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! spangadaki vaziyetin -
Fransada bir buhran tevlid -·f}tmesinden endişe ediliyor 

Çeko - Slovakya da 
komünist aleyhtarı 
pakta giriyor mu? 

Kont Cianonun Belgrad seyahatini bir Macar 
Yugoslav dostluk paktı takib edecek 

o Orta Avrupa memleketleri Nazırlanmn seyahatleri 

lngiliz, Fransız kabineleri dün sıklaştı. Çek Hariciye Nazın da Berline gidiyor 
Bertin 18 (Hususi) - Orta Awupe. 

I• memleketleri arasında diplomatik zl • 

spanyol meselesini görüştüler ~:.:::ı::ı~~.;... 
~r ra, fimdi de Çeko • Slovakya hariciye 
p ansız Parlamentosu bugün toplanıyor, müzakerelerin iki gün süreceğı ve nazın Şvalkovskinin Barline geleceği 
t:~nsanın ademi müdahale siyasetine devam etmek veyahud Pirene hududunu bil~ın:~ü buraya muvasaıatı 

ar açmak şıklarından hangisinin tercih edileceğine dair bir karar verilecektir beklenPn Şvalkovskinin, Fon Ribent • 

londrada nümlınişler ı·····-~M······u~~·t···e···k· ..... a ... ı··d····,··e·-r-ı·n····- ~~~~~:f!;:k=ı:=;n: 
'::I tenyada cereyat4 eden hudud hldıse • Ha 1 k • • ı A h !erile a!Akadar olacağı tahmin edil • 

96nde' r1ı·5n. Pı.z8ndyı·8yyeab. a5g~ 8ırdı maaşlan =~~~~:.;::ıc1am:~u.: 
l• ' Ankara 18 {Huau.d) - Maliye leyhtart pakta iltıhakı meselesinbı g6-
'flUhal f . f Vekil! miltekaidlerill maaılan halt- rüşülmesi muhtemeldir. Ribbentrop 

e et );deri binbaşıAtli spanya meselesi hakkında kındı Halil Menteşenin ıual takrf- Çeko • Slovak hariciye nazırmm bu Kont Ciano da Yugoslavyaya muvasa. 

ı,. Çeınberlayne bir mektub göndererek Avam :n:e!:~:~::ı~ıerde Meclis- zlyaretinl müteaki~, Potoı;ıya hariciye lat e~ .bulunmaktadır. . 
,~altlar .. . . . . • . nazın Bek'in son zıyaretini iade e~k Kont Ciano ile Yugoslav başvekili 

asının derhal ıçtimaa davet edılmesını taleb etti (Devamı 11 imi ıayftıda) üzere, Fon Ribentrop bu ayın 26 mıda Stoyadinoviç arasında yapılacak olat 

lı',.a~ 
Parlamentosuııda bqve::dl Daladye ve na.nrlor müzakereı.rt 

ıı.:-r~ 18 (H takib edtrlerken 

0~ t'etai Lebrö~f} - Bu ıabah cüm • nevrede Lord Halifab ile yaptı~ ~rüt
ltabıne, h nun. huzurunda toplanmı~ meler hakkında verdili lzahau dlnlemif-

aricıye nazın Bonenin Co- ttr. (Det1amı 11 inci ıa11fada) 

Belediye ucuz ekmek 
~ fırınları açacak 
•tıncılar 
l'iizü d ın ucuz ekmek çıkarmak istememeleri 

n en cezri harekete mecburiyet hissediliyor 

-·-·······ii··································-·····---· Varşovaya gidecektir. müzak~relere hususi bir eherruniyet 

Un 1
1 v rs ı• t n 1 

Yugoslavya • Maearistan verilmektedir. Bu müzakerelerin biı e e 1 n Diğer taraftan İtalya hariciye nazırı (Devamı 11 inci sayfada) 

müşterek derdleri Sürmenede iki zengin 
Tal.ebe ile görüşen Rektör demir madenine raslandı 

ınhbalarını anlabvor 

RekıÖfı Cem.il Biueı 
(Yazısı 11 inci A7fada) 

--·-ea"ikail"iaraa·· .. ıiıi·ii····--
k a çakç ıh ğ ı yapan bir 
şebeke yakalandı 

Bulgaristandan gelen haberlere göre 
Sofyacia küJçe halinde altın kaçakçılığı 

(Devamı 11 inci ıcıyfada) ,, .......................................................... , 
ispanya harbine ~ 
bitmiş nazarile j 

bakabilir miyiz 1 1 

F rankocular··;;;; taarruz- ~ 
farında hükumeiçilerin i 
müdafaa hatlarını nasıl i 
yardılar, netice nereye ~ 

Yapılan tetkik sonunda mütehassıslar damarın 
çolı ucuza işletileceğini söglilgorlar 

Trabı.on (Hususi) - Maden tetkik linde bulunmuştur. Yapılan tetkik so 
enstitüsü mühendisleri tarafından ya- nunda bu madenin gayet ucuza işleti · 
pılan araştırma neticesinde Trabr.onun . . 
Sürmene kazasının Aksu köyünde ve lebileceği anlaşılmış ve idarl makam · 
sahile beş kilometre uzaklıkta ıayet lar da bu işle meşgul olınağa başla · 
zengin demir madenleri iki damar ha- mışludır. 

Arşidük Otto Avusturya 
Başvekili. olmak istemiş 
Avrupa gazeteleri Avusturyanın sonuncu Başvekili 
Şuşnig ile Arşidük Otto arasında teati edilen tarihi 

iki vesikayı nesrediyorlar 

~ dogru gidiyor? · ı E 

~-ıı.:: ı General H Emir Erkilet Avrupa gazetleri son hatta ıçind• ikt Bu vesıkalardan birinciai sıbık Av11• l ~o ~~~ ~ 

~tllıd,~ Ucut ek.ın k •~nbuı fırınlarından birinin dahiU • i tane tar'hl ve.lika neşrettiler, öyle iki ve- turya anltanat ailesinin sonuncu mür.1es-
\>ijCUde ıe; .. Yedırınek için yeni ı mek numunesinin tahlil raporu ıahlilha· Bu,On 9 uncu nyfamııda i sika ld, meıcardan aelmiı iki ıeıe dt ben· ım Otto von Habsburgun imzasını taşı • 

ırılen ikin " . .J ı b'u- (D 11 "-~ f d ) cı nevi ek- (Dtvamı 11 ifid MJl/Ad.4) ~-................. _ ....... --.. -·_ .. _.... zeU • ı'"' evcınıı RK.-s $4JI a 4 



1 Sayfft 

Her gün 
--···-

Dil meselesi 

Yazan: Muhlttln Blrren 

'9F ürkçe. tekamül tarhinin büyük 
U bır istihale merhalesini geçir • 

ınckle me~guldür. Bundan otuz sene ev
vel gazettcı olarak. ilk cümleıcrinu kağıd 
üzerine korken, bugünkünden büsbütün 
başka bır dil yazıyordum. Bııgün o dili 
tekrar yazacak olsam, gençler çince zan
nt'det.Uirler. Nitekim. Maarif Veidleıi -
nm tubelerinden birinin kanuni Unvanı 
olan cErtik Teknık direktörlüğü> sjzünü1 

günün birinde sokakta. manasını 'lnlamak 
üzere, fakir bir adam, bana gösterdiği 

ıamau da, ben bunun karşısında uzun u
zun dilşiindükten sonra: 

- Direktörlüğü sen anlarsın. Fransız
ca olduğu için Teknik kelimesini de ben 
anlıyorum. Fakat, Ertik türkçe olduğu 
içın bunu anlıyamadım! 

Cevabını vermiştim. Adamcağızın hay
retle yüzUme bakan gözleri hala baya -
limdedirl 

Falih Atay, bize bir tasfiyeden bahı:c-
4iyor ve dilde istikrar istiyor. Eğe:- 15-
tedili tasfiye yeni bir dil encümem ku -
rup, yahud mevcuda yeniden bır başka 
talimat verip yeni bir tasfiye fasliyetine 

e~.mek ise buna dört elle mani olmıya 
çalı~a]ıyız. Hayır. böyle değil d~. d!lde 
tabii b!r tasfiyenin tahakkuku için, ban 
•&as noktalan tutup işi biraz da millete 
ve zamana bırakmaksa, gayet tabii ola -
rak buna traraftar olmamak kabil değil
dir. istikrar bahsine gelince, hen Türk 
dıllnin yakın bir zamanda istikrar bula -
bileceğine kani değilim. Bu istikrarın t:ı
hakkuku, bir hayli zamana ve kültür sa
hasında müsbet, devamlı ve geni~ bir ça
h~mıya bağlı olacaktır. 

* Benim bugiln yazdığım dil otuz sene 
evve! yazdığım dile nazaran çok sadecfu, 
çnk temizdir. O kadar sadedir ki ben bu 
dllle Bakü Oniversitesinde ders verdim 
Ye talebem beni mükemmelen nr:ladı; di-

SON POSTA 

Resim il Makale: insan istedigini bulur 

tkincikBnun 19 

Sözün Kısası 
-····-

Naşid hasta imişi 

" E. Tatu 

c 33 izim gazetede, gerek mevzu ve 
gerek yazılış tarzile cazib rö

portajlar yuparak okuyuculann sevgısi
n.i. celbeden genç arkadaşım Nnsret Safa 
C.ışkun'un halk san'atkan Naşidle vuku
bulan ınüıfıkatını okuyunca yüreğim: 

cC1z!> etti. 
Naşid hasta imiş!. Vakıa, verilen iza .. 

hala bakıhrsa, hastalık mühinı bir şeY 
de~il: Sevimli san'atkürın, senelerce mu· 
hitine ııeş'e dağıtmak için, sahnede diı
dınmesinrlen ileri gelen bir ıansıyon fa> 
lalığı.. ve bunun da neticesi olarak. gö
zünde ufak bir anza .. 

Bir ınsanın diınyada temenni edebileceği en büyük ha- Mes'udum, deyjniz. mes"ud olursunuz, zira saa'let kuşu Yüz binlerle yurddaşın candan duyp 
ziııc, yerJnde bir nikbinlik, her şeyin iyi tarafını bula - kendisini çağıranların başına konar, kendinizi bedbahı larma tercüman olarak, kıymetli artısti .. 
bilıne kudreti, en büyük felaket te muhiti dalına kara gör- farzediniz, sizi mes'ud yapacak hiç bir kuvvet yoktur. İn- mize acil §ifa temenni eder, ve kendisinl 

=m:=.e=m::=eli:=.di=·:=r·======:::ıı:ı:===============;san;;;;;;d;;a;im;;a;;1s;;;t;ed;i~ğ;in;i~l:;;'u;;;l;ur;;.===-============ çarçabuk ayakta ve vazıfe başında göre-

~~1E~igfr~;=~ 
13 /er klübil r-·-··········· ........................... -... ···-·\ lngilterenin vasından müteessir oldum. 

Azaları i Hergun bir fıkra En ağır Ben. şahsan kendim, Naşidi severim v• 
ona karşı minnettarım. Yakın bir mn:D-

Top lan amadı lar Cocukları ntn en elemli günlerinde, hayata ve i,,. 
Paltonun içindekini ·,_,,..!ll!"S'~~'"' tikbaıe karşı inancımı ve güvencimı talP' 

gördün mü? J v!ye tdenlerc!en, ağır ve karanlık yükB 
1 Viyanadan gayet ;ık bir palto a!tp ~' altında ezilmek üzere bulunduğum ga• 
! lstanbula gelen bir dostu bir gfln ~ mı, ye'si dağıtanlardan biri :ie o olmuştu• 
f Çallıya Tastgelmi§ti. Çallının arka • E Senelerce, ş·pşirin simasile, zarif nük" 
: sında olaukra eski bir palto vardı. : telerHe, en müşkülpesend yabancı ınÜ" 
!. ~ tchassıslan bile meclub eden san'atk!~ 
, Dostu: 
• rane cmimik:ı> i He, Türk camiasının hC-

1

! - Bak Ça.llı. de<U. Palto dediğin 
bu benim arkamdaki gibi olur. men her bucağına ncş'e ve neşat saçtı. 

