kavnk ye.şlllendl. 14 -1"< dJI 
at, njans ve meteoroloji haberleri - 13,10 tara. Çavuş _ Hüseyni şarkı _ Bir diltıef • 
Tür!t müziği fı;az e.c::erleri ve şarkılar). Oku- bent Okuyanlar _ Kllıne okuyucuları. ÇJ • 

yan: Semnhat Öıdenses. Çalanlar: Fahire lnnlar.: Vecihe, R. Erer, F. Fer.san, R. Fdfll 
Fersan. Refik Fersan. 'Basri Üfler - 14,00 tt rsan. K. N. Seyhun. c. Kozan. B. tıer. • 
Konuşmn (Ev kndım saati) - 14,15 - 14,30 Kam _ 20,35 Saat, ajans, meteoroloJl h!..ıı 
Müzik Chı>.flf müzik - Pl). berleri z! .. aat bors:ı.sı mat> _ 2i>,45 ?dı:;: 

17,30 Program - 1735 Müzik 'danslı Pa- Coda mfizlği) . Piyano: Cemal Reşid. geııt 
zar çayı) - 18.20 Saat, ajans haberleri ve Orhan 'Borar. Viyolonsel: Enver Kıı.klCl· 1

1 
~ 

meteorolofl - 18 40 Konuşma (çocuk s:ıatl)- Van Beethovcn - Tr~o <Do minör) ~: 
18.!l5 Tilrk ml.i?li;I. Peşrev, şarkl. semai ve Konuşmnı - 21 .20 ?.4'üz1k Ckfiçllk or tt!I" 
taksim. 1 - Emin Ai!:a Suzinak peşrev. 2 - Şef: Necib Aşkın\. - 22,20 S:ıat, e.o;haJ!l• 'J'J,t 
H!lcı Arif Suz!nak liarkı Çekme elem ve. 3- vilô.t, knmbiyo - nukud borsası <ftat) - ~ 
Rahmi Su1lnnk rnrkı Bir sihri tarab, nağme! Müzik <B'r solost - ve dans pl~kl:ın> - !:.. 
sazındaki tesir. 4 - Cevdet Çdla Viyola 24 Son ajans haberleri ve yarınki ptOJ'....
takştmi. 5 - Kılzım Kürdili hlcazkl'u' şarkı. 

SAl.I 1'7-J-39 - Kırk m etre murabbaında geniş bir Blr göriiste ç"sm! rnestlnle esir. 6 _ Osman 
salona!. di~·ordu. Burası b 'zim miıslak - Nihad Hlc:.zkar şarkı. Eller~ uzaktan. 7 - 12,30 Mfiz!k (küçük orkestra - Şef: ?f:: 
bel istntist'k şubemiz olacak.. Kemnl Emin Mahur sarkı Ik! gözüm seni. A'lkınl. 1 _ A. Rublnsteln _ Kostünılft ıı. 

- Şimdı binanın bu kısmında insan fn- 8 - Mahur halk türküsü - Glyer fistanı. 9- süitinden - başlangıç. 2 - A. Rubınstel • 
lc:ın var mı? Nlkolakt Mnhur s.o:tz semaisi. 10 - Rahmi Ko.stfunlU balo süitinden Napoll balık~• • 

Milstear ş~rkt - Oel ey saki şarabı. 11 - n. 3 _ R'o Gebhardt _ Romans - Ttyoıo! • 
- Kim~rcikler yok .. Kimya tröstii bu- Musta!n Nafiz - Hüzzam şarkı - Oövnü:n sel ve Clr~estra icln - 4 _ J. strauss 8C" 

rasını tahlive edeli on beş gün oluyor. A- nice bir s~n. 12 - Hüzzam halk tnrkü.,.O - mldt _ İncl!P.r _ vals _ 13,00 Saat, ajan&. ı:: 
nahtarlar l ende.. Ata bln"sim. 13 - Cevdet Kozan - Taksim. teorol<lJi h:ıbcı1f'ri _ 13,10 Müzik (t(lçCl 

d d 14 - Zeki Arif - Dllkeşi haveran şarkı - A- k tr d ) 6 Leopold Yeni dfll" 
Tröstün i arc müdürü uvarcılara dö- ç1ldı bahc~dl' güller. 15 - Lem'l - Hüseyni es anınki evamkılı . :- F Kö-nt•nbOfet • 

neı·Pk: k ü "'"" yanın ec: şar arı. • ~ . - .. 61 • 
s:ır ı - ZP.man olup - 16 - Halk t ırk=u - Tlrol entennezzosu. 8 - İtnlo Azzont - ,.._.ı 

-· Nasıl, yakın mı?. d~ye sordu. Ev sere•ıln serPnler. 17 - Andon - Hüsevnı lodl. 9 _ Oerhard Wlnkler _ KemanU\ :'= 
Duvarcı bası gülerek: S9.Z' semaisi. OlnıyanJar: Mmtafa cağlnr. kı 10 B th n Skoçya hafa! • .şnr .c::ı - ~ ee ove - yror_ 
- Ben hiç sizin hatırınızı kırar mı . Mlizeyycn Senar. CaJanlnr: Vecihe, Cevdet, rı - 13 40 - 11 Ttir!t rnüz1~1 - Pl - 18.30 aw 

r.-:~la, Rıırcn Kam, Cevdet Ko7.an, Kemnl m _ '18 ~5 Ti.irk müzi~i (fasıl heyeti - ,.-. 
yım?. Hayo ı çocuklar: Bir. iki. ·iç!... Nlvnzl Sevhun - 20.oc Snor. Anadolu Ajansı ra ' ttarO 

Bu son iiç vurusu müteak•b bir yığın ımor servf..sl - 20.ırı '.I'firk mü:ı:lğl flncesaz - hayyer faslı) - l!l,20 Saat, ajaM, ıne ıP~ 
tu 11a koridorun hem bu tarafına, }•em de f'0 rahnlik faslıl - 21 00 Sn at, ajans hnberJerl- loJI haberleri, ziraat borsası (ftat) -, V 

?1.10 Mfizik <Riy:ısctkümhur bandosu: şer. Türk müzl~i (muhtelif oyun havaları · ,,_. 
y

0
ni açılan tarafına düşerek dm"<trda ko- thsan Küncnl . 1 _ Bryk Al _ Türk zafer _ Aç kapı oyu'"' h:lVası. 2 - Bartın ~- ı: 

cnmnn bir cielik peyda olciu. mars. 2 _ WehPr _ R~cit et Polona.ise _ kla- vası. 3 - Genç Osman oyun han31.,, 
· Oran:ı toplanan memurların hepsi de rtnetler konc::Pri. 3 _ J . Strnus.s _ La Chau- nadolu oyun hnvnsı. 5 - ÖdemLt f/ff 

SC'v'nçle clc~ 'ğe eğildiler .. Fakat bıı arada ve sourls uvertf'r. 4 - J. J. Mayan - Fc es 6 - Balıkf'slr zeybeğU 7 - İzmir Kord<'l'~ 
hıırnu ördC'k gagasını andıran tröstün dak exotfrtUPS No 2 - Chez Jes bavnderes-dans. belfl. CJ.!anlar· S. Yaver Ataman, ıJf • 
tilr-su: 5 - F. Lfs?.t - S"'!nnhonlsche Dichtung No. 3. C. Koza.,, C. Ça~lar, H. Gür. - 20,00 J(oO,oJ' 

· Preliid - 21,55 Uii"lk fkticük orkestra: şer. ma (H'.lkıık llmlnl yayma kurumu) - 1"f • 
- Duru"! bakayım, dedi, galiba öte ta- ı Nr.clb Askın). 1 _ Rto oebhardt _ Maskera- Türk mfırl~I Oarkılar) 1 - Hüseyni ıs'• 

r<ıfta ınsanlar var. 1 dP. - Kons:?r val'!ı . 2 - wmı Koester - Hind rev. 2 - Rahmi Hüseyni §Ula - Aceb rll' 
Hakikateı~ de deliğin ötes:nde heynz , ninnisi. 3 - Bernhard Kutsch - İsoanyol zende şuhn. 3 - Suphi Ziya Hüseyni şa tıJ1: 

11ömlekli. beyaz takkeli bir takım insan • Jronrlsl. 4 - nP M1cJıPll - Mı>mle!tet ha~retl- Feryad ec!ly~r bir gül. 4 - Rahmi -~ t 
• 1 serena<\ - 5 - H•~rnhard Kut.o;ch - Çlgnn yer ~arkı Sera;>a hüsntl ansın. 5 - 1"' • 

lar vardı. Bu ınsan ar. duvarları bemhP.- fnnterlsl _ 6 __ W!lll Lantcnschlaıtf'r _ Prl- rer _ Kl'!Tl"an taksimi. 6 _ Mustafa ça it' 
ya?. hir c,cinnın 1çindt'. pınl pırıl yanan rınvera _ Arjnntı., .serenadı. 7 _ Hens Mn- Hisar P't'lellJr şarkı. Bu çeşmlmden fi, 
b·r tairım n ıetlerin arasında bulunuyor - ı ln?ı>r - V1yan<ı ooikası . 8 - Rlo Gehard - aşkın havali. 7 - Hacı Arif Bey - Hl~~# 
larciı. Bir 'l:elime ile burası. tipı k b!r a • Nf\ktür"lo - Ninni. 9 - Bernhard Kutsch - kü - Aman <\ağhır canım. 8 - Halt dçJ 
meliyat sa~onunu andırıvordu. Hatta iş \ıfı<'a:- ma,.~ı - 2!! 4!' - 23 Son ajans haber- 11!1 - BtılbGI ta~tD nr, gezer. 9 - SaJllı'rt,,ııı 

• • 1 ıerl ve yımnl·! program. Kaynak - Nihavend şarkı - Ktrplkle ~ 
bu Kadarla oa kalmıvordu: Burası <.ımcli- ıı _ Evi~ türkü - Atl!\dım bahQene ~ , 
yat salonu oldu~und"n maada, salonıın Pı\7.ARTFSf 16-1-39 Okuyanlar· Mnz:ıffer tıkar, s. Totıı1• <: • 
orta ycrinneki ameliyat masası üıer•nd~. 12,30 Miizlk <oda müziği - Pl) - 13,00 Sa - !anlar: Vecihe, c. Kozan, R. Erer. R re:; tfl' 
ensesi acılan del ğe dönük hır de hasta at, aj:ı11s, metecroloU hnberlerl - 13.10 Mü- 21,00 Konu~ma <Türkiye 1)ostasl) - 21.ı fi/' 

zHc (güzel se.-ıler - Pll - 13.30 - 14 Türk mü- at, esham, tahvHfit, kambiyo - nuud_j,. • 
yatıyordu. zlğl - Pi>. .sası mat>. - 21,30 Müzik (radyo orteıı ... ~ 

Bir an !Ç n hasıl olan sess;'ll' k C'sna - 18,30 Prnf?ram _ 18,35 Türk milzl~ <ince- sı - Şet: Hasa:ı Ferid Alnarl - 1 - ı... f, 
:.mda (ç;.inkit tröstiin menmrl'Jr İ l' ame • saz - beoıtenlgi\r. ~cb:ı faslı>. Okuyan _ Tah- Beethov~n: 3 iinc-ü Leonore uvertnr. 2 (11"' 
Jiy12t ornsındaki doktorlar Sl'S İ ZCC bö rbir- sin Kurnkuş. Çal:ınlnr - H . Derman, E. Kad- Van Be .. thovm: 6 nrı senfoni famaJ~)• 
ler ne bskıvorlarrlı) hasta. yanınd~ki rl, H . Gür. B. 1jfler, H. Tokay - 19,20 Ko - toran . - 22,31l Müzik konu,malan (f .-f'l~ 

nuşma Cdrktorun .saati) - 19 35 Türk müzl- 23,45 - 24 Son ajans haberlt:i "9 .,,,... 
h<'mşireye : 

(Jlt>vamı 13 iindi snvfa<ia) 
ğl tklMık programı . ı - Rauf Yekta - Mn- program. 
bur peşr<>vl. 2 -- Bekir Ağa - Mahur beste. (Sonu ya~ 

Son Postanın ed~bi romanı: 27 
ı 
- Ben mi? ı Ya Süheyla bunu h'ssederse? Bilmem, 
- İki aksamdır çamlıkta bC' abers·n ız bilmem ımasının son aşığını kendi aşığı

de... ııın eıı;ştesıni görünce ne diyecek? Ne 
Sustum. Fazla sornmadım. Yalnız. su - ycıpacRk?.. Artık bu sefer o a -

ııı11 
a:menden bahsedeceğim. Sana_ 18 

.. tJJ' 
bir ~ey ya!Yaracağım: cBaşım golP 
iğ ve yiiz.ünü yüzüme kaldır!> 

Bu sözün arkasından. yakın bulundu· 
ğumuz Taşocağının kayalarını çınlatan 

bir kahkaha salıverdi. Derken, ayağı bir 
taşa çarparak sendeledi ve bu sendele
yişle beraber bana çıkıştı: 

- Sen gene yak şu ışığ... Burası ne 
berbad taşlık! 