Çallı paltosunun düğmelerini çö • Parisin meşhur rejisörü Aniuvan, AW 
ıerken ıôylüyordu. karadaki tiyatro mektebJıin mütchasSJI 

profesörü Alman B. Ebert. Naşid içi!I 
- Hele IU paltonun düğmelerini chakik1 san'atkar> vasfını kullanmaktaD 

bir çözeyim. 
çekinmemişlerdir. 

Çal1ı palto.runun dil§melerini çöz -: İşte bu ayarda bir artistin, sağdaW 
müftil: ~ soldan vukubulan yardım vadlerinc rat 

- Şuraya bakı dedi, paltonun için· ~ . men, hala başına bir evciğez çataınaııı4 
de§ini gbrdün m.a.; bu"4 adam de-rler! ~ olmak ıztırabından kurtulamadığını ol' 

\.. __________ .,,.: renmekle hem üzüldüm, hem de halk b"'. 

11 hiç yadırgamadıktan başka, Türkiye Londradakl 13 ler tıiibü. ayın 13 {ine 
türkçeslnin Azerl türkçesinden d<1ha Türk 

Buz üstiine oturan 
Yüzücü kız 

sabına hicab duydum. 
Biz, :fıtraten nankör değilizdir. LAkfı'I 

olduğuna kanaat getirdi. Benden otuz se
ne ıonra Türklere makale yazacak ol:m 
muharrirler cmuharrir> kel'mer;inirı a -
rabca olduğundan bile belki haberdar ol
mıyacaklar ve bugünkü dile nisbetle ÇC\k 
daha temJz ve herkes tarafından tamam 
anıaşılır bir dil yazacaklar. Şu halde, ye
niden bir tasfiye hareketim~ girmlvclim 
ve iJi biraz da halka ve millete bıraka -
lım. Kelimeyi Halk, İş. İlim ve Edeb\yyat 
icnd etsin; yahud, düzeltsin, temizlesin. 
t0rk1eştirsin. Biz yalnız bu hareketi ko
laylaıtırmayı düşilnellın. 

Bu da gllyet • basittir. Dtl encümeni, 
Tilrk dilinin muhtelif devirlerine, muh-
telif meselelerine ve muhtelif hfıdisele -
rine dair derin ve hakiki ilim tetebbüieri 

tesadüf eden ve İngilizce meş'um adde • 
dıJen Cumı. günü, fevkalade içtimaını ya 
pamamıştır. Sebebini ıoran gazetecilere 

kHibün 13 üncü azan ve katibi şöyle de

rrı• ştir: 

c- Reisimiz, hasta idi. Yoklamaya git

f m. Meğerse o gfuı merdivenden '1~ 
§Prek bacağını kırmıf. Bittabi aza ta • 
marn olamayınca, içtima da yapılamadı..ııı 

Resimde, lclübllıı yualarma göre, e -
v!nde bir ıemsiye altında fUabını :içen 

13 !er reiaini görilyol'IWluz. 

Günde 20 saat uyuyan 
ihtiyar 

yapsın ve bunu herkese neşrets:n. Mek - 93 yaşlarında bir İngiliz, bundan 1 e 
teblerde efe basit bir prensip tesbit ede -

Son günlerct. doğan bu ikizler tngnte- l;ıer nedense bilmem, sahne artistlerıol 
renin en afır çocuklan olarak te!Ak.ki e- hakir görmek nn'anesini bir türlü i~ 
dilmektedirler. Biri kız, dileri ollandır. nıizden söküp atamadık. Vakit vakit biSI 
Kız, oğlandan daha afır gelmektedir. kan ağlatanlara, bitip tükenmiyen el~ 
Her iltis.iniıı mecmu ıriklet.l H kilodur. lere sürükliyenlere son derece co.rne 

londra üniversitesinde 
davrandığımız halde, güldürüp göııl°" 
mtizü feralilandıranlardan en ufak P 
ranımızı bile ifadeden kaçınmışızdır. 

• şiir kürsüsü ,, Geçen sene Naşide bir jübile yapıldl 
Londra Qniversitesinde bir cıltr kür - idi. Bunun, umulan nıaddi neticeyı .,e: 

Mlsü> ihdu edilmesi hususunda, rektör- memiş olınası bu iddiamın en yenı bil 
lüğe teklif yapılmıştır. Bu teklifi yapan delilidir. ısef"' 
İngilterenln tanınmıı simalanndan M:s- Halbuki, biraz düşünecek. işi:ı fe d'P 

. . . sinı yürütecek olursak. Naşid. ve oJ\ 
~r Edward Cecıldır. cBu suretle, yır - gı"bııer n d b .. 1 1 ttj).lt' . . . , azanmız a ugun §ga e _ıt 

mıncı asır İngiliz edebiyatında tıire ha- ri mevkiin kat kat fevkine çıkmağa Jıll"' 
kikt bir loymet, lAyık oldufu mevki ve - ka7.anmışlarciır. 

rilmif olur> demektedir. Beşeriyeti ağlatmak daiına kola~ 
Gü~ olan. onu güldürmek, gamını d3P 

k . .D O' Keman konseri ile pani"i ma • ona ıztırabını velev bir an JÇl 
5 nutturmaktır. 

durduran san' atkar Naşıd bunu yapmıştır. Hem de ne ~ llm ve Falih Atayın düşündüğn gibi, Zi- sene evvel ayağını kırmış ve ~sı:~e -
ya Gök Alpm tnrkçe hakkındaki pren _ ye kaldınlmıştır. Orada tedavı edilır • 
ıiplerinl mekteblerde türkçeninu süz _ ken, garib bir huy peyda etmiş. ve o Biz, bu sene daha pek öyle~ gör - İngiliz keman san'atkArlarından Mis
geci haline getirelim. zamandanberi de günde 20 saat uyu • medik. Fakat Aınerikada kar tipilerin- ter Kler Lond.radan Yeni Zelandaya 

Bunu yaptıktan sonra da bir müddet maya başlamıştır. Yemek zamanların - den yollar kap~~or, ~yat duru • gitmekt: olan bir İngili.ı gemisinde çı-

yük bir muvaffakiyetle! 

Birazcık kültürü olmuş olsıi. J{~ 
ayarında bir artist olacağı Antu'I~ 
şeha~~lile sa~it olan Naşidin. terbi f' 
ve mutevazı ıfadesinden, yarmc:ı en~ 
sile, o emsalsiz neş'esini maazallah 

ih yor. A vıupa muthış soğuklardan şikA- . w 

işi kendi halJne trkedelim. Dilde bugün da muntazaman uyanan · tiyar. ye • t 1 b ,,.,,,. b K h lı kan yangın neticesinde, panığe ugra -ye c , una ra6 ... en u open ag 
gl\ze çarpan anarşi btr yandan durulsun. rneklerini yedikten, ilAçlannı içtikten sporcu genç kız, 0 ısıncı soğuklarda yan yo1culan teskin etmek için, hemen 
Br.zılan akademiden bahsediyor lal'. A • sonra tek bir kelime söylem.eden göz.., denize girmeden, resimde hayretle gör bir keman konseri vermeğe başlamış, 
man Yarnbbi. bizim neslimizin edebiyat lerini kapamakta, deliksiz uyumakta • düğünüz gibi, önce, buz üstüne otura- yolcular da koll.9erl dinleıneğe koyu -
v.! mm 2damlarlle akademi yapı1amaz! dır. rak keyif çatmaktadır. larak heyecanlan yat~ştır. 
Ne .un'f dil, ne de mın'i akademi. ne de 
sun'! akademi aristokrasisi! 1ş: biraz ca 
halka bırakalım. 

Dilleri alimler yapmazlar, dilin sahibi, 
halktır. Biz istediğimiz kadar Kondüktör 

diyelim. halk ona Kondoktor diyecektir. 
Eğer alimler dile yapmıya kadir olsalat-
dt Esperanto bugün dünyaya hakim bir 
bale gelmi' bulunurdu. Halbuki, zavallı 
Esperanto. unutulup gitU bilet 

* HülAsa edeyim: Dilin yeniden encü -
menler tarafından .konulacak kaideler ve 
kanunlarla tasfiyesine gitmiyelim. İhm 
uıururlamruzın bugünkü evsafına göre 
yf:ni b;r r.nar§i çıkarabiliriz. Yalnız Ziya 
Gök Alpın prensipleri içinde mekteb -
l~rde bir süzgeç tesis edelim ve biraz du
ralım. 

Jf uhitıin Birgen 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Dün acele bir if ıçin otomobil ile Yeşilköye gidiyorduk. 

belediyemizin yeni bir hızla çalışma hareketine ıahid ol • 
duk, ho~muza gitti: 
Topkapıdan çıkılır çıkılmaz afofalt yolun ba§1adığı nokta

da bir yıl evvel iki tane küçük çukur açılmı§tı. üıerinde:ı 
aylar geçtikçe, çukurların sayısı beşi, onu, yirmiyi buldu, 
derken yolun beı yilz metrelik bir kıa.-nı hele yağmurlu gün
lerde göl halini almıya başladı. 

Dün gördük. ~kurların etrafına malzeme yığılmış, bi
rer birer kapatılmasına gir:Şilmiş. alqam matbaaya dön • 
düğ:imilz zaman öğrendik ki, teşebbüs bizim sandığımızdan 
da eaaslıdır. F:lhaJı i ka belediye tl Kilçükçekmec~y'? kadar 
yolun ufak teftk bütün cukurlarmı tamir ettinn!ye karar 
vermiş ve masrab beş yüz lira tahmin ederek işi eksiltrniye 
kcıymu§. memnuniyetimiz büsbütün arth. 

Asfalt yol telsiz iıtasyonunu geçtikten ıonra ;>0la saparak 

iSTER iNAN. 

adi şose halinde Yeşilköye gider. Yolun daha yapılalı Qze
rinden üç sene geçmemiş olan bu kısmı da bugwı vukur 
içındedir; iimid ederiz ki o da yapılacaktır. 

* Şimdi pek iyi hatırlıyoruz. daha geçen yıl Son Posta ya· 
lun gerek başlangıç noktasından. aerek Y.,ılk6y tımundan 
b•hsederken: 

- Yol bozulmıya bafladı, bozukluk ffmdiki bald• iki Qç 
tukurla, fOsenin bir kaç noktumda kırma tqlann ka -
barmıı olmasına münhanrdır, belki elli liraya &amir edile
bilir, fakat üzermden bir yıl ,eçerse tamir masrafı on 
misli artar, demiştik, anJa~ıJan tahminimlı fwutı. çık • 
mak üzeredır. 

Fakat biz bu vaziyette zarann neresinden dan~ltıru Ur 
olduğuna ınanıyoruz. ey okuyucu wn: 

iSTER INANMAI 

betmek üzere bulunduğunu anladJJJlo wa 
Fransızlar Koklene, Pariste bir bd"' 

diktiler.. ıı) 
Biz, N:ışic!e, üç dört odalı bir e'I ç• 

masıııdan başka bir şey dilemiyorul-

- ....... -.... !.1:~.~~~.~! .. !~~ .. !~ 
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'== 19 İkinclkanun 

Seyhan barajı 
Adana 18 (Hususi) - Seyhan bara

jı inşaatını iki buçuk milyon liraya il · 
zerine alan grup mümessilleri Adana -
ya gelmek üzeredir. 
İstasyondan baraja demir yolile şose 

yapılmaktadır. 

Memurin kanunu 
Ankara 18 (Hususi) - Memurin ka • 

nununu değiştiren proje Mecliste En -
cümende müzakere edilmektedir. 

Almanyadan satın 
ahnan vapurlar 

meselesi E Yeni baremin 
son şekli 

Muhtelit komisyon Etrüsk 
vapurunda tetkikat 

yapacak 

e Eger Fransa ademi 
müdahale siyasetinden 
ayrılsa idi ... 

Beden terbiyesi istişare heyetınln Başvekil CelAl Bayann huzurile evvella 
g!.ın ilk toplantısını yaptığını yazmıştık. Yukarıdaki remnler Başvekillmlzı ve 
ist•şare heyetini toplantı halinde göstermektedir. 

Yazan: Selim Ra~p Emeı 

fE' ransız meclisi tarihi günlerin. 
U- den birini daha yaşnmak arife-

Moskova radyosunda 
Türkiye için konser 

Moskova 18 (A.A.) - Voks cemlye~ 
20 Klnunusani Cuma g(lnü Tilrkiye i~Jı 
yerli saat 21 de bir konser verecektir 
Konsl'r. 1744 metre Moskova, 1060 metrt 
Tiflis. 309 metre Odesa. 349 metre ~ro • 
p'1~ r11tiyo isıasyonlarında neşreclilecektlr! 

Ölüm cezası 
Anksn-a 18 (Hususi) - Gaziantebin 

Dohon köyünden Ali Karanın ölüm ce
zasına çarptınlrnası hakkındaki maz • 
bata Meclis ruznamesine alınmıştır. 



SON POSTA 

·~ifit~~~~~~~'öti;8e;=.;-~-ee--~-·~Yilzm~ I~ 
Ziraat Vekili dün süt 

işile meŞgul oldu 
Hataydan gelen yabane1 mallardan 

gümrük resmi alınacak 8aı. v 
tl 
b Sütler muayyen yerlerde toplanacak, Ziraat Kurumu

nun teşkilah tarafından sağılacak ve Salıpazarında 
yapılacak takimden sonra tevzi olunacak 

Adaların suyu Deniz 
Bank tarafından 
temin edilecek 

Adalara iyi su verilmesi için İstanbul 
belediyesi tarafından tetkikler yapıldığı
nı yazmıştık. Denizbank neşriyat m~dü-

Hatay menşe şahadetnamt!sile gelen yabancı mallat 'ç.Iı 
n 
n 
o 

azami gümrük tarifesine tabi tutulacaklar 

rü Hamdi Emin, Adaları güzelleştirme Son zamanlarda Hataydan gelen yaş mamul madde ve eşyaların Hatay b1' 
cemiyti reisi Emin Aıı, sular idaresi mü- meyvaların ambalajında b~ka mem • dudları11dan memleketimize ihracı i 

~ Şehrimize gelen Ziraat Vekili Faik var.lar Ziraat Kurumunun emri altında dürü Ziya dün vali ve belediye reısi Lut- leketler isimleri görülmesi üzerine çin kaymakam ve belediye reislerifl 
Kurdoğlu dün sabahtan itibaren VekAleti bulunan Ankaradaki Devlet çiftliğinde f K Gümrükler İdaresi tarafından tahkika· den tasdikli beyannameler üzeri 

z alikadar eden işler etrafında tetkiklere toplanmaktadır. Kurum. ikinci teşkilatını i r~ann belediyedeki odaSJnda toplan- ta başlandığını yazmıştık. Gümriik1er Hey'eti Vekileniıı Antakya ve İsken 
% ~aılamı§tır. Ziraat Vekili süt iıini İs - İstanbulda vücude getirecektir. Müraka- :~§-ar ır. ~daya. 1~ yüz bin lira ~arca - İdaresi bu husustaki tahkikatını ikmal runda memur ettiği komisyonlar t 

tanbu~da esaslı bir şekle bağlamak için be ışleri belediyeye bırakılacaktır. Diin- k_ suretıle getırılecek suyu ı:>enızbank etmiş ve Hatay menşe şahadetnamesi· fından verilmiş menşe şahadetnan'le 
c tehrimize gelmiş bulunmaktadır. Dün kü topjantıda kurumun İstanbul şubesi :~e~ın: almıştır. Anadolu sahilınden De- le gelen bu meyvalan, Hatay malı ola- rinin bulunması lazım gelmektedir· 
• Dnrlet Ziraat Kurumu İstanbul fUbesin- müdürü süt aatı§l hakkında Ziraat Ve - ız an ın _su~ tanklarına doldurulacak <>- rak kabul etmiyerek ancak azamt ta - Nizarnnameye aykırı hareket edeJl 
l fle Ziraat Vekilinin reisliği altında bir kili Faik Kurdoğluna 18.zım gelen izahatı ~a11 su,. Buyukadaya getirilecek, evvelce rife üzerinden gümriik resmi tahsil e- 1er Maliye, İktısad ve Gümrük Vel<i 

toplantı yapılnuş, halka temiz ve ucuz süt vermiş, bu hususta atanbul valı ve bele- ı:-ışa edıl~ıs ola.n ve fakat metn1k duran dildiktel\ sonra sahiblerine verilme • Jetlerince muayyen bir müddet için . 
r lçirebilmek için görüşülmüştür. Toplan- dıye reisi Liltfi Kırdardan da malfunat depo temızlendıkten sonra içıne doldu • sini kararlaştmnıştır. İdare 30-40 san- racat yapmaktan menedilmekle beri 
ı d ! . . . alınmıştır. rulacaktır. Adada ıu ıebekesi yapılacak dık miktarında olan bu meyva1ann çü- ber mahkeme kararile yüz liradan 
~ a c;tanbul vali ve beledıye reısı Lıltfl +_ d d ' 
Kırdar da bulunmu tur. Kurum, .l.'!tanbulda takim işleri \çin bir epo an mahallelere tevziat yapılacakbr. rümesinin önüne geçmek üzere soğuk liraya kadar par.:ı cezasına çarptı.rıl' 

T "" ki d sil ş lar De . fabrika yapmak i8temektedir. Sütler, Yapılan tetkiklere göre ıuyun metre mi- hava antreposuna nakletmiştir. caklardır. 
c it ur ye e t ıat~ 1

. vlı:- Z~aat muayyen yerlerde toplanacak hayvan - kabı Ada halkına 40 kuruşa verilecektir. Bu mallar sahibi tarafından azam! ta 
t urumunun meydana getıreceğı te§kıllt- lardan gene kurumun vücude getireceği rife üzerinden gümrük resmi verile - maNh:ri;.aul~tnavme emialme ubela;taıbneınr bHır· altiastyes~ I 
ı la ıdare clunacaktır. Kurum, Hk tecrübe A e • k d ~ 0 

t teşkilatla sağılacak, fabrikada takım olu- 1 r un uracı sevgı·sı·ne rek gülllrükten çıkarhmadığı veya ma· alakadarlara göndermiştir. 
olmak Ozere Ankaranın süt ışlerini eline nacak, satıı yerlerine tevzi edilecektir. halline iade olunmadığı takdirde Güm- ll 

ı aımış bulunmaktadır. Ankarada vJcude Fabrikanın Salıpazannda yapılması ıeh- k b 1 • riik1er İdaresi tarafından sablacaktır. Bir IAstik fabrikası kuruluyor ~e~ 
i ıetirılen ıatıf fUbeleri sayesinde ıehre r~n coğrafi bakımından muvafık görül- mu a 8 8 etmıyen Diğer taraftan, Hatay menşeli mah • Memleketimizde Jastik kaloş ve lif t.ıı~· 

temiz süt içırilmektedir. Sün veren hay- mektedir. k d 1 sulat V"" rnamulatm ·sureti ihracına da- tik mamulat? fabrikaları son zamanl.ı: ~it a ini yara ayıp kaçtı ir Hatay hüktlmeti tarafından hazırla· da iyi işler yapmnktadırlar. Kışlık et ~ h. 

Dün Şehr·1 kesı·t eı·r Beledı·ye Sarayı nan nizamname şehrimizdeki alaka - kek ve kadın iskarpinlerinin a1ııarı"' ~a 
Evve;ki gece Beyo,,lunda Saia adında d k 1 t bl" ~ ed."1 · t· 1 ~ 6 ar ma am ara e ı5 ı mış ır. konulan kauçuk tabanlar dayanık ı , r: 

b• • k ı d ı k birı l:P.ndisine yüz vermiyen bir kadını Bu nizamnameye göre Hatay hu - kullanışlı oldukları için çok ku1lall11 'ıı e 
ır SiS ap a 1 yapı aca bıçakla yaralayıp kaçmıştır. dudları içinden çıkan ve menşeleri ne- maktadır. Lastik sarfiyatının bu su~ Son 

Dün öğleden sonra limanı kesıf bir ıls Vali ve Belediye Reisi L\itfi Kırdar Be- Beyoğluncia kunduracılık yapan Said, bati, hayvanı ve madent olup doğru • le artması üzerine şehrimizdeki aya~, ~1 
tabakası kaplamıştır. lediye işlerini tetkik ettiği esnada Bele- epey bir miıddettenberi Vedia adında bir dan doğruya istihsal edilen veya her - kabıcıJar kooperatifi bir lastik fabfl, · 

diyeyc bağlı dairelerin başka başka bi- kadınla tamşnııştır. Saidin Vediay:ı kar~ı hangi bir suretle manipülasyon gören kası kurmağa karar vermişler ve faS elet~ Sis sac.t 1~ den sonra ba§lamq v' bil -
hassa Kadıköy, Haydarpafa &Çl"klannda 
kesafet peycis etmiştir' Bu yüzden saat 
ll\,30 dan sonra Kadıköy, Haydarpaşa, A-
4-ılar hattı vapurları muntazam sefer ya
pamamı§lardır. 

nalarda bulunduğunu görmüs, bu şeklin P2k fazla oları alakasına Vedia mukabele iptidai maddelerle yan mamul veya liyete geçmişlerdir. -# . d<f 
işicri gerilettiğini tesbtt etmiştir. İlerli etmemiştir. Said, sevdiği kadının kendi- ı bi 

şehir pianında işaret edilen yeni Beledi- sir.e karşı elan bu liikaydisini hissetmek!e B k SAKARYA Sinemasında 
ye b:nasmın bir an evvel inşası için te - b~raber ona karşı olan alakası gittikçe u a şam 
şcbbüslere geçilmiştir. artmış ve ırıütemadiyen birlikt~ yaşama- MATA - HARRI ve MARTHE RICHARD'a IAyık emsalsiz bir film. 

Adliye, Belediye ve Vilayel binaları ğ: teklif etmi§tir. İlk zamanlarda Vedia AŞKDAN DAHA KUVVETLİ Sis daha ziyade Haydarpaş1, Kadıköy 
inlerinde toplandığı için Boğaziçi sefer -
lerinde bir intizamsızlık olmamış V'! ffr
k;ııı: vapurları mutad seferlerinı vaktinde 
7apabilmfşlerdir. 

St1ltanahmedde yanyana yapılacaktı. Fa- Saidin tekliflerine avutmak maksadile 
kat adliye bmasınm yerindeki eski E'.~er- müsaid cevablar ve ümidler vermiş, fak:ıt Fransızca sözlü faheseri baflıyor. Baf rolde : GOnün en fazla 
lerin tarihi olduğu iddia olunduğundan bilahare reddetmeğe başlamıştır. Evvel- muvaffak olan Çekoslovak Yıldızı 

Saat 17,30 dan sonra sis ,ehre doğru 

yayılmağa ba~lamış vt saat 1~ da tama -
men r.çılmı~ır. Bu saatten sonrll vapur1ar 
tPkrar muntazaman seferlerini yapmışlar 
dır. 

inşaat durmu§tur. Şimdiye kadar yapılan ki akşam Vedia ile tekrar buluşan Said, L 1 D A B A A R o v A 
teşebbüslerdE bu binalann Sultanahmed-
de inşa olunması imk!nlan temin oluna- ayn. teklifi tazelemif ve bu defa ısrarla 

Dış piyasalara bir haftada 
yapılan ihracat 

kat'i bir .söz istemiştir. Bunun üzerine 
mamıştır. Belediye Reisliği yeni belediye kr 
binası için başka tarafta yer :ıramakta - te ar red cevabı alan Said bıçağını çe -
dır. Münasib bir yer bulunduğu takdırde k~rek Vedianın üzerine atılmış ve onu 
adliye, belediye ve vilayet binalarını is- kalça:ıından yaralamıştır. Yaralı tedavi 
t!ab edecek kadar saha istimlak oluna • altına alınmış, vak'ayı müteakib kaçan 
caktır. Yeni belediye binasına kat'i za • Said zabıta tarafından aranmağa başla -
ruret hasıl olduğundan Hazirana kadar mıştır. 
bu iş h<l'llolunacaktır. Hükumetin Ha -

Yumurta fiatları yükseldi Ticaret ve Sanayi Odası .İkincikAnu· ziranda İstanbul belediyesine yapacağı 
rıun iltlnci haftası içinde !stanbuldan yardımla belediye binasının inşasına ge
muhtelif memleketlere ihraç olunan çilecektfr. Belediye binasının yerini tes- Yumurta fiatlan son günlerde yük -
mallara atd bir istatistik hazırlamıştır. bit etmek tlzere bir komisyon k'ırulncak- .selmeğc başlamıştır. Evvelce 30 liraya 