- Sen de ne diye yolu bırakıp o tarafa 
sapıyorsun? 

Bir lihza evvel söndürdüği!m elektrik 
fenerimi tekrar yaktım ve dostumun yü
züne hayretle bakarak: 

- Demek ki, dedim, eniştemi bu çama 
lıklarda bir kadınla gördün? 

- Evet .. hem de kiminle bilir misin? .. 
O Namık Beyin karısı olan Naciye ha
nımefendlle ... 

- Ne zaman bu? 

- Birkaç gece evvel.. düşün, enışten 

hang· gece eve geç geldiyse? .. 

- Ne bileyim? Ekseriyetle çok geç ge
lir, gece yarısın1'a... Bazan da hiç gel
me.z, İstanbulda kalır. 

- Ha .. bak .. istanbulda mı kalır, yoksa 
Adada bir eve mi kapanır? .. orasını da 

Allah bilir!. .. Gevezelik ediyorum amma, 
ne yapayım. dostumsun .. gördüğümü ve 
bildiğimi sana ne zamandır fıslamak is-

Yazan: Halid Fahri O.zan~oy 
terdim. Bir kere enişten Rum kızlarile 

düşüp J.ralkıyor! 

- Onu biliyorum. 
- Ya .. amma da sabırlı imişsin!.. Ne 

ise, bu sefer de onu o sakat adamın kan
sı ile çamlıkta gördüm. Sana bunu söyli
yecektim. Fakat seni İsklede aradım. 
bulamadım. · 

- Peki amma nastl oldu? Onlar seni 
görmediler mi? 

- Hayır. Yolun kenarında, bir çamın 
arkasında yaslanmış duruyordum. Ayak 
seslerini duyunca kulak verdim. Sesle
rinden tanıtlım. 

-·Kadının sesini de tanıyor muydun? 
- Tanımaz olur muyum? İstanbuldıı 

kaç !akı meclisinde rastlamıştım ona ... 
Hep kocasını satarak gelirdi. Yaman ka
rıdır hani! Kıyasıye poker de oynardı. 
Amma galiba şimdi oynamıyor. Kim bi
lir, belki sonunda paralan tüketmi~ ol -
malılar! 

Bu sözler kalbime ok gibi saplanıyor -
du. Süheytanın anası, demek, herkesin 
dilinde hu kadar destan olmuştu! Ya Sü
heyla?. Kim bilir onun için de neler dü
şünüyor. ne!er söylüyorlardı? 

- P~ki .. ya kın? .. 
- Bilmem. Onu sen daha 1J1 bilirıtnr 

nu anladım ki, biz Süht'yla ile ÇAmııkta naya isyan etmiyecek mi? Öyle 
oturmuş konuşurken, karanlıkta arkP - y:ı, Yim bHir belk ı kızcağızın benim gi
mızdaki yoldan geçenler bizı canımışlar bi son tem•z ümidi kırılmamıştır. Belki, 
da farkı !'da bile olmamışız! . uzc.k bir ihtimalle de olsa, bir gün be -

Gazeteci dostum, benimle evin önünde n :m karım olmağı düşünüyordur? Hem 
v~dala~ırken elini omuzuma Vlll'd11: niçın olmasın? .. İşte benim de gözıE>rı -

- · Merak etme, dedi. dost ı ının se - m in onlindc modeller.. işte Suphi, işte 
r(.lfir.e ııazetl"cilik damarlarını uyv.nınaz. Sevim .. l:.ugün metres hayatı ya~ıycırJ::ır, 
Yalnı7. ihtiyatlı ol! Salıya bir nlkah dairesinde im-za!arını 

Seslm t :tr iyerek: VC'recck1er. Fakat Süheyla ile benim ev-
- Yanılıyorsun.. lcnmem .. ne komedi!.. Bu vaziyet, bu an-
Ded'm, de:, düşündükçe beni sarıyor. Oh! Oh! 
- He.r ne ise .. ben gene söyliyeyim de :Maşallah o zaman! SüheyJanın ~elin gir-

sann... m~k istiyeceği evin jçinde bir enişte bey 

O gitti, ben de, bu akşamın hadiseleri 
İ\inde, ıztırabdan zevke ve zevkten ge
ne ıztıraba geçen ruhumla çırpınara!ı:: ev
de odama kapandım. Şimdi bu .ı;atıriarı 
yazarken ellerim titriyor ve ~özlerim ın 
önünde kelimeler siyah kelebekler glbi 
uc;usuyor. Bu anda bütün dünyadan, bü
tün dünyadaki insanlardan, bilhassa en 
çok kendimden iğreniyorum. Ben bu kız
dan. bu kızın ailesinden uzaklaşmalı t -
dim, ne y&rık k1 uzaklaşamadım. Hadi -
seler benim iradem dışında genişledileır 
ve beni bu kızın kollan arasına fırl!ttı -
hır. İyi amma bunun sonu ne olacak? •. 
Gazeteci costum sözünü tutup susacak 
mı? O susso. bile yann başkaları bu çam
lıkta başiay&n rezaletimi -evet rezale -
tlrr.i.. çünkü artık buna gönül maceram 
diyemiyorum!- farketmiyecekler mi? 
Sonra eniştemin de işe karışması ve Su
heylAnm anasile ayni çamlıkta llYni ma -
ceraya atılması bir başka facia değil mJ? 

var ki, annes;nfo ... 
Ah Süht?yla, Süheyla!.. Hiç olmazsa 

inansam mı?. Beni, benim seni sevdiğim 
kadar sevdiğine... Düşünüyorum, nıçin 
cscvmekıı kelimesi bir kere bile dudak • 
lımndan ~ıkmadı? .. Niç'n sadece acı bir 
itırafla kollarımın arasına düştün .. Hem 
de h:ç r.azlanmadan, hiç hayır demeden, 
henüz daha ikinci çamlık gezmemizdP ... 

Yoksa .. yoksa, Süheyla? .. O iıafif kır 
saçlı ve çok yakışıklı adamdan sonra? .. 

Niçin bilmem. niçin seni bu kadar kıs
k.ınıyorum? Daha iki saat evvel kıskan
mıyorum sanırken ... 

Ah bu anaa mümkün olsaydı da bun a 
!arı yüzüne haykırabilseydim. seni kırsay 
dun, incitseydim.. ne vahşi bir sevinç 
duyacaktım! Lakin o vakit aramızda her 
şey bitecekti ve ihtimal bu akşamın sar
hoşluğunu bana bir daha hiç bir kadın 
vermiyecekti! 

Hayır, Süheyla, hayır, yann gene kar
şında susacağım. Sana ne bunlardan, ne 

Ötesi bir hiçtir. 

IV ır:I 
Bu tınbah hava biraz bulutlu idi. ~t • 

ya~mur yağar diye bizimkiler plijll yed' 
mekten vazgeçtiler. Ben de b~ s3 40' 
yeni bir ıızabtan kurtuldum. Zil'11• f,1-
gt>ce (iğre:ıdiğim şeylerden sonra. '
tezine, Süheylanın yanında anasınz11re9 
meğe tahammül edemiyecektim. ',,119 
btı sabah onlar da gitmemişler'. V'tet ' 
hiımetçiler'ni yolladılar, Neclayı 1' 
tiler. 

Bilmem ne var? Merak ediyof\Jd' 

* ,, 
Necli\ biraz evvel geldi, mesele dtf"' 

!aşıldı: Naciye hanımla kızı bu ge~ ~ 
kote!de sabaha kadar bir düğü~e ~ ~ıt 
li imişler. Gelin, çok iyi görüştuk1 rl' • 
a lenin lm:ı imiş. Gitmeseler olıtrr' 1" P 
c!lkmış. Fakat Naciye hanım kOC-:. tı~ 
pek m~rak edecekmiş! Ne kadar o tJl'~ 
ta adammı~. bu gece zahmet 01 ; ' 
o:ıu yoklamalı imişiz! Bilhassa ı,eo f'ı 
dip Ne.mık beye arkadaşlık ederseırı" ' 
memnun kalacakmış! Kendileri sarı tf ' 
purla İsLanbula ineceklermiş! A~ 
calarını kırmazmışım! ·ırı ~ 
Neclanın anlattığı bunlar ..• B!~ıııJO' 

dr!kiler içler'nden bilmem ne dU~ ıırıoel 
ler, fakat ben kendi hesabıma ıÇ 
köpürdüm. ~ 

Ah Süheyliıyı görebilsem, onu bl'tıı~ 
ğüne gıtmekten vazgeçirebilsertı!"ıc .. fJl 
o zaman da kız, anasile çarpışacB 1ı# 
ki de bir giırilltü kopac:ık .. bu da, 
lıklı adamın başı ucunda... _,J 

f ArklJIS 
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Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Paşa karısının sevgilisi Eser·n mukaddemesi 
[Baron de Cott, 18 inci aıırd4 Fransız 

sefaret heyeti ile İıtanbula ve Türki11e11e 
gönder,lmiş, 23 sene kalarak bir ecnebi 
mütehassısı sıfat.ile hizmette bultımnuı • 
tur. Türk dost'u addedilemez. Bizden 

yad, gerek sakin olduklan arazinin ta .. 
biati itibarıle kuvvete münkad bulunur .. 
lar. Bolluk ve sükfın ve istiralıat onları 
düçar oldukları esaretten testiye eder. 
Dağlar halkını ise bu dağların bais ol• 
dukları mahrumiyet ve yorgunluklann 
acısını hürriyetin cazibesi içinde un~ 
turlar. 

S" Ilı gÖrdij"•• 
divane 

1 
gum dakikadanberi, deli 

bir türı~ dum. Hasret ve iştiyakınıza 
le, karşı tahanı.müı edemiyorum. Böy· 
ltlaıttan dan kal'Şlya işaretlerle konuş -
Yalnız b" ne Çıkar?.. Ben burada, adeta 
~ece is ır h~yat geçiriyorum. Hangi 
~. ;;rsenız, sizi gizlice içeri ala bi -
•tini bi}:en, bir an evvel, vaktini sa-

'l'arna n.) 
lôyJedi,lt';~n~ eahil ve basit olan ablamın 
Ya ertnı e:ını Yazarken, ayaklanın su· 
tetıerıo ştı, Pencere karşısındaki işa -
tebeııu :rn~nası, derhal kafamın içinde 
~~ ~ıvenniştl 

l'ekeun~hıgu~a rağmen, ablamın bu ha 
~dteti~ n igl'enmiştirn. Henüz tahlil 
- Af ll'lı:ı.lik olmadığım halde: 

kadınrn;er şu ablam, ne vicdansız bir 
biyeCfak. Yazık değil mi enişteme ... 

letnıİttinı. kadar kalbimde bir acı his • 

.\ı-tık •hı * llıuşt\un arnın (mahremi esran) ol -
daltj ja~d· Bu muhteris kadın, karşı -
•e~~iy<>rdu~a yilzbaşısı Emin bey ile 

ec~ıl!ri. 
g,eııç \1e gQ el tıyak çekildikten sonra bu 
t'i a}ıy0.,. rhüz yüzbaŞlyı usullacık içe
~Ya. ka.d ortalık ağarmaya yüz tutun -
flııyorau. ar onunla kırmadık koz bırak-
)rf '1.bıarn 
1 iipte}! 