Bu isU:ıtistiğe göre KAnunusaninin tır. satılmakta olan sandıklar şimdi 32 1i -
tkinci hattas_ı içinde memleketimizden Kazalann belediye binalan da ihtiya- raya yükselmiştir. 
Belçikeya 100 bin, Fransaya 10 bin li· cı karşılıyacak derecede değild~r. Bele _ Yumurta fiatlarının yükselmesinin 
ralık küspe, Kanadaya 50 bin liralık d.ye reisliği kazalardan bu husustaki th- .sebebi Avrupadaki yumurta stoklan • 
kuşyemi, Filistinc 41,498 liralık tuzlu tiyaçlarını sormuftur. Kazalar, mınta _ nın azalması ve piyasaya az yumurta 
balık, Fransaya 12 bin liraltk tiftik, Al kalannda belediye binası olınağa elveri§li gelmekte olmasıdır. 
manyaya 26 bin liralık pestil, Londra· yerleri tesbıt edecek, belediyeye bildi • _. ................... - ................................. ... 
ya 94 bin liralık kepek, Amerlkaya 38 recektir. Şehircilik mütehassısı Prostun ŞEHiR TiYATROSU 
bin liralık keçi derisi, 1 O bin liralık tasYibinctn sonra kazalarda da be~dı _ Tepebqı Dram •ktam S . 20,lO 

fındık, İtalyaya S bin liralık yumurta ye binaları yapılacaktır. Kazaların. bele- H A Y D U T L A R 
ve diğer mem1uet1ere 120 bin lira kıy diye !ılerinı kaymakamlar tedvir ettik _ l.tikW caddni Komedi 

metinde muhtelif mahsul ihraç olun - !erinden bu binalarda kaza te§kil!tı da Akfam s. 20. '° 
muştur. buiuııacaktır. O 6 L u M u z 

Atpazan Topçulara kaldmldı 

Bu film yalnız bit casusluk tilml değil, ayni zamandll kuvvetli 
ve büyUk bir ttşk filmidir. taveten: PARAMUNT JURNAL 

Bugün matinelerde : 

AŞKA TAPAN KADIN 
filminin son seansları 

:u'1a iZMiR'de ELHAMRA'da Senenin en bOy01' 
muvaffakiyeti 

Halil Kamil Film Stüdyosu müdüriyetinden: 
FUm artiılt olarak yetiştirilmek Ozere iyi tahsil gOrmQş bayanlar oc
?l"tle angaje edtlecflğinden talip olanların 31/1/939 tarihine kadar bel' 
gtln t 1 ile 18 araıında Şişlide Boynkdere caddesi 401 numarada StOdJO 

ReJisörQne müracaat etmeleri 

BABALARININ NAMUS VE ŞEREFiNi, KENDi AŞK VE HAYATLARINI 
KURTARMAYA ÇALIŞAN 4 GENCiN M0THIŞ VE HEYECANLI BAHA· 

NELERLE DOLU MUAZZAM MACERALARI 

(Fransızca Sözlü )1 
LORETTA YOUNG 
RICHARD GREN 
GEORGE SANDERS 
REGINALD DENNY 

Aync'l Fox DOnya havadisleri. Numaralı koltukların erkenden aldınlması rica olnnur. Telefon: «289 

Atpazannın yeni ~fi 
P'atfhteki Atpazan Topçular, kaloınl- miştlr. Mayıs ayında ahırlar bu mın.taka

nıştır. Atpazannın bulundugu Fatih ci- dan klm.ilen kalkmış olacaktır. MetrOk 
varındaki dükkanlardan ahır olarak kul- dükkanlardan iailfada olunması için bu .. 

ır 
TAKSiM SiNEMASI 

Sayın mOşterilerlni memnun etmek emeliyle hiçbir fedakarlıktan çekJnmiyerek 

Buyuk komik FER NAN DE L'in en son temsili 

AŞK MAHKOMU 
ıon derece net'ell n eğlenceli rumı YARIN AKŞAMDAN itibaren gösterilecektir. 

GUATEMALA de, BU!NOS • AIRES'de NORMANDIYA VAPURUNDA va Meksika Kovboyları arasında 
çevrilen· bu tllmln diOer sehne arkedafı MONA GOYA ve Argentlnln mefhur FLORIDA ORKESTRASI 

lanılanlara 'Mavı.u :W.D..dn milude veril - rada bir pazar kunılmuı iltenmektedtr. '-------------------------------------------......-



Balıkesir ve Aydında 
şehir yolları yapılıyor 

!~•kesirde geniş ve çok güzel bir cadde ile bir meydan 
lJor. Aydının temizliğine de ehemmiyet veriliyor 

Bozdoğanın büyük 
bir ihtiyacı 

Bozdoğandan yazılıyer: Ka2:8da 
devlet dairelerinin gayri sıhhi yerlerde 
ve ayrı ayn olması hem memurların 
sağlığını Te hem de halkın tşlerlnin 

görülmes!.::ıl güçleı}tinnektedir. Öğren
diğimize göre Adliye Vekil.etl Adliye 
binası ve cezaevi yapılması içln tah
.si.sat ayırmış, yal111Z arsanın temlnt 
cihetini c. M. U.ne vermiştir. Beledi
ye de l!ll.ar planı ya.pılmadıgt ıçtn be
delsiz !l!'ss. veremlyeoeğlnl blldlnnlştir. 

Kanaatınuzca, planın tanzimine ve 
tatbike geçişine epeyce zamana lhti -
ynç oldutnl için belediyenin tanın sa
tış kocper:ıtifleri birliği binllSlna ol
duğu glbi halkın en mütek~if bulun
duğu ilk okul civarında blr ar~<ı.yı em
re ha~ır bulundurması ve C. M. U.ne 
yardım etmesi ıa .. ımdır. Diğer taraf -

tan dsvlet daireleri ve kaymakam evi 
yapılması lçln de teşebbüse geçilmiştir. 
Cok mübrem ve hayatı blr ehemmi -
yet taşıyan hükümet krmağmın blr 
arada ve bütün daireler! lç!ne dacak 
şekilde şekilde ı~ası beklenmektedir. 

Sayfa 5 

Fethiye hergün biraz daha 
kalabalık bir kaza oluyor 
Fethiye köylüsünün de, münevverinin de telı 
arzusu kazada bir Orta okul kurulmasıdır 

Fethiyeden güzel bir gJriinü.j 

Çeşmede deniz orta• Fethiyeden yazılıyor: Sakin limanı, çeviren dağların arasınaa uoıaşırsanız, 
çeşitli mahsulleri, uyanık ve çalışkan ezilip sularla sızan siyah krom çamuru· 

Slnda defl~ne aranıyor halkile yurd ekonomisinde mühim bir nun ince şeritlerine adım başında rast· 
rol oynıyan Fethiyenin t icari vaziyeti !arsınız. Altından incecik bir su fı.cjkı· r &alık . Balıkesir ve tlydın yolla rınt gösteren iki resim gün gcçtik~e inkişaf etmektedir. De · ran siyah taşı kaldtrıp krom aramağa 

§! ~eı:Si ~:~ .... <Hususi) - İstimlak mua- l~nma?1ış parti bina~ının i~aatının_ ta- Asırlarca evvel batan nizbank'ın İstanbul- Mersin hattına iş- kallonnyın yumruk büyüklüğündeki 
~~ırn· .. ılen Anafartalar caddesinin dilen ınşası 14163 lira keşif bedelin • •1 d •k t a !iyen vapuri.an haftada iki defa lima- bu cismi kımıldatamazsınız. ÇünklJ 

$t' t~dil' ~~ 1.Şıne hararetle devam edilmek- den %8 75 kıran müt.eahhidine ihale gemı er e Zl ıyme eşy nımıza ugr· amaktadır. Fethiye, ticare- Fethiy~nin taşları demirdir. 
t • "' . J"lllva· ıc , h . d"l" 
fJI k_1' hafta ıarı.~ yağmurlu gitmesinden olunmuştur. bulunacağı ta mın e 1 ıyor tinin hemen hepsini deniz yolile İzmir Fethiye günden güne kalabalıklaşan 
~ "'t"tl'ıa ~~ongun ka.dar evvel yolda ça- Bu bina parti ve gençlik kurumuna ve İstınbul'la yapmaktadır. Bodrum yurd oc°'klarından birisi olmuştur. Ka-
l' eı; faa]; Yce güçleşmişti. Buna rağ - tahsis olunacaktJr. İzmir (Hususi) - Tüccardan Malı - ve Marmarism süngerciliğine mukabil za merkezinde oldu~u gibi bütün köy· 1e~ 'rı evv~ı·~et .. durdurulrnıyarak işin bir Ay<l~'!'l belediyesi fırınların temi~i- mud Alanyalı, geçen yaz Çeşme sahil- Fethiycde de balıkçılığa çok ehemmi- lerde de her yıl mekteb çağına basmış 

1<. Son gij 
1,hr.ımesi cihetine gidilmiştir. ğile miicade.ieye başlamıştır. Beledıye !erinde, kara sularımız dahilinde de - yet verilmt-ktedir. Türk yavruları mekteblere üşüşmekte

. , ~sı haı~'erde havaların tekrar açıl- reisi heı .~n fırını.an biz~~t teftiş. ~d~ fine araştırmaların2 başlam~tır .. Ç~ - Cesit1i mahsullerinden başka, Fethi- dir. Fethiyenin münevverinin de köy· 
' 

1 l'rniş b Yete daha fazla bir hız ver - rek temızlik ve sınek mucadelesı ıçın me ile Ilıca arasındaki sahıllenmızde ye· t~prak altı servetleri itibarile de li.isünün de tek arzusu ve tek temennisi 8 
tte Par~ltın_1:1aktadır. Bu suretle cad- alınan tedbirleri takib ve kontrol et • asırlarca evvel deniz harbleri olmuş ve zengindir. Kazanın muhtelif noktala - vardır: Orta mekteb ... Fethiye coğrafi 
ti d?e?\Jn·:~o.şenme:i işi bitmi'? gibidir. mektedir. _ fırtınalarda bir çok gemil:;r ~~ b~t~- rında, bilhassa denize yakın olan mm· vaziyeti itibarile de buna hak kazan· 
1.,_hınası.n wki beledıye alanından Par- • • • hr. Bu gemilerde altın, guınuş zikiy • takalarında krom ve manganez ma - mı.ştır K!iza merkezi beş nahiyesine 
~uş a kadar o!an kısmı ikmal o· lzmırde hır talebe denrzde met eşya ve mühim mikdarda para denleri pek boldur. de muntazC'm şoselerle bağlanmış bir 

l'ki k~s~ncak Partiden Kolorduya ka- boğulmak Uzere oran bir vardır." Kıs mevsimin~ ba.~l~m~sı Ü - Etib3n'k, krom ve manganez maden- haldedir. Nahiye merkezleri de köyle. 
)' eadrien~ kah~:~~ı.r. . k d k d zerine muvakk.~t:n !.atıl edılmiş olan }erile, Fethiye maden şirketi krom ~a- rinin e'ks7ri~i iie m~ntaza~ yol irtibatı 
~ kaldı genış1ıgı 16 metredir. Ya- a ini Urfar 1 araştırmalara onurnuzdeki yaz tekrar denlerinde buglin 1.500 den fazla Türk tesis etrnıstır. Fethıve-Mugla yolu 165 
l'. ~aki~la: 3 

metre 25 er santim İzmir (Hususi) - Fatma adında bir ba~lanacaktır. işçisi çalısnıaktadır. Türk kromunun kilimetredir. Yol Muğla'va bağlı bulu-
i'ol_hıra~~~~ı:rı için de dokuz met- işçi kadın sabahleyin Birinci Kordon To~al spor klUbU tesmilleri kabanlı;: yekfmh:\ y st.esinde .en bü~k nan ~?yceğ i~den geÇ€r .. ~u .. yol üzerin· 3kırten k-l. tır. nhtırnır.. takiben çalıştığı mağazaya rakamlardan bırısını zeng;ın Fethıye de muteadd!d beton kopruler vardır. 
~Ikın an Ço dar olan ve bu yüzden gide-rken aya,({ının jkaymasile denire Tokat Spor birli~! azalarından müteşekkil toprakl~rının cevheri te5kil etmekte • Otomobiller Muğlayı buradan 4-S saat 
~]l;ı_ a VCıl:.. 'n · · ib olan temsil kolu a Sanr.a(tın şereilı> adlı piyes fu> · d k d V'l~ k 1 · "'"' bu • · ı mesını muc düşmüştür. Lise talebesinden Refik dir. Fethivenin bir çok yerlerın e zım- içinde tutma. ta ır. ı ayet mer ez en· 
· e 

0 a an a ırı rnuı- namında bir genç, hadiseyi görünce he- Tmhala gitmı.cııcrdir. Gençler bundan sonra para madeni de vnrdrr. mizle Fethiy~ arasında gayet munta • 
r suren rt d k ld l o:Çapan o~ıu .. komedisini temsil etmek üzere 1 

l':ski heı . men denize atılmış ve boğulmak üzere b!rer temsil v~rmck üzere Zile ve Erbaa ka- Fethiye ovasını , Fethiye könreiini zam poc;ta ~ervisi de yapılmaktadır. 
~ı b· edıvp rııevdanının büyük bir bulunan kadım kurtarmıştır. zalarına d:ı. gideceklerdir. 
~%~ "ır r.ok dükkanlar yıkılmak su- - ---------

•d~irnai~1~ a1ç:1mıştı. ( Isparta Halkevi çahşmaları ) 
~ıe~~-a~~ndaH~ili~~ ~------~------------------~~ UkJı:a_'l1 rı ;ıcta kalmıştır. Yakında bu 

" 'aha da ar da tamamile yıkılacak, bu 

1. Ça_Vfle ll'lPvdrına ilhak edilecektir. 
1tıe lid l'f'si k:ınalizasvonunun mana • 

- lt~r~u faalivpt de d~vam etmektedir. 
lll '- n el ı · ~ 
Ilı. a.._ sur r 1~en fazla amele çalıştITıl· 

esine ~ 11e ic:in bir an evvel bjtiril
%htı Çllışılrnakfadır. 

•asına hn hau:shanesine bir hamam in-
tıetıitı rn~~l~nrnı~tır. Bu hamam hapisa
Caktıl'. Uhı.:n bir ihtiyacını karşılaya· 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

eli~ liasan ·· ~ -- · 
ıı;.~at Bey b:lmem 

ettin ı:n! ? ... 

______ . __ ..... _ .. ' 

.. . Seyyahların her s~ne 
memleketimize uğradıkları 

· ay Şubat ve Mart aylan • 
· dır ... 

... Belediye turizm şube· 
si seyyahların çıktıklan 

yerleri temizleyip güzelleı
tirecekmif .• 

Hasan Bey - Mümkün 
olsa da seyyahlar şehre 

beı on yerden çıksa!ar!. 

Amasrada batan illi 
Vapur çık11rıldı 

1 iki karısını <ı .. öve 
Döve öldüren köglii 

Amasra (Hususi) - Amasra lima
nında batarak limanı sığlaştıran Şahin 
ve Rize vaptrlarının çıkarılması işi so
na ermiştir. 

Umumi Hıırb senelerinde rıhtımın di
binde batan Şahin vapuru ancak dipte 
dinamitle parçalanarak çıkarılabilmiş· 
tir. 1931 deki büyük fırtınada karaya 
düşen Rize vapuru ise yansı -~patıl~ 
mak suretile suyu boşaltılmuı, ıçındekı 
kömürün bir kısmı çıkan1mış ve yüz-
dürülrn üştür. · 

Rize vapuru ve içinde~i kömür, şim- 1 
di maliveye int;knl etm~ bulunmakl~a· 
dır. Mal iyE: gemiyi v.e kömürü satılıga 1 

çıkarmışt!r. - - ----
Samsun Halkavi temsil kolunun 

hazırlı ki arı 
Samsun (Hususi) - Ha1kevi göste· 

rit kolu bundan bir müddet öı:ıC'e 
cKanun adamı> adlı eseri büyük hır ı 
muvaffaldyetle aynamıştı ve eser iki 
gün aroıardın.a tekmr adl:lerek 3000 

yurdaş tarafından ~eyredilın~. ~. -
yevm göstPit şubesı (Akın) pıye~.ı~~n 
provaJar;le meşgul olmaktadır. Butun 
roller bayan ve bny öğretmen arkadaş· 
lar tarafınd<!n deruhte olunmuştur. 

Mans (Hususi) - Maraşın Yalıde .. 
mirli köyünden İkiz Mustafa oğlu Mus 
tafamn, kar1Jarın:n ikisini de eve ka • 
payarak sora ile dövdüğünü, kadınlar
dan Avse adlı olanın dayak altında öl
düğünU. diğeıi Haticenin ağır hasta ol· 
duğunu yazmtştım. İki gün sonra Ha -
tice de ölmüştür. 

Ticaret Odası intihabı Kadınların naşları: otops!. yapılmak 
. . ja il de adli veye verılmek uzere mer • 

Trabmn, ( Husus'i ) - Şehrın:ız keze getirildiler. Katil: 
Ticaret Odası yıllık kongres~ : «- Kadınlardan biri ağaçtan düş -
ni akdederek yeni id~re h~yetını tü, öteki cı ince hastalıklı =- veremli~ t
seçmiştir. Yeni oda heye>t.~ne .. Reıs Atıf di. demektPdir. 
Saruhan, azalıkla ra da Zuh tu Saru • Av"'-e ile on iki ~enelik evliymiş. Bun 

wl I:f"' . Çulha ... 
han, Kamil Dedeog u, useyın · dan , bir bucuk, beş. altı yaş1annda ü9 
H .. .. A b McJ~mcd Hazar ve Na- . 

usnu Y 3~· . , • ' çocuğu var. Ikinci karısı olan Hatice • 
zun Ural seçılmış erdır. vi iki .s~ne evvel a1mış. Fakat bunun • 

'l'rabzou lig maı;lan ia aralarında nikah olmadığı gibi ço • 
Trabzon bölgesi lig maçlarının bi • cuklan d~ vok. 

rinci devre.si sona ermiş:w?uvan hes~ • Resimlerden biri katile diğeri d • 
bile İdmanocağı bü-incilıgı ve Necmıa- nu ya'kalıyan Karamanlı' ka~akol ~ 0 

r k.1 "bü de ikinciliği kazanmışlar ~ • ' o • ı u mutanı yigit ve V8Zifeperver onbaşı 
dır. Halid Vidinciy~ aiddir 



.. ,.. 
1 Hıctbelv Karpmada 1 

c Ç ŞAHIS 
•a 
U çft?t.di şahıs - Demindenberi 'Oçfuıdl §Shı.! -DoğnıN pşhm, hl· 

karşınızdayım, demlııdenbe • dım. Dilnyanm hali. kimse kimseye 
ri size söylemediğim kalmadı. Siz de benzemlyonnu,. Desreize sizden gayri 
btr kere a~m açıp bir şey söylese • hayır yok, ·bakalım gene arkadaşmna 
nize. dut vemiı:ı: bülbül gı'bi ses çıkar- döneyim.. 0 belld biraz daha konu.,ır .. 

• ./ "j , ha dibe 
madan yü.zllme bakıyorsunuz .. haydi !,_._ _. y. 
oanım ne olur. Siz de konuşun, siz de ılWl<.'l fllhıs - S&ylediğtm kAfi d9 • 

llôyleyin! Vallahi nerede ise ikinizin de ğtl.;1? sırada irt b talı daha gı.. 
d118iz olduğuna hükmedeceğim ... Ye • rer :çi)ncfi şab :.:m!' ~la birlıı. 
ter artık patlatmayın beni .. Haydi şun· cl • bakar.• ' 
dan bundan, dereden tepeden, inişten Üçüncli fQhıs _Bunu tamdmıs mı, 
yokuştan, neden olursa olsun bir şeyler tanımıyor mU!UDUZ? Meşhur bir 1dm. 
anlatın .. haydi haydi... · iedir. Ona adla anla, h.Adisat, derler. 

İklııcl tahıl - Ben daima az konu • Hftdisat - Ne var? .. Niye toplandı • 
fllnım.. nız? .. Neler söylftyommuz? .. D:ışardan 

'OçQncf1 şahu; - Çok şükür bir şey yalnız btmnldn ıtMtnt duydum ... 
al:JyHyebildlnh .• ha şöyle blrnz daha a· Üçüncl\ şahıs - Benim sesimi d1q .. 
çılııı.. bu kadar tekellüfe ne hacet.. muşsunuzdur. Ben konuşuyordum. 
haydi haydi stı de bana benzeyiniz.. ni· Hnd1Mt - Senm adın ne? 
ye sustunuz? niye yüzüme bakıyomı- 'Oçünen şahıs - Benim admı cYapa· 
ııuz? .. Dı1iırlz olduğu muhakkak .. ko • cağml• dır. Arkadqlarnnın ... 
llt14lllak ta biliyorsunuz... Peki amma Hfıd:sat - Hele ten. sus (ikinci şaha 
niye benim gibi değilsiniz? döner): Senin peJt s~ gelmiyordu. 

İkinci pJıu - Ben az söylerim. İkind şahıs - Evet, ben pek tasla 
1"çOnMl ~ıs - Malfun .. fakat asıl konuşmam. 

tuhafı nrkadaşınız daha hiç bh- şey si5y· Hadisat - Adm nedir? 
~e.rnedl. O sizden daha sükO.tt .. ah onu İkinci şahıs - Yapıyorum. 
~a bir konuşturmanın çaresini bul • Hadbat - (Btrlnd şa}ı.!a dlSnmQ.f • 
am.. o da be.na bir şeyler söylese. Hay tür). Senin sesini hi9 duymadım desem 
dl bayım; haydi; haydi ... Siz de bir yeri var. Ne dersin? 
şeyler söyleyiverin.. ne olur kıya - Birlnd şahıs - Ben pek, pek az ko-
m.et kopmaz ya .. Bakın arkadaşınız ka· nuşuru"n, 
dar olamıyorsunuz.. Hadisat - Adm nedir? 

Birinci phı& - Ben arkadaşımdan Birinci şahıs .-.:. Yaptım? 
da az konUfUl'UJll. İsmet Hult\sl 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Bir kabilenin yegane ferdi Boynuzlu ve mahmuzlu kuş 

Cenubt Amerl· 
kada yet.iJen bu 
.kuşların ba§lann
da bir boynuz. .. 
yaklannda da malı 

İngiliz Genye
sinde yaşıyan Ta
rume kabilesinin 
biricik ya~ıyan 
ferdi, resimde gör. 
düğünüz bu kadın- muz bı.ilunur. 

Bu hayvan bu
dır. 

,...;,..k.. h d ton yuımuş bir .,. 
...... ~ u un an dam mbl dimdik ~.n... Mahın , 

Qç sene evvel bu _"t'J. ,, ..... ..u.. UZL!rJ <>-
kabile birbiri ardı- nun one, arkaya gidip gelmesine manidfr. 

sıra muhtelif felf.. nihayet hepsini &cınrmüştür. Bu kAdm 
ket-lere uğramıı, da bu felAketler eauında bir ağaç ko-

• hastalık, afetler. vuğuna saklandığı için ve uzun günler 

---· .. ·-·-····· .. ·····~?.~~~~~~ .... ~~-~~ .. ~:.ada yn,adığı l)lrı kurtulmuştur. 

Kabul edilmemesi 
Milmlıiln olmıgan 
Bir rica .• 
Bu aötunlarda 3.f yaşına kadar ev· 

lenememft bir kızın A. E. imzasile 
bir feryad, bir şikAyet satırlan çık • 
Dllfb. O satırların çıkması üzerine 
de sağıdan soldan üç beş tane teklif 
yağın~tı. Fakat hiç biri de müna • 
mb, bele clddt değildi, A. E. ye ya"ü 
dığrm bir fıkrada bu fikrimi söylü -
yorum. Talib olanlardan biri, B. N. 
yazımı garmilf, itiraz ediyor. Ne ça· 
re ki, insanların kendi kendilerini 
oldultlan gibi görebilenleri pek çok 
değildir. Ve hüküm bahsinde insa -
mn kendi kanaatinden ziyade tabi 
olduğu muhatabının düşüncesi mü • 
essirdir. Fakat geçelim. Yalnız bo -
fUl?l8 giden bir noktayı da kaydede· 
ylın: 

Okuyucum mektubunun sonunda 
hüviyetinin §imdilik gizli tutulma • 
sını rica etmiş. Gilldüm: 

- Heın hükmü teyid eder, hem 
ıkabul edilmemesi mümkün olmıyan 
bir rica, dedim. 