11\~aU, büsbütün değişmişti. 
b~ g~ş~ u~ sinir illeti, tamami -

r haı ik~ Büsbiltün şen ve neş'eli 
\Takta b etmiş'ti 

~· Onu, e:§t~e, gene yüz vermiyor· 
ltq~e~ ll<lı dairesinin hududunu 
li t benden fi~det.ıe nıenediyordu. Fa -
r~?' 8abah , hiç hır şey esirg~iyordu. 
1 ~?'ut tnekt~be giderken, elime bir 

aıkıştırıycrdu. 
~Qy}~ * 
l3tr gtı atadan iki ay geçti. 

hl.aea,~~ 1'.nektebden dönüp de kapıyı 
"ııttenı "b 'l:a!nan, tam kapının önünde 
'~ldtnl'fnna dikildi. Güler yüzle: 
~t 1 ne )'oit:: ıni o~lum? .. Mektebde ne 
l)~n~~ Bele gel bakalım .. iki sa
t Ye, berıt 

bir ll~erntıı :el~Iı~ ~rafına çekti. 
•ldı Ş"Up~ azıyetı bırdenbire içime 
L. 1ttan ._ ""1-dl Bahusus beni odava 
'&J:ı ""'?lJ'a k ~ -.e118.?tıaı, bu ttt apıyı sımsıkl kapar 
t e~l Phem daha ziyade kuv· 

avucuma sıkıştırdığı çil kuruşu aldım. , Niçin koşuyordum .. ve, nereye gidi-
Mektebe gittim. yordum?. 

Bu sükunet karşısında, artık hiç bir Bu suailert> cevab verecek halde de· 
hadise olrnıyacağma kanaat getirerek ğildirn. O yaı:ımda (gurur) ve (İzzeti 
büyük bir sevinç içinde idim. nefs)in ne demek olduğunu bilmedi • 

Niteltim, akşam da ayni sevinç için· ğim halde, hayatın çok acı bir haksız-
de rnektebden avdet etmiştim. lık ve hakaretine maruz kald.lğımı 

Eniştemi k<lpıdı:t görür görmez, mem- hissetmiştim. 

nun3yeb1e giHümsedbn. Fakat bir an Ablam olaca~ kadın, benim rnasu -
çehresine dikk~.t eder etmez, korkudan miyetimP hiç ehemmiyet vermemiş .. 
titr~dim Çünkü, bn ihtivar adamın yü- beni iğrenç hırs ve şehvetinin teskinine 
zündelci hatlar, son haddine kadar ge- alet ittihaz etmişti. 
rilmişti. Ve adeta, bir canavar yüzüne Ablamın hana oynattığı rolün ne ka· 
bem:emişti. dar iğrenç bir şey olduğunu anlamıyor 

Her zı:ıman ellerinin en yumuşak.ha- değiidirn. Fakat, dayanacak ve güvene
reketlerile bPni okşıyan eniştem. bi.r- cek hiç kinı.c:e olrnıyan şu yabancı 
denbire penc;Plerini omuzlanma daya· memlekette o iğrenç hale tahammül 
dı. Vücııdüaııi. f;iddetle sarstı: etmerl:!<>n bm:ka nE. vapabilirdim? 

- Tunu. senin yüzüne. Ablam, gecelt>:ri Emin beyi gizlice 
Diye, suratıma bir ağız dolusu tük- içeri aldığı 1arnan çok vakit beni büyük 

riik sacl1. So11ra da: ı::ofanın kaoıf;mda bekletivor. enişte -
- S:?ni alçak. seni.. seni anasından min uy:rnm rla dic:arı çıkıp çıkmadığını 

ters doi!mtı!'; k<'rata. seni... Emin tnr;ıc:c;urf <>Hirh·orciu. 
bevôen hir mecidiye bahşi~i alır. benim Korkı', bPni kıc:kıvrak bağlamıştı. 
.merek !!ibi kar.llTlı ba~an, çıkarıl"!'nn. Şunu da itiraf edeyim ki, derin sükfı
ha ... Kabah:ıt s~nde de.iTiJ.. ~enin gibi tumun c:cb0 bleri arasında. her sabah 
piçi alıp da. ev\a~ [!ibi "Öifaiine basan· ablamın avııcum<ı sıkıstırdıfu cil ku • 
larda ... Ne olaccık?. Hiç, piçten hayır ruşlar1r da. oldukça miihim bir tesiri 
mı gelir ... Meğer biz. göğsümüzde yı- vardt. C'ocukluk ... 
lan be3lem.işiz ... Defol şuradan, hınzır Beni bu menfur harekete sevkeden, 
piç... o koskv'':'. kaşarlanm1<: kadın idi. Hal 

Diye hağı,.dı. bövle i'l{en onun bu ahlakc:ızlıfanın bü-
Enseme dP. bir şamar pauam. tün mı>ı;'uliveti benim omuzlanma yük-
Yüzüc:tü yere yuvarlandım. O kadar letilmis. Vt' daha bu yaşta iken bana 

korkmuş ve şaşırmıştım ki, az kalsın. (kerata) d(>niJmişti. 
deli olaraktnn. AblaM. bu mnnevrnvı nac:ıl çevir • 
Şuurrnz bir halde yerden fırladım. rniş.. kt>ndi menfur ci.trmünii ortadan 

kDlktım. Serencebev volr11c;undan nsa- silt>rek bu jcrrenc vüldi benim omuzla -
§;ı. Resiktac:a doğru" k~smıva bac:ladım. nma nac:ıl vük1e1mic:ti? (Arkası var) 

Hikaye: Duv 
( Başhrafı 12 inci savfada ) 

- İşte şımdi b·raz rahatlandım .. dP -
mindenberi kulaklarımda müthiş bır gü
ı ültü. bir uğultu vardı .. Adeta bevnimin 
!çine kazma ile Yuruyorlar gibi oluynr -
dum .. Bunun sebebini de bir türlil aı. -
layamadım .. Gal'ba bana daha klorfrım 

koklatmadınız?. Öyle değil mi iıemşire? 
Hastanın bu sözlerinden sonra dokt"r 

ağzını açtı: deliğin ötesindeki memurla -
r a dönert>k: 

r aki delik 
di: do~tora dönerek nazik bir eda ile: 

- Af lıuyurun doktor, dedi. Kimya 
tröstü bu b:nanın neresinde idi? 

Doktor, ayağının ucu ile döşemeye vu
rarak· 

-- Bir kııt aşağıda, bizim altımı:;ı;da .. 
Doktorun bu son sözler· üzerine trös

tün idare müdürü ellerile saçlannı yo!.ı.
rak feryadı başladı: 

bo.hscıtiği zaman cahil, müteanıb, bar -
bar kelimelerini kullanmayı adet edin -
mi§tir. 

Milletimizin büt1"in dünyaca tanınmıı 

meziyeılerinı inkar eder. 
Baron de Tott'un eseri bu nakiıtye 

m1tkabil ıs inci asırdaki yaşayışımızı, a
detlerimizi anlatmak bakımından şayanı 
dikkattir. Kemale ermiş, nefsine itimad 
besliyen lıir millet ·n kendi hakkında ıöy
l(>nen her şeyi öğrenmekten çekinmiye -
ceği r.ıüUihaza.sile koym.ağa karar verdi • 
ğinıi:: eseTin mukaddeme.9ini dün neve 
buşladık. &giin mu.kaddemeye devam 
edi11on1z.] 

İstibdad cebir ve şiddete meylet
t"rirken iklim zafa saik olursa cinayet 
için elzem olan kuvveti iktisab etmek ü
zere sarhoş olmak lazımdır; bunu yap
mak m~stebidin kudreti derecesine yük
.selmektir. 

Her milletin ah!ak ve adetleri ile ik
lim ve o anctaki hükumet arasındaki mü
nasebetler hakkında muhakeme yürütü
lürken. geçmiş hükumetlerden münbais 
ince farklar iyiden iyiye tetkik olunur
ken, dehşetle gönilür ki halk kıitlesi dai
ma en fena, en 'ahlakı bozuk tarafa doğ
ru sürüklenir ve ahlfıki inkırazının alet
lerini her zamnn muhafaza eder. 

Henüz rnevcucl milletlerin en kalabalı
ğı ve en münteşiri olduğu halde hepsinin 
en sonuncuSll derckesine düşmüş en meş
hur bir kavim üzerinde bunun tesirleri
ni takdir etmemğe imkan var mıdır? Hiç 
bir meşru tasarruf hakkına malık olma
dan yeryüzünü sanayilerile kaplıyan, bu
lundukları yerlerin hepsinde hükfunetin 
tazyıklerine boyun eğen Yahudiler bu 
muhtelıf hükumetler ortasında kendile-

Suriye sahilinde dolaşıldığı zaman, is
tibdadın biitün sahile yayıldığı ve dağla• 
ra doğru ilk kayalarda, müdafaası kolaY, 
ilk boğazda tevakkuf ettiği görülür. Lüb. 
nanın ve Anti Lübnanın hakimi buİunan 
Kürdler, Dürziler ve Minvalılar ora.Qla 
daimi surette istiklallerini ve ahlak ve 
adetlerini ve meşhur Facardin'Jn hatıra• 
sını muhafaza ederler. İtaat altına alınan 
eski Makedonyalılar ancak ovalarda ha· 
kikaten itaat nltına girdiler. Dağlan on• 
lara bugün Osmanlılann zulmüne kar§1 
nasıl bir melce arzediyorsa Romalılanıı 
zulmüne karşı da ayni surette bir sığınaW 
teşkil e>tmiştı. Bu dağlılarda iklimin teıi· 
ri hiçbir inkılab ile halele uğramamıştır • 
Yunanistan kahramanından birı, yor • 
gunluk bilmez cesur ve çalışkan çiftçi. 
ler olan Yunanlılar müşterek davayı 
müdafaa için daima müttehid bulundu
lar. Her biri şahsi bir hakaretin intika· 
mını almak için keneli nefsine güvendi, 
Hala İskenderin zaferlerini terennüm e· 
diyorlar ve meydana çıkacak ilk düş. 
mana karşı böyle zaferler ihraz edecek· 
lerine emin bulunuyorlar. 

Türkler kadar haklarında çok eser ya• 
zılmış bir miUet yoktur. Buna rağmen 
Türkler hakkında b linen bir çok şeyler 
hatalıdır Millet cahil bırakılmıştır, 
Cah.l bir millet kendi saadetini temin hu
susunda h:çbir şey yapamaz. Çünkü ce
haleti her zaman tahrib eden ve hiçbir 
zan,an yeni bir şey bina etmiyen bir 
prensipten ileri gelir. 

tt.~~bı h . 
ıtıı;eh~ ~- alt, biroenbire değişmiş- - S!z ne istiyorsunuz?. dedi. Ameliyat 

'it! ' "()tku.n b~- . odasına niç;n gir·yorsunuz . 