Zira mektubwıda ne hüviyeti ya • 
zılıydı, ne de ild harften gayri imza· 
il vardı. 

* Bay •M. Ş.•: 
- Kimsesiz, dosttan, arka~ 

mahrum bir genç evlenmek isterse 
ne ynpar? diye soruyor. Sokak mu .. 
arefelP..rinden çekineceği tabii, o hal· 
de hangi yoldan gitmeli? 

................................................... .._... 

· Gerçekten mühim mesele, evet ne 
yapmalı? 

- Cemiyet hayatına girecek, evli 
tanıdıklanruzdan yardım istiyecek, 
yahud da işi tesadüfe bırakacaksı • 
nız. demek mümkündür. 

Fakat ya, tanıdığınız da yoksa .. 
Meseleyi iki erkek dostuma ayn 

, ayrı sordum: 

- Farz€diniz ki İngiltereye gitti • 
niz, yerleştiniz, orada kalmak istl • 
yo:-sunuz, evleneceksiniz, tanıdığı • 
nız da yok, ne yapanınız? 

Dostlarımdan birincisi atılgan, 
cür'etklr, müt~ebbistir. Şu cevabı 
verdi: 

- Şahsım hakkında mevcı.ıd ma • 
lfunatı toplayan ne kadar resmt ve -
sika varsa hepsinin de resmt birer 
kopyclcrini çıkarlt:lnr, sonra otur .. 
duğum .emtte, benimle bem Ayar btr 
aileye ~llar, bir mektubla da :mese. 
leyi anlatarak kendilerinden rande • 
vu ister, bu şekilde oemi~t hayatı .. 
na yirerlm. 

İkinci dostum btru korkak, biru 
pısırık: 

- Şu veya bu fekilde bi:r iş Ale • 
mine girer, orada çalışan kızlardan 
birinin bana güUlm.emesini bekle .. 
rlm, dedi 

Bana ayle geliyor ki birinci dos • 
tumun, hele İngflterede ol~ öm .. 
rü intizarla geçecektir, ikinci dos .. 
tum :ise Taymis nehrinin koyu, kirli 

san sularının içine g&ııülmeğe mah· 
kfundur. 

TBYZE 

BON POST& 

~ 
Taşlı saç tokaları 

Ovey kızım öldüren katil yedi sene 
hapse mahkOm edildi 

Katilin tecziyesinde tedavinin geç kalmasınııı 
ölümde müessir olması gözönünde tutuldu 

Kadıköyilnde Kufdlli clvannda işle· ran Vecahet isminde bir kadın bit~ 
nen feci bir e:inayetin muhakemesi, A· ~den 100 gram süt alarak i~iş, , 
lıroezada, dQıı neticelenmiştir. sonra tesemmüm alaimi göstereff), 

Mahkemede okunan kararda, hldi - seki hastanesine kaldınlmıştır. J. 
senin şu JUretle vukubulduğu anlaşıl· Hadise, adliyeye intikal edere1<ı )ıı' 
mıştır: kikat mevzuu olmuş, adliyeye tB , ' 

Suçlu Cevad, bir akşam sarhoş ola • Enver Karan, sütün tıbbı adli kiıt''I 
ra.k, evt..ne gitmiş ve evinde de aldırdı· hanesinde, tahlil edilmesine ıuzuıP 
ğı bir şişe 21 lik rakıyı içmiştir. termiştir. 

Cevad, bundan sonra, ba~ka bir eve ------
nakletmek ihere, hazırlamış olduğu Poliste: 

Mangal kamDrDnden bir am•11 konturab trmalatmak için, ayni evde 
oturan Sudlnhı odamıa gtmıişttr. 

Bu sırada Cevadın kaTl!l Sabiha da zehirlendi -
ayni odaya girerek, kocasına hitaben; Beyoğlur.da Cihangir caddesi~ ı 
•- Bay Sudiyi rahat bırak, uyuya • numaralı evin bodrum kat od~ /1 

cah demq .,e sonra TevekkeH değil!> turan inşaat amelelerinden lsrn~ 
dtye başlıyarak, bazı tmalı söder söy· sabah odasında ölü olarak bul "si 
lemişUr. Buna asabileşen Cevad: tur. Yapılan muayenesinde 1~~, 

•- Sen kendi kızma bak!• diyerek, yanmamı~ mangal kömürile zehir 
i1wy kızı Reyham tahkir edince, Rey • miş olduğu anlaşılmıştır. 
han da knftlr1e mukabele etmiş ve kav- Bir hizmetçi halı sllkerk•" 
ga büyfunftJtft.r. per:cereden dOffO b'' 

İşte, bu kavga smunnda ~ htddet • Taksimde Gümüş apartımarofllll t 
Yenen üvpY baba, SU!talı bıçağını çeke- şinci katında hizmetçilik eden yirıııl J' 
rek, genç km bir çok yelinden yarn~a~ ki y~şlıı.nnda ~efia, dün pencered~ 
mış, Reyhan k.a1dınldığı hastanede 01 lı sılkerken bırdenbire müvaır11 -1_ 
müştür. • . kaybederek düşmüştür. Muhte . .f e' 
Suçh~nun clnayeti ~leyışinde bır lerinden nğır surette yaralanan :ıı .ti 

kasdı o~ğına dair vaki iddia.-n, elde berayi tedavi hastaneye kalcıırıl~ .. 
, müsbet deimer kammnda mahkemece . ~ Yeıu kalkık saçlara tqh to'kalar fev· k b 

1 
-rüım· . k hA Bir sucu beygırl bir kadın• it _.,' a u e şayan go emış, anca , • ıenv 

ka~de yaraşmaktadır. Sade toka, klıp di!!ede Sabthanm slSzlerl de tahrik ma· ~aı:ım~dtın ~aresi~deki su o~ 
değil, küpe, kolye de bu kuva.für saye- htyetinde bulunmu~r. len yüklu beygır Tal:rn.hane ~adı I 
ıinde yeniden kıymet almıştır. HatU Reyh?nın ~lümünd~. tedav1ntn geç deı:_ı geçerken Elmadagı'nda da"(} Se.~ 

' 1 .. ·--' 1 d kagında oturan 70 yaşlann ı1ı 
evet hatta yüzüklere, bileziklere bile es- yapt m~sınm muP.:>:>ır o rnası a naz.ara . ere "" 

· · almnra'k suçhı Cevad ceza kanununun adında bır kadına çarparak Y JI. 
kısınden daha' fazla ehemmiyet veril- ~ ~s . .' dd . t vfi,_ •·hfi şürmüştür Kaza neticesinde b&Ş1 

..... ' . .. _ . "'"' ın<"ı ma esme e Kan ve ı.a ı · . · . . . ·· dll" .. 
mektedır. Çunkü bunlar yenı knvafürle- fen 1 ~ene -4 ay müddet~ ağır hapse ve hafifce yaralanan Satarugın IJl\.l 

rin teferrüatı demek olan küpelerle, saç maktul ~enç kızın vel'fteSlne 1000 Ura tı yapllmıştır. ~ 
klip ve toka1arile yepyeni bir ahenk yap- C51üm tazminatı verm~ mah~m edil· Bfr hırtuz elektrik malzeme•I ~ 
makt;a, yıllardır unutulınU§ bir kacim g{j- miŞtir. Kasımp~ada oturan Murad • dl' 
ze111ğini ihya etmektedirler. Okmeydam cinayeti tahkikatı biri, ?alata_da LAleliçeşme soıwgın ııt' 

. • • lektrik magazasından elektrik f(l9~ 
MeselA: Bır gece kuvafürünü işte böy- R8tlC818Rdl ' mesi çalıp kaçarken yakalan~' 

le bir k~le .!fisliyebitininiz. (Yukan- Okmeydanı cinayeti etrafında, müd· Suçlu hakkında takibata baŞl8 
d:ıld). deiumumtukçe yapdmakta olan tahkl - tır. ~ 

Bu (klip) e küpelerini:rle kolyeniz1, kat neticelenmiştir. Tutuşan baca ~tn'um!arı elSnd :l.ı 
bileziğinizi. yüzüğünüzO de uydunımı· Dadaylı İhsanı başını taşla ezmek Kadıköyünde Caferağa mahall# t' 

suretile öldiirme~n maznun olan A· Kadife sokağında 12 numaralı ~ . 1 ~ 
nuz. rab Muradın h~diseyi inkh etmekle be kinci katında yanan sobanın tes1ril;/. 
Gündüzü:ı ayni 1ruvaf0rfin yalnız to- !'8ber, suçu da delfllerle sablt görül • ca kurom]cın tutuşmuşsa da "'

8"JI 
kasını ~ıkarırsınız. O vakit küpelerinizle, müştür. büyüm<>sine meydan verilmeden i 
kolyenize, bileziklerinize de lüzum kal· Müddeiumumilik, iddianametııini ha- ye tarafından söndürü1müştür. 
maz. (Aşağıdaki). :ıırlıyar3k, tabkikah sorgu hllrlmliğine Bir hırsız keçarken yakalır"~ 

gi5ndermişttr. N f d d b ' . 1ki geee? 

Elbiselerdeki parlakhk 
nasıl giderilir ? 

Cinsi ne olursa olsun. parlaklığını gl -

dereceğıniz kumaşı kendi kumaşından 

bir parça He ıslak biı tUlbend arasına 

koyar, iistünde:n ütü gçirirsiniz. Netice 

daima mükemmeldir. 

Hadise, bugünlerde Ağırceza mah • vl ecand ı Ta ınl ba md, evvp ekmeontstılı"' . ~ og u a ar a aşın a e .. ,, ,.. 
kemesme. intikal edeceırnr. . t h 11. d b çalıP ınşaa ma a ın en az.ı eşya 

Tramvay şirketi 7800 liraya çarken yakalanmıştır. ,) 

tazminata mahkQm Oldu Kehvede esrar içen biri yaf(ıtl'~ 
936 yılı umnda Şişhane :yokuşunda Eyüb~e. Abacıçeş~ caddesirı~~ 
k b ] 

•tra a ._ciasınm Ağırce med Alının kahvesınde esrarlı "/ 
vu u u an mv y uı • . ·1 kt ld • b t ~--~ndao I 
zada görülen muhakemesi neticelen • ıçı me e 0 ugu za ı a umu.ı ~ 

· h" ..ll--:.- h ku~ d'--ti de Asliye ber alınarak yapılan aramada JJ ~tı İ 
mı~, a\:ı.:ıııc:nıı1 u ıu rn::: d d b. . . k k 1anrı-
5 . i h kuk mahkemesine intikal et· ın a ırı esrar ıçer en ya a ti 

Hardal bozulmadan nasıl -1~~ u üzerinde de bir miktar esrar oıı""' 
h f d ·ı b·ı· ? miı~·kuk mahkemesi, davacıl!rdan Kad muştur. Suçlu hakkında takibstıı 

mu a aza e ı e ı ır ö d eti 1 d' lanmıştır rlye zcremtrln avasını n ce en ıre- · _ -' 
Sofralarda kul!andığımız hardalın rek tramvay şirketini 7800 Ura tazmi· E . ö 0 h k 1 1 · ger• t', • . mın n anınm yı ı ma şı ~ 

uzun müddet bozulmaması ve Iezze • nat venneğe mah~m etmiş, karar Em· ' .. .. h ,_.,_ .. -.111~ · d .. --..lik 1 ınonu anının yıJUJ.Jı-::>P' 
tini muhafrza etmesini :isterseniz ~ mahkemel temyızce e, ~ 0 un· · 1 -ı hh.d b · a-- ..;9"'~ nne a an mu ea ı u ı.ş ~· tıır'ı 

dal kabının ağzına bir parmak kalın • muş:ur. • • miş, ihtiyat akçesini belediyeye .,ı 
lığında daire şeklinde kesilmiş bir li . Bır kadın sütten zehırlendı mıştır. Hanın yıkılması için yen

1 

mon koyunuz Kasunpaşada Şehvell 110kağında otu· hale yapılacaktır. 

iki ahbab çavuşlar: 

l 



Sayfa 7 

Bir Sarayllnın Hatıraları Almanyanın yapacağı 
şeyleri daima 6 ay 

evvelinden bilirim ! 
~~~~'-1\1111-....ıı~~r•••••n••••·-- - ••••----•••••••• - ' -·· ...... -_. ...... , 

~ Yakın Osmanlı tarihine aid ifşaat: 8 JIMlll. ~~~ 

Abd~fhamid··--,,e,;i·-·;;f intak 
YAZAN 

etti ve Medinege_ sürdü ._in __ gi_liz_m_u_ha_rr_ir_i R_C_. K_._E_ns_or_I 
A 1man erkAnıharbiyem 1864 ten J 

beri. kendisinin kani' vermedi
ği ve pllnıru çok evvelden hazırlama-! 
dtğı hiç bir harbe girmemiştir. Bunun 
içindir ki, gerek Cihan Hari>bıin, gerek 
son A vnıpa buhranınm tarlhint Al • 
manym11ıt yaptlğı hazırlıklara baka • 
rak, gününden önce tayin etmek müm· 
künıdü. Netekim böyle oldu. · 

: SUAD DERViŞ ·~ NAKLEDEN 

OünkÜ.kiöiiii-·--·, 
hulasası 

1 fi '::,_ııeııı Podİfah M ,.,.cuı... """ 
n dit&t· len.nelen birinin. ağzın· 

" ıu~""311.nuz. Bu kadın elyeımı 
teuır. 1)e 1ıtanbuld4 bulunmak- l 
-1bcıa14 j 

Gc Lır .?iz haredilmiı, velihad Mu- : 
O<-ce • 

'llc a1ııcı Cl7'atztn samyuıdan abna-
tc t elliı,.~~an_lmıştır. Eski pad~nh 
M.ı· -- ıntıhar etm.i~ttr fntihıır 
-~be· :r. 
~k oıa,. f5nd Muradın zatm bo-
~ CUabtnı bılıbütün bozm.~ 
L f,__ cfeliti)c a'" tl • - ' 
R -,r~. c.ame en gosterme- : 

~"""" it . : "f.t, ç e?'ine o da tahttan indin1- : 
4hcfar~~n ıarayına J:r.ınah!mqn~. l 
"'ı:et ~ beşi~ci Muradı btr a" · 
~ etki ~k ıstemektedir. Bun'ın · 
"G:1ıt, ~ışah ve sarayı halkı 
~ Çıt4Z!Jike maruz bırııktl111ak
h• o:T>ı' 'ta~an sarayı tam bir mah-
(L "ft't&7'. 
... t,11ı •. . 

iki:vesıne devam ediyor) . . ......... , 
ara ·······················-·····' bı..~ i~in~eki hayat nakabili 

ı._ 1.t --.ıınuıdu. Abdülhamid, Sul-

'8t ~~ ölınesi için elinôen gelen 
: dı~" P•Yordu. Hastalığını teşdid et-

.. ldtt~n inhimaki olduğunu pek 
~ ı.nı: lerle onu zehirlemek isti
....._ •• !çkJ. u:eıı ~arzusuna da nail oldu 
~il ~ker bobrekleri bozulan Sultan 
~td hastalığına tutuldu ve teda

- i5ldü. 

~ .. korkunç JTU'11Gr 
~~ ~ın korkunç günlerinıi 
~- il~~ artık hayatta ne bir rı
~k \tr latıkbale emniyeti kalmıştı. 
~llllııd fb~~hşet içinde öleceğimiz günü 
~ ~ Y'a~ağın gelmesini bekli-

.._ -~ı.ıı.· 
~1- ~ ın bir arkadaşım vardı. 
~· Qll.

1
'..fltnda idi. Belki benden ld-

.~ .. nun b' . 
~ l'ISlatg ırınde hastalandı. Bu bir 
~i '-iy,t~lı~ ~ıydı, bir barsak d<!-
~'CltdG ' 'h lmıyoruz. 
~ ll~Çf~cıla~ıyordu. Hemen koş-
it· f°ltl\. re bır doktor gP.tirmelerini 

~öbetçner b . . 
tt ' dedik ili d nlemediler. cİnsan ö-
~' }ıg • E\l'Vela harem ağaları. son
~\ ~':rn ~adınlan yalvardık, y:ı
~ ttııgı se bıze merhamet etm-?di. 'l toktt~o~rnor kesiliyordu. Bır a
"- 'Sır ill kı su ısıtalım, karmn:t ko
~ 8, c~rnı~ yoktu ki verip canı
~ kııa ıs~riır~~ · m. Yüzüne b:tka baka 
~ t'll ~ili r~uk. Hiçbir şey y:ıpama
~ Clıı t b:r tedavi usulü tatb;k et
... ~~ın Çe~ı~es'ni seyrettiğ!mi7. bu 
-._ ~ ıı_11~lurnu bana müthiş !esir et-
~~~f clE: tahammül için yaptığımız 
~~ k kırdı. 
~.. eJ\di:rne d- -~ ·• OltılJ uşunmeğe başladı.111: S f.~~k 1~ haydi saltanat için, ikt1-
~ f'ri!• ~çin, şunun için. bunun lçfn 
'l \th i,1~ucade1e ediyor, kah bir am
--~lll~kt ~rkek kardeşi böyle diri di
t-. .... 21 Çill ~rı çekinmiyorlar. Fakat biz ... 
-~O 01llar g'b· 'ı.a.,"': lıiz . ı ayni felaketlere ma-
~ Çtıık· etıırler n çin onlarlı birlik~e 
L~' dil ·~oruz? 
""'t tıırı:rniı b. . 
1) ...... ~dlnı· zı satın alırla-:, biz on-
"'-.~ llır 2 seçrneviz. Bizi kım isterse 
~ ,., •E- b ir es· · · 
~ ~ "'tııı içi • rı ısterse saraya, is-

ı.._ l'atuı ta;e kovsunlar, o esir olduk-
..-...Ua. ını duyabilir mı·? _. Yer . . .. 
~ ıtn k ımtezmış g"bi bt: de efen-
' bayı abahatırrini, yahuj kötü ta
~ ~t ~ canımızla ödiyelim ... 

h.a )a.. Yan edivordum. Daha doğ-
.. yat i . d 

~ llb· h çın e bulunmaktan, ar-
~ Cette ~k 1 

erhangi bir hastalıktan ''-ta,.:· kıvt-ana kıvrana, tepin" te
tctaa aı:ıorara en ufak bir yardım 

• ekten korkuyordum. Öl-

191 3 yılında idik. O Sll'8da Berlinde 
buluna"l George Renwick adında bir 
gazeteci arkadaşım bana, Alınanlann 
o Aiiustosta harb çıkaracaklannı söyle
di. Görüsü çok kuvvetli olan bu adam 
bu fikri, •Müdafaa vergisi• nin top -
lanma zamanına ve sarfediliş tarzına 
bakarak ileri sürüyordu: cAhnan şey
lerin ÇQğu bir mevsimliktir. Bu mev -
sim f?eçE"r de harb edilmezse hepsi bo
şa gider • diyordu. İkinci bir sebeb ola
rak da S'Unu ~öste.riyordu: Ağustos &Y1 
bÜyük manevralar zamam idi. Yeni 
kur'a efradmı:ı talim ve terbiyesi de ı'iıtler Alman eric4nıhar~ cıraıı7'da 
o ay bitmiş olacaktı. Bövlece harb dev- ErkAnıharbiyeier umumiyetle ihti • 
resi temmt1 1 iptidalannda başlıya bile- yatkardırlar. Bir yandan makineyi, ma-

Çırağa.n .sara ymııı eski hali cek. - VP f!P'er pek uzun bir plAn 'kurul- kineleşmeyt benimserken bir vandan 
mamışsa- Ey!ul sonuna kadar sürecek- da dört eile insan kuvvetine f , r'ar 

dükten sonra bu merum sarayın bır oda- çektiğimizi bütün anlatmak cSayei şaha- ti. . Bu <lüşünce ile zihnimde · b a 11 

sında ötek:Ier için yeni bir işkence olmak nede b:z kurtulduk, fakat orada olanla- Renwick'in kehaneti n~ Serajevo en kat'isi belirdi: Şu halde Alman e~ 
'üzere. dirüyünce, lrurdlanıncıy.ı kadar ra merhamet buyurun padişahını. de- cinaveti ara~ında, Almanya daha bir kamharbiyesi; harbe girmiye karar ve
lcalmaktan korkuyordum. mek istiyordum.. İsüyordumsıl amm.ab 

1 
• tb~ cok ha1ırlıklar vantı . İnsan bunlan hep rince, en a1 kaç sınıf talim ve terbiye 

Ge:ıcl. iğim, yaşamak ,_..yakım buna is- hareketimi Abdülhamid na u acu ı. b. d - - .. . t' · c·h H b' .. .. k ih . - . ..,- .. . . . ır en V'O"onune ,ıe ınnce, ı en ar ı gormuş as ere tıyac gosterecektı? 
yan t:diyoreu. B~ sCJzlerımm onu memnun etmesıne ı~- nin cı:kmasında tıa.h~k edkC sebebin Araştırdım Ve müteh8.S81Slarnı bunu 

B . . M d f 1. ka'l yoktu. Muhakkak surette kızaca.idı "h' b. 1.. ld w k d i . . eşmcı ura IR me ane 1 mu ım ır ro u o U$ln& pe e nana- şımdıye kadar hep caltı sınıf• olarak 
ve belki de beni tekrar oraya, o ·· d'kl · · 1 d B n ü 

Şehzad.,.1 .ı~ .• · zamanında 0 ka1:ır asalıi. f l t• . - d kt' B ·ç·n mıyor. goster ı erım an a ım. unun st -
~ 6 se a e n ıçıne gon erece ı. unun ı ı * _ . 

Patlicahlığınds 0 kadar hasta olan Sult:m .. 1 k . ted'ğ' . .. li ne 1932 de. Fon Papen hukUmetı za -
:ı or.a soy eme ıs 1 ım şeyı soy yeme- Sı'nırli nelelim (1933)e: Coklan bilir, d '1k tf 'l"h lt w 

Murad hu ır.ahpusiyeti herkesten daha diın. Sade önünde eğildim: - "' . . manın a. ı . . sın sı a a ın~ çagın -
ı..u·~:.ı"k '\..'ır so~ukkanlılıkla karşıl.amıştı. S . h ed M d f d' . h' ben daha o tanhte (vanı bundan altı lınca. ufak bır hesabla ~ netıceye va~ 
., J. 11 6 - ayeı şa an e ura en ının ıç 1 1938 d A 
H(·pimı'ze cesaret veriyor, hiçbi:- şev. ie b' 1 . Jcs:-1· d ~·ıd· d' b vıl evvPH Alman ann e vnı - dım: A!tın<'ı sınıf 1937 de toplanacak, 

ır şev erı e iL e6ı ır, ıye ceva b" •. k b' h bl t hd'd d k 
fazla telaş göstermiyordu. Kendi çocuk- d' · pavı •ıv'J ır 2r e e ı e ece - harb d~ 1938 de .patlak verecekti. 

ver ım. 1 .. 1 ·sı· B · 938 ,_ 
lanna kendisi dersler veriyor, onlara pi- F k t art k f d'l . .1 "'l lerini an ~mış ve sov emı ım. u on- Bu hesabı. Hitlerin 1 yılında sıa. a a sonra ı e en ı enm ... e6 : , .._ 1. 'Jk 1 bi 'ki - ·· I d 1 
Yano. keman ve org ö~tiyordu. Gece- h k d 1 f l"k t ld 1 iimıl ,..ec: nn ı zaman ar • r ı sık tekntrladtın şu cum e e kuvvet en· &•"' nıa pes nr a aş arım, e a e yo aşa- . d b' t h · 
lerı tek basına bir odaya kapanıyor, blr · 1t 1 h ı- - - .. kwmP+11 hll~re avanan - ır a mın- dirir gibi o1du: cAlmanya Tejlmimin 