- Eyvahlar .olsun, ben yanlıc; bir iş 
yaptım .. işi tamnmen ters tuttum: Bi1im 
ıiördüncü katımmian onların bec;irırl ka
tına delik açmak icab Pdivordu. Haibu -
ki ben, ~ anlış bir hesııpla bizim beş:nci 
kattan c:ieliği açınca. onların üst kısmı o
lan bu kliniğe çıktık!. 

rine müsnade edilmiş bir nevi belediye 
hukukunu icra ederken eski teograsiıe
rinden hfıIS bir gölge muhafaza ediyor
lar. Onları hakarete liıkayıd bırakan o 
budalaca gururu yalnız bu idame ediyor. 
Yahudiler bu hissizliği soğuk ve dağlık 
mcmleketlerae kuvvetli bünvede in
sanların daıma cesur ve ekseri;a münta
kim oldukları yerlerde bile muhafaza e
d;yorlar. İstabdad yahud hürrivetin sui
istimali fiziğe bütün hakların; iade et
mediği zaman ahlak daima fiziğe hlki.m 
o!uyor. 

1''ransada yahud İngilterede bır adam 
cahil fakat zengin olursa daima bir saa
det zavahiri elde eder ve bu zavalıir in
sana yanlış bir zehab verebilir. Metresi 
gayet naz~k davranacak, hatta birbirleri
le g~çinır ınüteaddid metreslere malik o
labiJeC'ektir. Evinin eşyalannda zevki se
lim hfıkim olacaktır. İyi giyinecek, rahat 
rahat arabaya binecektir. Başkalarının 
fikirlerini istiare etmek itiyadı onun ce
haletiııi bile izale edecektir. O büvük bir 
ziya kütlesi içine konulmuş kesif bir küt. 
Ied;r. Münevver bir millette, servet her 
şeyi temin eder. Cahil bir millette ise 

serve! daha ağır bir yük demektir. Çün
kü elde edilecek bir nimet bulunmadığı 
için bu serveti muhafazadan başka bir 

şey yapılamaz. Servetten istifade etmeli 
ve ze,·k almnk imkansızlığı serve: birik· 
tinnek keyfınden başka bir §eye imkan 
bırakmadığı zaman onu toplamak mcn

f aate daha zıyade ehemmiyet verilir . 

ll-. Ç ıc şekil alıver -
'-d\Clt• Ş}~ Dığer memurları dirseğile iterek df';i-

.... · Çattı. Derhal sualler baş _ ğin başına geçen tröstün idare müdür:i. 
.. e:.liah..ı_.., doktorun sualine diğer bir sualle cevab 

•tfı_ - =--~ S verdi: 
t~:'1: Ad~ta ··· ana bu kadar emek 
ltı.etl'·d1!b. !-' 1 ~z eoy]Ad muamelesi - Bu klinik kimin kliniği? 
'lb n ~ger bana ze?Te kadar hür- - Burası Kırmızı - Ay ve Kırmızı • 
~l) "e~kstnlOrduklarıma doğru ce}o Haç kJiniğidir. 

......_ 
01'?lıu.,. '8 · ·· Ablan, birisi ile se- - Fakat rica ederim, binanın bu kıs -

......_ l!tıı,u~ •d11n kimdir? mı bize verilmiştir. Siz ne sıfatla bura • ......_ :ııı~ rn. Paşa enişte... sını işgal ediyorsunuz?. 
lbtıi)'Q ' aô;rle. .. Doktor beyaz ve gür kaşlarını çatarak: 

~ 'lı: ~ın, entşte... - Siz galiba aklınızı kaçırmışsınız, dc-
trı;~t···· i 1~Ylenıiyeceksin • di. Ben buranın baş doktoruyum. Bur;ı -
~~~ ~ dertı4} sını kimseyt: vermedim .. Hemşire?: J,füfc:n 
'l ~ l"O\oeı oebfnıe davrandı hastayı dışarı çıkarınız!. Ben bu şerait· 

......_ ~11 kAfıı.-~ çıkar~:iL Soğuk te bu pıslik içinde ameliyat yapamam! 
'1, "QYle •• ;;ulJll. dayadı. Tröstiın idare müdürü: 
bı) kaa leni timdi öldürü • - Hem hastayı götürünüz, hem de ken 
So~hona'Urd diniz defolup gidiniz!. dedi. Bu b"na bize 

'1 tı~~bdı. verilmiştir. 
' i. !h-de ~e dayanması be- - Rica ederim küstahlık yapmaymız!. 
~b~'ıı. enıtt: ıre ağzım.dan: 1 B.iz~ r_ahatnz. ettiğiniz kafi gelmiyormuş 
~~~~il be ' at<Hınne ... Ablam, gıbı bır de kıre!f tozlarını ameliyat oda -
~1.t 1 ÇıJtı~ ile levişiyor. •ana .sokuyorsunuz!. 
~CU, art.ık bu Aradaki münakaşa bayağı bir mahal1e 
Clfll, l'O" çaıiılrn. in levda yumağının kavgasına dönmek üzere idi. Bereket ver 
~l(!ti;eı~l'in ~ e kAfi geldi. Eniş- sin ördek gagalı daktilo tekrar araya g;r-

llıJ 'l'~ :ktrniien dt!f~ altında söyle· - - -
~ a: ~ bô . işil' f~:= 

l'l~t. Salt Yle söylü varan kom-
1h, .ı:; ablana :~rlar .... Hadi, işi

!ıltı tenb· şey hıssettinne. 
'lta ih etti 

~da ll&Jtta * 
ISa.ıı ıı, beİJti ba Yük btr fırt 

Doktor öfkeli bir sesle: 

- Evet bizim kliniğe cıktmı7., dedi. 
'Burasır.ı açtığınız gibi kapamanız da Hı
zım .. snlıyor musunuz? 

Tröstün idare müdürü kaşlarını Ç<'lttı. 
Duvarcılar fl;e, büyük bir canlılıkla ve 
hep bir rJ:'lzdan: 

• - DemPk ki, dediler, bu c'leliği gene 
biz kapavarağız!. Sonra da alt İ{at.ta ye
I'i bir derk açacağız!. Yaşadık be!. TaJi
himiz varmış .. Bir delik açacağımıza jkj 

delik açacağız ve bir tane de kapayac:ı • 
ğız ... 

Bu son iddıayı daha iyi tenvir için. bü
tün miJletlerin bariz ve mümeyyiz va
sıfları tarihleri ile mukayese edilmeğe 
kalkılırsa. şüphe yok ki, onları alakadar 
etmiş olan birçok vak'alar içinde muvak
kat olanlarla mağlublsrla galiblerin kay
naşmalarını intaç etmiş olan vak'alan 
birbirlerinden ayırd etmek JAzırn gelir. 
Seller &rzm kendisine dokunmadan yal
nız sathını bozarlar. Etrafı tahrib ettik
ten sonra oralarını hükmü altına ahnak 
i~:n Asyada dolaşan bir çılgını kAianata 
hır merkez temin etmek ve kürenin iki 
n~sfını birleştirmek için İskenderiyeyi 
bına eden İskenderi birbirine kanstır
mamak böyle b!r fark gözetmekle k:r:abil 
olur: Fethedilen memleketin tabiatini 
tetkık etmek te hiçbir zama .. hük-Tröst müdiirii delikten ayrıldı. Duvar- . ·· um ve 

t ' l" , l ıtaat altır.a alınamıyan dağlık kavı"mler-rı us ası, neşe ı neşe i arkadaşlarına göı 
k:rptı. le zaptf'dil:neleri daima kolay olan ova 

Yazan: V. Ardov ah:ılisini ayni bakımdan gözXnüne getir-r-·-------------2).. mcmelc ıçin elzemdir. Bu noktai naza~ 
rAJUNld 'PffülRAM17.l>.4.: dan. hiçbir krallık, hatta hiçbir vi!Ayet 

Lavanta şişesi bu kadarla ayni bir tabir altında birbir-

çevircn: Faik Bercmcn lerine karıştırılmış olmakla beraber bir-
birlerinden tama.men ayn bir takım ka

- -
~e~ ıtorJtıt de kanlı b" ına kopaca

,., trıı. t~rdutn 
0 

ır hadise olaca-
\>e 'i, frtı · da 
1;1_ ·~. 8°Ql...A tt111 titıi rnın köşesine 
"l'lesı .-.unetıe YQrdum.. 

&abah lll geçti. 
, lltad Vech"l 

ı e ablamın 

aş, Diş, Nezle, Grip, R matnzma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - icabında l'ÜDde 3 kap alınabilir. - -

vimler arzetmesin. Bnrada ayni rejimin 
muhtelif neticeleri de kolayca ayırd edi
lebilir. Bu frırk daima mevcud olacak
tır. 1nsan, mukavemet kabul etmez su
rette hiirriyetine dQğru temayül eder. 
Hürriyetten mfistefid olmak imkanını 
görür görmez onu temine karar verir. 
Dağlık bir memlekette. insanlar mevki
'in teshil ettiği b"r istikIAli muhafaza e
derler. Dağları tırmarunağa alışkın bu
lundukları için, onları kolaylıkla aşarlar 

ve onların tepelerinden kuvvete meydan 
okurlar. Halbuki ova ahal:iai gerek w. 

Malından hakikaten müstefid olmak 
için servet ıkfüab etmek kMi değildir . 
Zengin adamlar sınıfında, mes'udlar :ıa
d • rdırler. Çünkü suiistimal etmek istl· 

ma 1 etmesini bilmekten kolaydır. Cahilin 
en kolay vasıtayı elde ettiği yegane vak'a 
ihtimalki budur. Fakat sıhhati muhafaza 
için pehrizkArlıktan istifade etmesini bil

mek üzere bir takım bilgilere ihtiyaç bu
lunduğu inkAr kabul etmez. 

Teemmül ve müllthazaya kadir herkes 
bunları dO§Ünebileceği halde nası! olu· 
yor da Avrupa ile Türkler arasında !ki 
asırdanberi mevcud münasebetler yanlı§ 
fikirlerden başka bir eey husule getırıne
mişlerdir? ÖğrE:n.mek için okuyanlar ni

çin benim söyliyeC'eklerime daha ziyade 
ft!mad etsinler ~zlerime lııandırmak 

için elimdeki hüceetler neledir? 

Milady Montagu'ya atfedilen mektub
lar hakkJnda hiç böyle düşiL"lülmcdi. Bu 
tnektublara herkes ,inandı. Muharririn Js
tediğ! de bu Jdi. Okuyucular cia ~ok kere 
bununla iktifa ederler. Filhakika: bir ye. 

tıiçerinin, istediği güvercinler yerinJ se. 
fir zevces:'ne takdım ettiği kadının başı 
levhası başka br kadıya yapılım.' b.r ht-

(Devamı 14 üncü ıa1/fılda) 
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Deniz Şeytanı 

Korsan gemisinin zabitleri 
Atina muhteliti 2 maç yapmak üzer~ 

Şubat içinde Ankaraya gelecek 
Ken~ kendime: . j muktedir .bir zırhlı kruvazör telak.kıi e· ı naşıyordu. Bu sevincine, gemisinin ro· 
- Eger o zamanlarda böyle bır kon- deceklercli. tasını öz yurduna çevirmiş olması da 

ifordan bahsPdilmış olsaydı mutlaka bu Küpeştede, ne olacak diye bekliyor • karışıyordu. Şampanyadan şöyle bolca 
nu söyleyenlerin tımarhanelik olduk - duk. Biraz sonra bir kürek çekme hı - bir mikdarda tattıktan sonra bizi ku • 
lannı zannetmemek mümkün olamaz • şıltısı i~itildi ve şimdiye kadar duyma· caklamağa hazırlanıyordu. Bizim ken- Ankara (Hususi) - Şubat ayı içinde 
Ciı. dığım bir sevinç avazesi yükseldi. Bu disine verdiğimize biraz da nahoş ve At'na muhteliti buraya gelecek ve An-

Vapurun ambarlan da zabitan salo - yüksel~n sevinç sadası genizden konu - zalima'lc olan sinyalin sarhoşluğumuz· kara ınuhteliti ile 2 maç yapacaktır. Muh
nundan daha az er.teresan değildL Bu şulan scıhil Fransızcası idi. dan ileri gelmiş bir şaka olduğunu sa· telitimizı hazırlamak vazifesi baş nntre
gemiruin tıı~ıflığı yük, bir milyon İngi - - H.:ıy Allah iyiliğinizi versin!, di - nıyordu. Latifeci ve ne.ş'eli herhangi nörc verilmiştir. Yalnız ajanlığın bu ms
liz lirası değ€rinde bir yüktü. Bunların yordu, ödümüzü patlattınız be yahu-.. bir kap~anın bir diğerine yaptığı gibi ça hazırlanmak için davet ettiği oyuncu
arasıncıa beş yüz kasa konyak, 2300 ka- Meğer bir Boche kruvazörü yerine si· arkamı okşayarak: lnra bakılırsa mektebli ve asker oyun -
sa Veuvbliquot sampanyası mcvcuddu zin de b;zimki gibi eski bir yelkenli ol- - K'\ptan, diyordu, yahu siz ne kor- cuların çağırılmadığı görülür, gerçi be -

1ki ~ıymet itibari~E' bir ~ayli yükse~. duğunuzu görüyorum .. Fakat bu şaka kunç arlamsınız be! Beni böyle aldattı- den terbiyesi müdlirlüğünün son karan 
Pıyano da dah•l oldugu halde butun ne idi? .. Galiba bize muharebe hakkın- nız. Fakat .şimdi yok mu kaptan, val· üz,~rine mektebli ve asker sporcular klüp 

müzik takımın : kendi gemimize naklet- da haberler vereceksiniz! lahi sc>!'ki yüreğimden büyük bir taş takımlarında oynıyamazlar. Fakat içle • 
miştik. Zira See<ldler'de bir piyanist, Adamcağızın bu zannına hayret et _ düşmüş gibi kendimi hissediyorum. rinde çok klymetli ve tecrübeli oyuncular 
bir viyolonist vardı lci her ilcisi de Al • memiştim. Uzun müddetienberi deniz Framn.z kaptanın böyle söyleyişine bulu~an mekteblilerin ve askerlerin tem
man konservatuarlarından çıkma idi • üzerinde bulunan gemiler, bilhassa içten şöyle diyordum: sili maçfora iştirak edemiyecekleri hu -
!er. Kendi kamaralarımızda tablolan a- müttefik devlet gemileri, muhtelif harb _ Korkarım ki bu ağır taş tekrar susunda kanunda bir memnuiyet bulun
sacak yer buiunmndığmdan onları hat· cepheleri hakkında malumat edinmek yüreğine dönecek! mamaktadır. bu temasta iyi bir netice 
U gemimizi terkederken alıp götürmek merakında idiler. Bu itibarla böyle bir· Bu adam 0 kadar şen, 0 kadar hoş alabilme?c için bu kabil oyuncuların ha -
nzere esir kantanlara dağıtmıştım. birlerine rastladıkları zaman biraz du- sohbetli idi ki kendisi icin pek acı ola- zırlanmak üzere davet edileceklerini ü-

Vapurtr bnı kıymetli mobilyesi rarak havadLc alıp verirlerdi. Bu, o va- cak ola~ haberi vermeğe dilim varmı· m:d ediyoruz. 
Seeadlere çok uy(!Un gelm!işti. Kezalik kit Okyanusl2rdaki gemiler arasında yordu doğrusu. Bunun için hadisatın Bisikletçi TnHlt Fransaya gitti 
konyak ve ~;unr>ttnyadan taşıyabildiği- adet olmuş gibiydi. Binaenaleyh Fran- inkişafını ve bu suretle vaziyeti kendi- Türkiye bisiklet şampiyonlarından Ta-
mlz kadar kendi E!emimize getirdik. Bü sız kaptP.nın bu suretle konuşmasına: liğindcn anlamış bulunmasını istiyor- Hit Fransada yapılacak bej'!1elm!lel bı -
tün bu işler oıun bfüikten sonra gemi • dum. Kaptan rıeminizi görmek arzu· s'klct müsabakalarına iştirak etmek ü -

- B!zim gemiye buyurun!, dedim, t 
nin deniz mu~luklannı açarak onu SÜ - sunu izhar ediyordu. Bu arzusunu tat- zere Fransaya gitmiştir. Talatın bu se -

size verecek çok enteresan haberlerim h 
kfrn içinde Okyanusun derinliklerine min etmek nezaket kaidelerine uygun ya uti hususi mahiyettedir. 
gönderdik. var. hareket etmek demektt Binaenaleyh Ankara Güneş kliihü ligden çekildi 

~TTT Üzerimizde gömleklerim.iz olduğu i· G" kl"b'" l' l k d X v u. onu evveıa kendi kamarama buyur et- uneş u u ıg maç arına iştira c c-
ZAVALLT pt :ı\JORE'UN SON cin aleiade gemicilerden farklı değil • tim ve kapıyı açtım. miyeceğini bölgeye bildirmiştir, bun -

c-. ""•FE='•o t dik. Güvertemize ayak basar basmaz, d ... n d:ı ı ı ki Gü kl"b" f 1· "'" : •. u. Kaptım, kamarama bir adım atayım " . an aşı ıyor neş u u aau· 
idi b . sanki bi1 tahmin edememisiz ıribi: ı· t tfl d k k B Rüzga:ın hafiflC'diği bir gece · ır demesile ürkmesi biT oldu. Zira ka - ye ını a e ere apanmıştır. n se -

d k Tro - Ben Frans1zun! b bl G l D yelken bulutu altında ilerliyor u · maramın duvarlarındaki resimleri gör· e e yarın a atasaray - emirspor ta-
pik mıntaknd:ın başka yerlerde nadiren. Diyordu. müştü. Buniar Kayzerin, Hindenbur - kımlan karşılaşacaktır. 
bulabileceğim;z bir gece idi. Cenub se- - Fransız mı? dedim, güze . .1! E .. ğun. I...udcndorfun ve amiral Van Tir- Etimcs'ud atış klübü açıldı 
masının parılnnvan meşhur dört yıldı • Fransa ne alemde? pitzin fotograflan idi. Bunlarla beraber Etimcs·ud atış klübü muallim Sırn:ıın 
zı neş'c1t ne51Pli adeta bize göz kırpı - - A .. Fransa mı? O, muzaffer!. Ya· biiyük bir Alman bayrağı da duvarı bir nutku ile açılmış, bunu müteak:ib 
yorlardı Bütün vclkenlerirniz fora e - hud pek yakında zafere ka~acak! süslemi~ bulunuyordu. bölge amatörlerinin gösteriş atıştan yap-
Öilmiş V" esen rfizgarla şişmişti. Deni • Ravi de vous voir diyordu. - DP" Allem<ınds! tınlmış vç halka atışa aid yenilikler öğ-
zin dalgPlan nrovamızda mınltılar hu- Kendisine bir ş~e şampanya sundu- Diye adeta inledi. rctilmiştir. Etimes'udda bir atış polıgo-
sule getiriyordu &>ma panldıyan ve ğumuz zaman mahzuziyetinden kay - (Arkası var) nu daha açılacaktır. 
lorpışan yıld111 nrla müzeyyen, çocuk -
}UğumUzttn «<!Vn•'de:11 Si 0 kadar parlak 
ve aydmhk. sanki bize tebessümler it
haf ediyordu. 

Korsan (!Prrıic:i,,in bütün zabitlerl, 
mürettehatı. P~;r kaotanlar ve muhte -
illf ırkl:tra nıı>ııcu l:ı esir gemiciler -her 
birinin elinde hfrer şampanya kadehi 
olduğu halde- CJiivertede toplanmış -
!ardı. Herke~ biraderane hislerle mü -
tehassisti. 

Geminin ort<>c;t büyük Steln piyano
su, viyolın. ~(>')rı ve meledeondan mü • 
rekkeb orkpc::•rav::ı tahsis edilmiştL Ya 
hakikaten hu cncuklar Berlindeki 
Stadt Opern nın müzisyenleri kadar iyi 
çalıyorlardı v~v.,lıud da biz tropik ~e
tesinin sihri 2ltında imk de bize ~yle 
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Bir doktorun günlük 
notlarından 

Grip salgınlarında 
Anjinden mütevellid 
Boğaz apseleri 

Selim Tezcan 

Galatasaray takımı Tunusa 
davet edildi 

Tunus futbol klüplerindcn biri iki maç 
yapmnk iizere Galatasarayı Tunusa da -
vet etmiştir. Galatasarayın bugünkü ha
lile böyle bir daveti kabul etmesi çok 
güçtür . 

Bugün yapı lacak kır koş:.ıları 
!stanbul atletizm ajanlığı tarafından 

t(?rlıb edilen birinci kır koşusu b:ıgi!n 

Baron de T otf un 
haflraları 

Bugün yapılacak 
maçlar 

Taksim stadyomu: 

Galatasaray - HllAJ. 8. 11.30 

Kad1köy stadyomu; 

Beykoz - Topkapı S. 13. ,4' 
I<'enerbahçe - İstanbulspor S. 1 

Şeref stadyomu 

Boğaz!çi - Ortaköy (A). s. 9.30 ı;..1' 
D::ıvudpaş:ı - Fener Yılmaz CJ\'is. 
EYtib - Galata Gençler CA). s. 
Beşiktaş - Vefa B. H.45. 

. ~Ü~ 
Ş işlide ynpılacaktır. Talebelerın ı.J 

den aynlmalan dolayısile kiüblet~t1 
çıkaramadıkları için müsabaka)'8 ~ 
zu eden atlet takım halinde gi~1 

Her takım üç atletten teşkil f 
gi:ecek tak1m bulamıyan atıetıe\ııt 
başınn ela müsabakaya dnhil oıac• r> 

Müsabaka 3000 ve 5000 olarale 1 

ma ayrılmıştır. 

Mektebliler arasrnda 
Feyzi.?ti Li~esi, son uımanla~ 

ra büyült bir ehemmiyet veretı 1, 
ye mektebi, spor kaptanlığına ~ 
caat ederek, futbol ve voleyb01 ; 
laşması teklif' etmi~tir. Kabııl f 
bu te~il ~ kararJaştı.rııııtıeıı 
Kurban Bayramına tesadüf eÖ 
1/1939 ve 2/2/939 günleridir. 

Preston - Aston Villa 
karşılaşıyorlar ~ 

d •. dilll(. " Kral kupası maçlanrun or v 

dolayısıle İngilterenin iki ıniibJttl 
mı l:arşı khrşıya gelecektir. 

1
t 

Kral kupasını altı defa kazıt11~f 
büyük bir şblırete sahib olan :ıJ1 t 
kımlardan Aston Villa geçen se~ 
dersfield tnkımı penaltıdan yaP , 

sayı Ue rnağhib ederek kupaY1 ~ 
Preston North End ile karŞ'llaşac~ 
oyun hal kupası turlarının en Jtl 

maçı olacaktır. 

\teliyordn. 
«Ooo sevrrrli rPnub meltemi es• 

melodisi CPnuh Okvanusunun rüzgArı 
önünde ufukl~r3 yayılıyordu. 

O esnad-ı ht'lrb ne kadar uzak görü • 
:nüyordıı bi7e n° k~darl... 

Gemimizin elhPtte acıklı bfr akibcte 
uğrayacA,ğı alin muhakkak ki uzak de • 
ğildi. Fakat TIP oh1rsa olsun, akibetimiz 
hakkındaki dli~üncelerimiz tropik se -
masının par!Pk yıldızlan altmda, latif 
müziğiı1 sihriie. ~ampanya buharlle ve 

SOLD'N SAÔA n YUKARDAN AŞACil: 
ı - İskrunbllm dört çeşidinden biri. 
2 - Haddinden fazla - 4. 
3 - Yalım - Hazır. 

4 - Tnhnrri 'tmelt - Oeml edatı. 
6 - iı1tırham lA.hlkMl - Eskiden sarık yap-

tıkları bir nevi kuma.ş. 
8 - İklimler. 
1 - Adr.dnkl ağaçlar - Yanm - VilAyet. 
8 - Emellerlo - Ortasında bir cAa olsay

dı tam oıacattL 

Sık sık anJlnlerin görüldüğü fU za -
manlarda bndcmclklerln üzerinde te -
şeklıail c-den lltlhnblar bazan daha amlk 
bir vaziyet alır. Bademcl~n birinde, na
diren iki tarafında büyük ccrahaill fi -
llgmonlar teşekkül eder. Hastanın ate -
şt ço!c yüksektir. Ağzını açamaz, yutku
namaz, uyuyamaz. çok ıztırab çeker. Ni
hayet ya keııdl kendine veyahud dokto
nın bıçağı ile apse açılır. Kokulu blr ce
rahat ıık:ır. Ve derhal hasta rahaUa.şır. 
Ateş düşer ve ylnn1 dört saat zarfında 
hemen her .şey hali tabliye avdet eder. 
Bnzan bu apsenin mikroplarının kana 
karışmn.sınd.an mtitevellld umumt entan 
va.ki olur. Kan zehirlenir, hastalann bun 
dan öldüğü öe bazan vakidir. Boğa1.da 

böyle bir 11Uhab teşekkül ettıtı zaman 
derh.ıl mUtehııssuı doktora müracaat et
mel!!11r. 

( Ba~tarafı 13 üncil sayfada ) 
karet yüzünden Sultan Mahmudu::ı feda-

ya mecbur olduğu üç gözdesinıa ölümü
nün levhasından ziyade daha hoşa git
mek !cab ederdi [1]. 

(Arkan var) 

Hamid Oskay izmitıı 
uğurlandı " 

İzmit (Hususi) - Kütahr3 1" 
ne tayin olunarak Şerefine tıit 
meclisi tarafından mükellef ti 
fet verilciiğini yazdığım vıı~ 
Oskay büyük bir merasiınle el' 
mıştır. Sabık valiyi teşyi etı11 ıı:il 
binlerce halk, bir kıt'a askerf el-~~ 

(1] Sultan Mahmud twar atasına gayet askeri bando, polis kıt'ası, ~şôn 
ltlmad ediyordu. o da Sü.leyman isminde hazır bulunmuş, General ~e~) 
bir genci, o da Yakub ismin~ bir Ermeni Amiral Hulfü:i, Amiral J.Y~ 

9 - Tavır - Söndürmek. 
10 - Geri olmamak. 

gecenin şiirilP ucup gidiyordu. 
1 ? P A f; it 7 8 9 10 

- Hey .. ilerlde ışık! 
Gece telc~kobum gözümde .. bir ge • 

mi görüyorum. Ufukta kamerin nurlu 
şuatan içi!ldP muhteşem bir üç_direk -
1i yelken gemisi teressüm ediyordu. 

- İskele al~banda! 
Biz ufkun bu esnada, karanlık tara -

fında buiunttyorriuk. Binaenaleyh o bi
Zi göremezdi Ona yaklaşıp da şöyle 
bir dürbünlerimiz!e yokladığımız za -
man bunun b!r diişman gemisi olabile -
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ceğini fahmiıı etmiştik. 
Bunun üznrine ziyai sinyalimiz Ok - Evv"!Zki bulmacanın h.cılledilmif ıekll 

yanusun sul!!nnı ış!ldatmıştı: ••• .. -·-····-·-·-----· ..................... ........ 
- Façc edip durunuz! • Bir Alman Havagazl aaatl patle.dı 

kruvazörü. EvveJki gün saat 12 de Alman hu -
Bizim ne olriuı!umuzu anlayamazdı. tanesind~ havagazi borularının şirket 

Eğer an1asavdı yani bizim de yelkenli- tarafından tamiri esnasında birdenbi _ 
öen başka bir sev olmadığımızı bilsey· . 
aı geceden bilistifade sıvışıp gidebilir- re havag::ızi saatı patlamış ve etrafa da· 
aı. Biz emin idik ki onlar bizi, bir bor- ğılan parçalarla birkaç cam kırılmışsa 
aa ateş• le g~milerini berhava etmeğe da başkRca bir hAdise vukua gelmemiş· 

.tir. 

(;n·ab 11\t.yen •luı,111ealanıauıa '"'
ıııd• ,,ııan.atarını rka derla. AkM .._. 
.W• ut•Jdeıtl maka~elMhı ll.alüWr. 

.............................................................. 
r 

Nöbetci ' eczaneler 
--··--Ba rece nöbetçi olan ecza.neler taıı -

ludır: 

lshntal clheUndekller: 
Aksarayda: <Ziya Nuri), Alemdarda: 

CEsad'), Beyazıdda: (Asador), Sa.mat -
yada: CTeotllos>, Emlnönllnde: <Amt -
no.sya), Eyübde: (Arif Beşir), hnerde: 
CEınllyedl>, Şehremininde': (Nazım), Şeh 
zade~a.şında: <Asa!), Karai{lmrükte: 
(Suad), Kilçükpazarcla: (Hl~ Cem.il), 
Bakırköyünde: <Merkez). 

Beyofla clbetlndek.iler: 
İstlk!fil caddesinde: <Kansok), Da.lr&

de: CGfüıef), Topçularda: (Spor1d1s), 
Taksimde: <Nlzameddln), Tarla.başında: 
CNlhad), Şişlide: (Balk), Bqiktaft.a: 
CSfüeyman Recebl. 
Bofaııçı: Kadııı:aj n Aclalan!akller-: 
'Osküd.arda: (Sellmlye), Banyerde: (0.. 

man), KadıkOyünde: <Sıhh&t, Rıfat). 

BOyüt.adMU.: (Bıılt), Heybellde: (Balk). 

bankeri k?ndl!ıine mahrem dinmlştL Bu üç ve büti.in memurin teşyi ııı 
kişi ımlbnm znk ve safa.sına hizmetten bat- tirak etmişlerdir. ~ •'-
ka bir şeyle meşgul değlldller. Gözdelerin fl19llJ~ 
hmı ve tamala.rını tatmın eden bu hlmlet Arapkir adliyesinin Ke uş~ 
onlara nüfus 1"fl itibar da t.emln ediyordu. kaldırılması halkı fil 
İmparatorluğu onlar idare edlror demekti. • t kili 
Bütlln mansıblan en fula ~rene &atıyor- yazıye 9 50 1 f 
lardı. Malyetlndekller daha kUçQk mansıb- Arapkir (Hususi) - Aftı ~ 
lan temin ederlerdi. Bu kadar gurur 11e aza- burada adli teşkilat ks.IdJ.%1~1 
met kesbedl'lcı ufacık blr mukavemete btle vakkat olarak Kemaliye:Y~10ııı~ 
tahammtll edemez oldular. Adamlarından tır. Kemaliye buraya 45 f91<111: J 
biri füküdar hlklmtnt ta.mçın ne tehdJd Arapkir ve muhiti ( 11 SO) aoetl~ 
etti. HA.kim aesını yübelttl Te adllyey1 ıoe duğu için buralarda kış şi ıı ~ 
karıştırdı. O~yln hAk1mtn eT1nJ yıktılar. fazla gfü:termektedir. Es9se10 µ 
Ş11d'ıyet1 bu tanda botmab kalkmak o ka- ha arasındaki Kozluk çayıt111te 
dar büytik bir atWnı memnuniyet teY11d et.- tünde köprü olmaması .?0~ııt''~l 
ti ık1 herg\ln yeni bir yanguı ne tendlslnt ıs- dan geçmek bir hayli guç ' 
har edlyo~u. Bfikihndara derci anlatmak rapkir çevresi kar fçindedil'~ee" ~ 
tçln garib bir oare. Maamafth. padişahı ftç ufak adli işlerini görıne~oef 
gözdesinin bqmı tesmeğe aeTkedecek kadar karşısında çok bilyük ııı ; 
muvatfaldyet ıemın etti. Bu adamlar padi- sında kalmaktadır. bel/, 
şahı zevklertnı tenemı etttrme~e alıştırm.14 Bu va7iyeti ileri süreJl ııt eO ~t 
olduklan Jçln, a-no Silleyman ile Yaooubun Adliye Vekaletine mO~rsJtJ~ 
idamında hutr bulundu. Kızla.r ab&ınm ı- kilAtın iade~ ricasında btl 
damı Kızku1eıll iQ1nde Wk'oa ıeldJ. nüz. milsbet bir cevab 
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ınanmak. 

gözle~ine 
istemiyor ,, 

llJt 
b e, Fransada Sen Şehrinde Montreuil kasa-
a8111da Emil Zola sokağında 1'1 No. da Bayan 

JJ.r agner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

.. O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor• 

Bann Wagner'in Biocelll Bayan Wagner'in birkaç hafta 
Yeni cild unsurunu kul- r.arfında kazandığı şayanı hay-

lanrnauJan evvelki ret güzellik tebeddülünü 

. •Zevc· . 
f otografı gösteren fotograf 

dir ,:ı, un Jor3, bu adeta bir mucize - hem de son derece memnun kaldılar.> 
' "lYo · ~ı. aını:; Filhakika iki ay kadar ev - Her akşam yatmazdan evvel pembe 

l'afınd da, gözlerimin ve ağzımın et- ıenkteki Tokalon kremini kullanınız. 
"at'dt. ~ b~l"Uşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi !'ro -
bu Şa ugun ise bütün arkadaşlarım fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 

Onıar~anı hayret tebeddüle şaşıyorlar. hpkı insanın tabü ve hayatı cild unsu
tild u Yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanı:rm 
~lli ~ olan pembe renkteki Bio _ cıld hüceyrelerinden istihsal edilen 

1'11gil1e ka~on kremini kullanmalannı Biocell gençlik cevheri vardır. Gündü.z 'lt ettun. Birçoklan bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalan kremı
~Ci §ayanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be -
~ Ye kad ah ktal "t' t sonr ar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siy no arı en ıp açıx 
~eşekkiir ettiler, mesameleri sıklaştırır. 

,,,iisahaka ile Müfettiş Muavini alınacak 
ldP. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

l'ilıhı~~de nıünhal c35t lira maaşlı müfettiş muavinllkleri için 10/2/9~9 t~
~lıdakJ kara ve İst.anbulda bir mü sa baka imtihanı yapılacaktır. İsteklilenn 

ı §artlan haiz bulunmaları lazımdır. 

~: : i1rk olınak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
3 ....... }f Ukuku siyasiycsine sah!b olmak. 

~\abu1 ukuk, Mülkiye, Yüksek İktısad ve Ticaret mekteblerinden ve bunlara 
i ....... }f~en ~cnebl yüksek bir mektebden mezun bulunmak. 

le ~lve . ~etı filiyesini yapmış. veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş veya askerli
) 5 ....... ~lı 0hnadığı sabit olmuş bulunmak veya tecı1 edilmek. 
ar bu k uz Yaşından yukan olmamak chalen devlet memuriyetinde bulunan-
6 . ......., t::1ddnn ınüstcsnndır.> 

~' -l1USll"h 111tı.de h u al cshabından bulunmak ve haklarında yapılmı~ tahkikat neti-
? erhann• b" . t· · ...... l) . ·"6ı ır suçtan dolayı mahkftm olmadığı sab~t olmak. 

:(!e Yap~ıre doktoru veya idarenin lüzum göstereceği hastanede ııhhat heye
h.~~letter ncak muayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu vazifeyi ifaya müsaid ve 
-IQ\ılltııaktn her tnrafına daimi surette seyahate mütehanunil olduğu anlaşılnu§ 1-t . 
ttlt eıtıner· ~ 
!\' -,. kl~n nufus hüviyet cüzdanı, askerlık vaziyeti, iyi hal, adliye vesikala-
d~:e haJerı dı. Ve ~ekteb diplomalarının asıl veya n?terlikten ~di~ suretle~ 
\t k"elerj . bır daırede memur olarak müstahdem ıseler zatt &ıcil cuzdanlarıle 
b~11~eıa1 ~~ ~ıt'a Vesika fotograflarile Ankarada P. T. T. Umum! Müdürlüğü 
~ teıt.>dJ Udurlüğüne, fstanbulda P. T. T. Müdürlüğüne 30/1/939 tarihine 
~ }.fiidÜrlij~tıneleri ve imtihanın yapılac!lğı 10/2/939 tarihinde saat 10 da mez.-
~ lthan lerde hazır bulunınalan lazımdır. 
,ct.._..~lıe ~ tah.riridir. Muvaffak olanlar aldıkları numara derecesine ve münhal 
~ ovre M .. r . 

' ilden f u ettış Muavinliğine tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal 
~~tine ,_."-la olursa muvafakat ettikleri takdirde idarenin diğer münhal biz
! ebi lisaıı?1: olunabilirler. Kazananlardan müsavi numara alanlar arasında 

lı~ J)tjdae11 ftkıf olanlar tercih olunurlar. 

lit~:e llanı::ınurıyete intisab edecekler 4'30> lira asli maafla Müfettiı Muavin
ıt~a 1tanunı ol~arak ve halen devlet memuriyetinde c35> lira alanlar veya c30> 

tarlllifettiş t1ullı~ddetini doldurmuş olanlar c35> lira maaşla tayin olunurlar. 
a.Jrıesind avınlerine teftq maksadjyle seyahatlerinde harcırah kanun ve ka-

e Yazılı ı b ·lir n s etler dairesinde seyahat ve ikamet yevmiyeai verı • 

!· ...... '!'ürk· İMTİHAN PROGRAMI 
~ ...... ı... 1Y~nin 'k 
3 -l1l'sap· F . 1 tısadi ve ta bit coğrafyası. 
\ ' tfaıt ~su;~z • İsk~nto, tenasüp. 
~ıu tfenıurin ~ deften, Muhasebei Umumiye kanunu. 
in .... ' k nunu 1 anunu - Memurin Muhakemat kımunu, Ceza Muhakemeleri 
~llr • 609 N 1 5. Uçların " o. u kanun, Kefalet kanunu • ve Türk Ceza kanununun 

h._ ...... ~~ k' a ınuteallik hük"'ml · 
-~ı 11 ar 'Yed k u en. 

e ll. l'. 'l'. 1~~ ~osta ve Telgraf ve Telefon teşkilMını aid umumt malft-
esıne aid 2822 No. lu teşkilftt kanunu. c65> cl81> 

He~~d~~~t~!1!~ıe~~~u~ 1 
mekteb kitablarınm ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridir. Undervud ma· 
kine!inin acentasıdır. 

450 kilo ağırhğında 
Uç kız kardeş 

(Ba.ştarafı 8 inci şoyfada) 
Ve .genç kızlar asansqre birer birer 

biniyorlar, odalanna ayn ayrı çıkıyorlar. 
Zira her üçünün birden sıkleti tamam 
450 kilodur. yaşlan 18 ile 21 arasında ol
masına rağmen. 

Şişmanlık hastalıktır, derler, belki öy
ledir. :fakat her kaidenin bir istisnası o
lacak. Bu genç kızlann üçü de tamüssıh
ha, neş'eli ve fazla olarak çeviktirler. 

Resimlerimi2ıde tA:merikadan Parise 
yeni gelmiş olan bu genç kızlan muhtelif 
vaziyetlerde görüyorsunuz. 

Tabü anlamışsınızdır: Bu vücudde genç 
kızlar at cambazbanesine liyıktırla:r ve 
Pnrise onun için gelmişlerdir. Renkleri 
siyah, daha doğrusu siyaha yakındır. 

Bir Saraylının 
Hatıralan 
(BCl§tarafı 7 inci myfada) 

rek bir çok büyük tabiblerin ölüyü mua
yene etmelerini istemiş. 

Bir günde yirmi, yirmi beş tabib Çıra
ğan sarayına gittiler. Bu muayene esna
sında saraydan giden bir harem ağası yııl
nız hünkAra değil, bize de Çırağan ıara
yının ,-aziyetini anlattı. Bütün bu he'kim
lerin heps1 işin katil olmayıp intih11r ol -
duğuna dair rapor vermişler. 

Abdülaziz öldurüldo mu, 
intihar mı etti? 

Sultan AbdülAzizin fevkalade azarııetli 
olduğunu dünya bilirdi. Hatta sa.rayda 
anlatırlardı. Üçüncü Napolyonun tahttan 
indirildiğini işittiği zaman etrafındaki -
le re: 

- İntihar etmemiş mi? .. Ne haysiyet -
siz adam.. hfili yaşamaia tenezzül edi • 
yor ha! .. 

Demiş. 

Sultan AbdfrlAziz hal' edUir edilmez 
Pertevniyal Valide Sultanın ılk aklına 
gelen şey bu söz olmuş ve hal' edilen 
sultanın kendisine bir şey yapmaması içln 
makas, D•çak filtm gibi sivri şeyler bı
İ"akm&mağa dikkat etmelerini em.retmiı. 

(ATkası var) 

Sözün kısası : 
(BC1$tarafı 2 inci sayfadtı) 

Şimdi. kamutaydan alınan propaganda 
ve reklam parasından bir kısmının, si -
gara kutularının ıslahında ve zevki seli
me uygun bir kılığa konmasında kulla • 
nılacağını ümid ederek seviniyorum. 

İnşaallah bu cihet gerçekten nazan iti
bara alınır ve Tiryakiyi, İzmiri, birinci 
nevi vesaireyi daha ce!enfil> bir kisvede 

görüp, Türk tütünil denilen eşsiz yos -
manın hayvanlan ve müptelilan ıdedce, 
gün 2\inden artar! 

F.r., 
---------............................. ·-········-········-··--· 

Son Posta 
Yerebatw.n. Çatalçeşmı ıokak,, 25 -··-

Yemı!. sı1ut. Bavadls ''8 Halk ıueteaı 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiln haklan 
mahfuz ve gazetemıze alddir, 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TU'RKtYE l400 760 400 

YUNANİSTAN 2341> 1~0 710 
ECNEBİ 27Uı.) 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiıtirmek 25 kunqiur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen .oralı ım verilmez.. 
llanlaTdan me•'uliyel alınma:... 
Cevab için mektublara 10 kW'Ufluk 

Pul lllvesi llzımdır. 

SaYfa 

Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Mehmed Fasih ve Seyfiye t;ırafından Vakıf Paralar İdaresin<len 24694 ikraz 
numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 

borcun ödenmemesinden dolayı satılmasın3 karar verilen ve tamamına yeminl! 
üç ehlivukuf tarafından 16572 lira kıymet takdir edilmiş olan ve kaydına na .. 

zaran Üsküdarda Kısıklıda Kısıklı caddesinde eski 26 yeni 22, 24 kapı numaralı 
b!r tarafı Ayandan merhum Galib Bey veresesi köşkü bir tarafı merhum Ah

med Paşa veresesi köşkü bir tarafı Galib Bey veresesı bahçesi ve bir tarafı tari~ 
kiam ile çevrili maabahçe iki köşkün ~v saf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Gayri menkulün tramvay yoluna nazır bahçe kapısından eski 22, yeni numa• 
rataj 82 kapı numarasını taşıyan köşke girildikte: 

Birinci kat: Çini kareli kapıdan girilen bir sofa üzerlnde üç oda bir hela bir 
merdiven altı (kiler olarak kull:mılmakt adır) odalann ikisinde sabit dolap bahçe 

ü1erindek: odada da kapı ile girilir büyükçe bir kiler ve bu odanın yamnda zemi· 
ni çimento döşeli diğer bir kiler ve bu kilerde iki kapı ve iki ayak taş merdi· 
venle ayrılan zem.ini toprak ve bahçeye kapısı olan sonra.dan ilave edilmiş ah .. 
şap tav:ınsız alaturka ocaklı mutfak var dır. Bu katın tavanları bakkal tavanı 
ve yağlı boyalıdır. Pencereler tamamen demir parmaklıklıdır. Bu kısım ah$~p 
olup muhtacı tamirdir. 

ikinci kat: Birinci kattan ahşap merdivenle çıkılıp camekanlı bir bölmeden 
girlldikte bir sofa üzerinde üç oda ve mermer musluklu bir hela vardır. Bu oda• 
lann ıkisinde de sabit camekanlı dolaplar mevcud olup bahçe üzerindeki oda
dan bir kapı ile geçilen yol olarak kullanılan bir kiler mevcuddur. Odaların 
pencereleri tahta panjorludur. Kapı ve 'ta\•nnlar yağlı boyalıdır. Bu kısmın be-o 

den duvarlan k~gir taş duvar dahili bölmeler bağdadidir. Sağ tarafta ihata du .. 
varları vardır. Binada elektrik tesisatı mevcuddur. 

1kinci kö§k: Zemin kat: 

Kapıdan girilince zemini çini ve nıalta döşeli bir antre sağda iki küçük oda ve 
bir kömürlük ve bir gusulhane iki kömürlük iki oda zemini malta döşeli bir 
mutfak ve bahçeye açılan iki kapı. 

Birinci kat: Merdivenden çıkılınca bir sofa üzerınde sağda üç oda bir hela bir 
merdiven altı eofadan bir bölme ile ayrılmış bir kapı ile girilen diğer kısımda 
küçük bir ıofa üzerinde üç oda, bir hela ve ara merdiveni ile çıkılır diğer bir 

oda ve bahçeye açılan bir kapı vardır. Tavanlar ve kapılar yağlı boyalıdır. 
ikinci kat: Somaki bir merdivenle çıkıldıkta camekanlı bir bölme ile bir sofa 

üzerinde dört oda ve sofadan camekanla ayrılmış diğer bir oda vardır. (Bu kı
sımda birinci kattan bir ara merdivenle çıkılan odanın kapısı vardır.) Kn;nlar. 
ve tavanlar yağlı boyalıdır. 

Bahçe: İçinde muhtelif ve müteaddid çam ağaçları ve eşcan müsmire ve gayri 
müsmire civan çiçeklerle tezyin edilmiş bir havuz, üzerinde bir oda ve bir tavan 
arası bulunan bir ahır ve kısmen ahır, kısmen çamnşırlık olarak kullamlan ze. 
mini malta döşeli bir odalı ahşap bir bına ve duvar ve kapı ile ayrılmış olan 
ikinci köşkün bahçesinde zemini malta döşeli bir mutfak ve bitişiğinde bir kö-

mürlük ve mutfağın altında bir sarnıç bir bostan kuyusu ve bir beton havuz ve 
birinci köşkün sokak kapısı yanında fre nk tulumbalı bir kuyu mevcuddur. 
Mesahası: 7812 metre murabbaıdır. 

Yukanda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır .. 
maya konmuş olup 22/2/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den lfi ya 

kadar "O'sk!idarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttır .. 
ma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini hulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıramn üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün mü.ddetle temdid edilerek 9/3/939 tari
hine rastlıyan Perşembe günü 5aat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinc! 
açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muham-

men kıymeUn % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlenne göre 
beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmay:ı girmezdt?n evvel muhammen laymeUn 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya mılli bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için· 
de parayı vermezse ihale karan fesholu nar ak kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almnğa razı olursa ona, razı ol· 
maz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artı· 

rana ihale edilir. 1kı ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriy~ 
timizce alıcıdan tahsil olunur. 

BirHtınif vergile belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşterıye 
aiddir. .. 

2004 numaralı icra ve ifl1s kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca kİılar ile diğer alakadar anın ve irti:Cak: 

hakkı sahihlerinin bu haklarını ve husu sile faiz ve masrafa dair olan iddiaları· 
nı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil· 

d\rmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sic!lile sabit olmadıkça satış b!!d~ 
linin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla mahimat almak istiyenle· 

rin 22/1/939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacalC 
olan arttırma prtnarnesile 937 /4638 nuın aralı dosy&ına müracaatlan ilin o~u· 
nur. (309) 

İstanbul 5 inci İcra 'Memurluğundan: 
Mukaddema Büyükada Topuz sokak 15 No. 

da otur:ın h1lcn 1kametgAhı meçhul olan 
Andon Fotıyadl.8: 

BQyiikadn Alparslan .'K>kak 7 No. ıu evde 
Sofiye tlr kıt.'a 8enedle zimmetinde 500 llra 
alacağı olduğundan bah1sle İstanbul Asliye 
beşlnel hukuk mahkemesinden sadlr olan 
2414/933 tarih ve 938 - IO snyı haczi lhtıya
t.ı kararlle BUyükndnda Pançur .sokağındaki 
8 No. ıu evdckl 3/1 hls.o;ede bir hlssenlztn ih
tiyaten haczini istemiş ve meraslml kanu -
nlyc ikmal edllmls olmakla haczin 1crnl1 hac 
ze lnkl!Abı için 1\o:ametg~ınızn gönderllen 
ödeme emrt lkametgtıh•nızın mcçhullyctı ha
seblle blll'ıtebll& iade edilmiş olduğundan iş· 
bu tcbllıtahn bir ay milddelle ll6.n<'n tebll • 
ğlne lcrn h!khrJlttlnre karar verllmlşt'r. 

500 Ura % 10 ~crctı veklU~tle m:ı.s .. rl 1 ıc
raiye ne btrllkt.e tarihi llA.ndan ıtlb:ıren bir 
ay içinde Memeniz. tamamına veya bir kıs
mm'l h'r ltlrnzınız varsa gene bu milddet l· 
çlnde ştfahen V<'ya tahriren bildirmeniz, bll· 
dlrmc:UğtrJz takdirde mal beya.nındn bu -
ıunmazsanuı hr.pse'l tazyik edllebllece~lz -
gibi hlldh hatikat beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapeen tazyik olunacaktnız 1llnen 
t.ebllğ olunur. S8 '2072 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

c 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA}l 

Türkiyedeki ŞubeleTı;; 

fSTANBUL (Galata ve Ye>nlcamJ) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani&tandaki Şubeleri: 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar ıerviai 



; 

... ,,. 

Güzelliği hem 
Yaratan, hem 
Tamamlıyan 

Bir iksirdir. 
Şa gr zel çehreyi aydınlatan 

rllnff, füpbesiz, inci dişlerdir. 
Llkin o dişlere can veren de 
fllphesiz, " RADYOLİN • dir. 
Siz de ayni ıüzelliği elde ede
bilirainiz. 

Sab!lh, 6ğle Ye akıam her 
yemekten ıonra muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 

Sl.ıtü1~ri ,,, Türki~ Cümhurivrıı ''' mun11ltil mulc11vılın11m'61 
2291 Hum.ıralı 10/6/1933 t11rih/i ltanun/11 111sdilt tdilmipir 

l 2416/ 19.13 tarihli 1435 Numaralı Rnml 011ut' J 

S•rma,esl: 
1 htl1at akçesi ı 

t0.000.000 inama Lirası 
t .250.000 1 nclllz Urau 

TGrkiyenin batlaca Şehirlerinde 

PARIS. MARSIL VA ve NIS'de 
LONORA w MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVl ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bQtOn Dilnyada Acenta ve Muhabirler& vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hnabı cari ~ mNduıt hesaplan küşadı. 
Tıcari kreJıler v~ ~saıkli krecliln lcüşadı. 

Türlciye ut Ecn~bı memleketler Qzerine keşıde senedat 11konrosu. 
Borsa c!mırlerı. 

Esham w tahvılar. altın ve emr'I Ozerıne avans. 
Senedat tahsılatı ve saire. 

Eıt vüksek emniyet $artlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Oiyasanın en mQsait tartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasaz) tasarruf hesapları açıhr. 

I<OLirJOŞ'u 

KULLANMAKLA 00L0Ş0N0Z0N PARLAK· 
LiGiNi TEZY1D ED1NIZ. OOzellik ve c1zibe, 
sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. KOLINO.l 
KENDiNİZE calib ve gUzel olduğunuzu hisset
tiıen KOLINOS'u TECRÜBE EDINıZ. 

Taze bır ağzın ve sebbar bir gnlOşQn saade
tini hissedeceğinize mutmain olabilirsiniz. 

TEDAVi EDER 

Macun teksif 
tNiildiğinden 
ihtiyacınızı 

uzun mQd
det tatmia 

eder. 

ViROZ.A 

... ·-~· 
Z: 

ım bot ve tabii meyva uaare
lerlnden yapılmıştır. 

Taklld edilmesi kabil olmay4D 
bir fen harikasıdır. 

1N01LIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÖLU • JST ANBUI .. 

İstanbul Belediyesinden: 
Münhal bulunan 1200 kurut asli maaş

la :ki ayar memurluğuna talib Glanların 
İktısad Vekaleti Ölçüler MüdilrlütJn
den veya mıntaka müfettişliklerınden 

ehFyeti haiz: bulunanların latanbul Bele
diyesi Fe:ı t~Ieri Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri iJln olunur. 

bkbahar meYlimine mahna 
yeni plec:ek mallar için yer
lere ihtiyacımız olclupn~ 

15 ••• IWnJDAll 
15 'IJBATA ••D&ll 

bir ay mQddetle ltoklanmızın bQ· 
yQk bir kısmını her yerden mQaald 
ıarUar Vt5 mutedil tlaUula elden 

çıkıınyoruz. 

BOtOn dairelerde mevsim •onu 
fırsatlarını bulacaksınız. 

B 
MAGAZALARIND~ 

Bir Mevsim sonu tırsıtb: istenen 
fi.at tçln en mDKemmel cinstir. 

Hayatın esa~ını teşkil eden 

KAN 'ın Miktan 
Sağlam bir insanda (milyarlarca kırmızı ve beyaz yuv 

dan mürekkeb olmak üzere) taknben vücud sikletinin 11 de biridir· 
fesi, vücudü teşkil eden her. hüceyreye lazım olan gıdayı derhal g6 
ve ölmüş hüceyrelerin enkazlarını da sürükleyip harice atmaktır. A 
vilcudün lüzum gösterdilf mmtakalarda yeni uzvi inşalar yapmak 
haiz kımyevt maddelerle yeni hilceyrelert ihtiva eder. Demek hlr blllll 
tanabnın bütün azamet ve f"ketiyle yap.masa için bu milyarıarca 

fız ve imarcı ordusunu iyice toruyup batması ve dalına tazeleyip 
llzımchr. Bunun için: 

FOSFARSO 
Kan, Kuwet ve iştiha şurubunu tavsiye ed 

FOSF ARSOL, Umum Dünya Doktorlarının müttefikan 
ve milyonlarca vatandap itimadla tavsiye ettikleri en mük 
bir hayat ekairiaır. Daima kanı taızeleyip çoğaltır, kırmızı 

lacıkları arttırır, tatlı bir ittiha temin eder, vücude gençlik.,. 
lik verir, zeki ve hafızayı yükseltir ve parlatır. S:nir ve • 
kuvvetlendirerek uykuauzluiu ve fena dütünceleri giderir, 
Nezle ve Enflüenza gibi hastalıklardan korur. Vücud • 
lizun olan bütün enerji ve kuvveti vererek insanı daima asil'. 
irade. sahibi eder, Mide Ye Barsak tenbelUğinden ileri pleO 
annicl kabızlan geçirir. Bel ıevıekliii ve ademi iktidarda 

sı.u Astbe Mahkemesinden: ehemmiyetli faydalar temin eder. 
Kansı Tutliye tarafından tocuı 'Ö'aktı -

dar Kemero.JLı 17 hanede tayıdlı . izzet otlu FOSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet iliçlanndM ayıran haşllal 
Hurrem aleyhlnc Slvaa Alllye Hukuk mah - devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin f'tmesi ve azand tlf 
kemealne a:w'·'21 boşanma dansında mtld - içinde bir mucize gibi tesirini göstermesidir. Tifo; erip; zatürree; 
delaleyh o adre.mn çıkarak ltametglhı bl· ve umum kRnsızlık ve halsblikle neticelenen tehlikeli hastabklanll 
ıınemedl!tlndcn lllnen teblltat lcruına ta - hat devirlerinde .. yanı hayret faydalar temin eder. 
rar nrtıerek muhakemesi 25/1/939 Qaı1am- r- . ~ 

ba gtlnlne buatıımıı oldutundan ° gtln Sıhhat Veklletlnln resmi mQsaadeslnl haizdir. ·Her Eczanede b~ 

mahkemeye gelmedlll takdirde gıyabında --------------------------~ muhatemere batııacalt '"' lltldanın b!r au- ""' 
retlle da vetiyenln mahkeme dlftDhaneıdDe 
uıldılı lllu olunur. 11/1/931 

ilan Tarifemiz 
Tek ıfttun santımı -

Birinci Mıhi/11 400 kunıı 
l kinci aahi/11 250 » 
Üçüncü aahil• 200 ,, 
Dördiincii aalıil• 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahil• 40 • 

Muayyen bir mQd.\e, zarfında 

faclaza mikdarda ilh yaptuıcak
Iar aynca tenzilith tarifeınizdeıa 
istifade edeceklerdir. ~am, YL'"llD 

ve çeyrek sayfa illnlar lçlıı ayrı 
bir tarife derpif edilmftUr. 

Son Poata'nın ticart ilinlanna 
ahi ifler için fU adrese milracaa& 
edilmeliclir: 

tlbal* ltollektll flrke&a 

~· Baa Wara caddeaJ 

····-··-···-··············-··--···-···········-···-·· 
Son Pa1ta Mathua 

Nepi.JU Müdüril: Selim Rcıgap Et1Nf 

s. Ragııt snç 
••ptpLEBI: at. Ana U~Al(UGJI. 

Satılık koyun sütü 
İstanbul zıraat mektebi çiftliğine aid 550 bat sağmal koyundan alb 111 

da ahnacaiı tahmin olunan 35.000 kilo ve 4042 lira kıymeündeki 
İkincikanun 939 tarihine müsadlf Cuma günü saat 15 te açık arttırına 
lacaktır. 

Arttırmaya iştirak etmek istiyen!er % 7,5 teminatı muvakkateJerill 
yevmi rnezkiırda mektepteki çütlik satış komısyonuna müracaatları. 

,.,. .. Sayın Bayanlarımıza Bildirif 
Gösterilen büyük rağbet yüzünden piyasa 

F mEdu Aayanl L 
8 lik ve 12 lik ambalRjlarla FEMİL BA~LARI 1eniden 
yetiftirilmit' ir. Her eczane ve b6yllk ticarethanelerde 
Umum Satq Depo.111 : l.stıınbul Babçekapı iş Bıpakan ark.,. 

vancılar aokak 5 No. Can. LABORA TUV ARL 

llevlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi 1 

Muhammen bedeli 4000 lira olan 5000 metre mi~ı oksijen 26/l/9SI 
be günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki 
fından açık eksiltme uaul.ü ile satın alınacaktır. -· __ tııl& 
· Bu ıre girmek ir..iyenlerin kanunun tayin etıt:ği vesaik ve 300 IP-, 
kat teminatlarile birlikte eksilıme günü saatine kadar komisyooa 
lbıtndır. 

Bu lfC! aid prtnameler Haydarpapcla gar binasındaki kOlllilJOO 
param: olarak da1Jtılma1dıadsr. (115) 