Ör.~~ r..an Igd~nç suh fa'nf anb' n alı gil~zumun dıon ihATPtti. Fakat Alman hüknmettnln beş senelik bir tecrübe devdesi geçir· 
mum ışığında uzun saatler org çalıyordu. nune ge ı ve a ı ır ses \? ave et- 0 . 0 ~ i _ 
Fekvalide kötü şeyler yiyen Sultan Mu- . . f 936 rfq ,.,f" aldtCTı ,'kltate e s va- mesine musaade ederse, beş sene san-

tim. .. " ~t· bn tı:ıhmini ,..a1dkate cok vaklaı; • ra nelel" yapabileıcei?imi j?i)recektir.> 
rad istediği zaman. istediği kacir şam- . - Yalnız Çırağ~ sarayının komu...U tırdı . ~onra da b~~i~at sözlerimi h~T'fi Bunılan sonra bazı yeni yeni şeyler 
panys i('ivordu. bıtm:ştı . Boğaz sahılinde kış çok flddetli hı:ı..f;n .. tPvid e+ti. Bu nasıl oldu bakı- daha harb icin kararlastırdıih tarihe 

Ç1r1tg1n S8r3J'"dan R8Sll oluyor. Murad efendi ve çocuklan soğuk- n•7" uv.ıru'n düştli. 1936 Evlttlüne kadar bu-

çlk'ım ? tadırlar 'Hi+tn .. ilthrlara 11ectiiti u.man ben o- nu tam manasile doğru cıkaran bir 

Günün birin.öe, bir haber geld! Çıra
ğar. sarayında bulunan halayıklardan çı
rak oimagım istiyenleri Abdülhamid çı

rak edecekmiJ. 
Bu h~ri duyar duymaz bnradan kur

tulmaktP_'l başka hiçbir şey düşünmedim. 
Çırak c.lmar.ını istiyenler:n içinde Sata
haddin efen.d1nln gözdeleri bile vardı. 

Birkaç saraylı. geçmiş gün _şimdi iyi 
hahrlamıyorum. belki on, on be~ kişi sa
ravdan Çtkanldık. Evvell Yıld'!zs götil
rüldük. teker teker Abdülhamidin karşı
sına Çlkımldık. Abdülhamid ötekilere 
neler sordu b'ilmiyonım. Beni de yalnız 
o!arak karşısına aldı ve dedi k!: 

- Nasıl Çırağan sarayında biraderi
mizin h:cbir şeyi eksik değil ya! 

Abdülhamid çok kısa boylu bir adam
dı. İt"i l'iykh sakalı vardı. C'stünde .Jüz 
siyah bir esvab bulunuyordu. Kırmızı 
fes alnına doğru inmişti. Çok keskin ba
kışlı kapkara gözleri vardı. A vaklannda 
uzunca ökçeli iskarpinler buiunuyordu. 

Ve: 
- ÇırP.ğan sarayında biraderimizin 

Mehir ~eyi eksik değil ya! . 
Sorarken, zerrece hicab duymuy<'r, Çı

r::ığan sarayından gelen bir insana bunu 
sormayı, biraderine karşı bu cali aıa~a
yı göstermeyi. yahud da onun sefaletıle 
böyle e~lenmeği çirkin bulmuyordu. 

Gözlerim yerde idi. C'stümde yırtık. 
pırtık bir esvabım vardı. Çehrem. çeh('e
m;n çizgileri, yaşımın gençliğine rağmen 
omuzlarımın çöküklüğü elbette ona Çı
rağan s:ırayının dahili vaziyetinin iyi bir 
nümunesini veriyordu. 

Bunu keqdiaince malfun olmıyan b'r nun .,Mcoin Krımf'f•ını ıına dilinde oku- vak'a olmadı . Fakat o Evlul. Alman 
şey d 1nler gibi alaka ile dinledi ve bana: nıuc; bulun"ıtvordum. Bu. bucrunün ha- er"kanıharbiyesi bır kararile her şeyi 

- Peki, bir çares'ne baka!'ız! ric-i rnpc:Ple1Prini tetkik bakımından açı~a m.ırdu: iki sınıf birden sflAh alh· 
Ded;. Dısarı çıktım. Daha o gece bi- oek f~vrh lı~ır. Zira Alman devlet SPfi na çağınlıyordu. Hem de yalnız o son· 

zlm hepımizi Yıldızdan Topkapı sarayı- bu 'kitahda bir deıvlet adamında l'Örli- bahar askere alınacaklar de~t 1937 
na y,önderd ler. Topkapı sarayınd:ı biz- lebilP<'Pll- Pn büvük samimiyeti eöster- senesine ayrılmış olanlar da.. böylece 
den başka saraylılar vardı. Yıldızdan ba- mi!l;tir. Me>in Kampf bana şu kanaati iki yıl talim ve terbive görmüş efrad 
zı genç kız1ar. veliahd Reşad efendinin verdi: Hitler yalnız sözle kalmıvan, de- sayısı 1938 de eskisinin iki misline 
c!a\resinden bazı Çerkes kad'mlan... di~int vanan bir adamdı. Dedii!iJ\i de çılanış olacaktı. Bu tertib 1938 de as-

Biz Çırağandan çıkanlardan bir ikımız ancak .A,rn;ıpayı harble korkutarak ya- kere çaP'ınlacaklan 1937 de toplamak 
bir lutfü mEhsua olmak üzere Bursaya pabilecelrli suretile- tamamlandı. Ve netice şu o1-
yo11andık. Fakat ben ve benim gibi daiıa * du: 1914 de iki ay talimden sonra alela-
b:r coklanJlı. Reşad efend:nin ve Yıldı- 1933 sonlartna yaklasıyorduk. Füh - cele İner cephesine sevkedilen tov de-
z111 birçok halayıldannı bir gemiye bin- n-rin Alman,•avı yeni baştan snahlan- likanlılara mukabil. 1938 de harbe ~
dırdiler. masına ses çıkaran yoktu. Kendi ken - receklet' on avlık tam bir kurs devresi-
Meğer çırak etmek sözü bof IAklrdı dimP- sordum.: ni bitirmiş o1acaklardı. Ve bu ilk kuv-

imiş. Suitan Muradın maphesinden çı- cAlman <!evlet reisi harble meydan vetler normal zamanındakine yüzde 
kanlan biç AbdMlıamid çırak eperek okumıva a<'abn ne vakit başlıyacak? elli üstün olacaktı. 
haik arasına salar mı idi? tn{!iltere ilf' Fransavı baş e~iye veva Bütün bn hazırl1klann en manidar 

Sorgun hayatı 
harbi ı?Ö7.e nlmıya mecbur edecek kat't tarafı valnız hil' mevsime, 1938 harb 
ad,mım ne 1.ama1!. atacak?• mevsimine mahsus oluşlan idi. Şayed 

Biz; Medineye drdil. :Medlnede hatır- Sualimin cevabını c Mein Kampf • bu mevı::im ,geçer dr harb olmazsa, yap-
bvamadıjun kadar uzun Beneler sürgtın verdi: fmkan bulur bulmaz. İmkanın tığı ha11rl11tl3r Alman devletinin başı· 
tı~yatı geçırdilt. Şunu itiraf ederim kı bu bulunduihına kim hükmedecekti ? na ne büyük güçlükler çıkaracaktı. 
ıriirgOn ha7ab bizim Çırağan sarayında $ünhesiz Alman erkAnıbarbiyesl. O 
geçirdilfmlz hayatın yanında fevka16ıte vakit aklıma şu ~ldi: 
serbest ve rahat bir bayattı. Heplmh:e ı -=============-==c:a 
e'\"'!er verilmişti. Saraylılar arasında ev
leııenler ~e old1L 

Kaç sene olduğunu bilmiyorum. Fakat 
daha uzun seneler Medinede kaldık. 

Sonra günün birinde hilrrıyet olmuş. 
bır takım insanlar bize geldiler: cEsaret
ten sürgünden kurtuldunuz. Artık siz 
bundan sonra me~eketin gözbebeli ol
dunuz. dediler. 

Bizi bir vı:pura doldurdular. BöylPce 
t~tanbula getirdiler. İstanbuıda her hıri
mize cörder yüz kurut maaş bağlanıldı. 

Abdülhamid ve be~inci Muradın • 
kızları 

çünkil Abdülhamide Beşiktq muhitin
deki dedikodular jurnal edilmekte imıı. 

Su itan Muradın ölmesi matlnbmuş. fa
ka~ ayni zamanda mahpustyet hayatını 
bin mahrumiyet içinde genç sultanların 
da çekmesi, Çırağan sarayına ka?Ş\ hal
kın hjssett!ği merhameti ve bu merha
met dolayııtlle sevgiyi arthnyormuş. 

* 
f936 sonlarına kadar tahminimin e

konomik bakımdan teyidi eüçtü. VakıA 
Almanya bi.i..tün harici gelirini .tereva~ 
yerine top• almak volunda sarfederek 
olanca hızile silahlanıvordu. Amma 
doktor Schacht el altında daima ihti • 
yat tt:tmanm yolunu biliyordu. 

:F'akat o bütün bunlan görmemezliğe, 
bütün yaptırdığı işkenceleri bilmemezli
ğ.? geliyor ve cevabım geciktiği için ha
fifçe &saıbileşen bir aesle ayni suali tek-
rarlıvorrlu: İstanbula geld1kten sonra sataylıfar-
-. Biraderimizin hiçbir pyi eksik de- dan ojrendim. Sultan Muradm ölilmün-

Günün birinde bir harem ağası Çırağan 
sarayına gelerek Abdüllıamrdin bırader
zadelerini çok özlediği ve çok görmek is
tediği haberini getirmit- Sult111lL"'l zor~a 
Çırağan ı.arayından alıp Yıldıza götJr
müşler. Yıldız sarayında HatiC9 ıult:ın 

ve Fehime sultan Abdillhamid;n bütün 
iHifatlarına rağmen Yıldızda kalmak :s
tcrr.ediklerini. pederlerlntn yanına .,ö::ı

mek istediklerini söylemişler. 

1937 yılı ba~mdan itibaren 'ş değiş
tl Almanya bazı malzemeyi sade kul -
lanmak icin defül depo etmek için de 
almıya basladı. Me~ela: Bal<ırla 1asti
ğt... J 938 başında memlekette Jac:tik 
ihtiyacını karşılayc.cak büvük bir da· 
hili mamulat stoku vardı. Bunu koru -
mak için haricten g~tirtilenlere vük -
sek bir gümrük resmi konuldu. Bu şe
rait altında dahilde 18.shıt istih\5kinin 
artaca~ ak1a bile gelmez. Övle iken 
Almanyanın 1936 da 72.000 ton olan ğil yal den sekiz dokuz .ene evvel Abdillbam!d 

Ona o anda bircok ..,.ı. 167lemek. pnç 1Ultenlm baıcli 11r&JID& çalırtmıı. ( Arfcan "") <Devamı 12 nd 18Jfada) 
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tskı ~ehremini operatör c·emiı Topuzlunun hatıraları C IE D E. ~ Ö V A T :::) 

Tıbbiyenin semtine uğramıyan Edebiyat.ı~ız ve Alek~• 
muallimlerle mücadele Ef~a~a?~~!.~ F!!:'o~a~!!yesı 

/ttihad ve 7 erahki, h:1tta merhezi umumiye mensub bulunan bu 
muallimlerle bozuşluh., Maarf Nazırını benim aleghimd~ tazylka 

lıaşfadıiar, nihayet f;~kiiite riyaset.:nden çekildim 

r ocukluğunda, müteveffa Ma· 

V nakyan efendinin meşhur cOs

manh dram kumpanyaSlıt na benim gibi 
yetişenler bilirler: O dokuz perde bilmem 
ka<ı tabloluk melodramların, o bilmem 

geçırten, ben yaştaki çocukları !ı 
kudan bııb&lannın, yahud da;r .. 

1 anıerıJarının göğsüne sığındıra!l A tt' 
efendi :şte bu tarzda, bu hususlY~ 'lf 
aktördü. Tiran rollerinin üstadı idı 

_ Kad!rgada tesis ettiğimiz Tıb Fakül- ' dan 4 kıst~lyevm• yaptırdım. Hepst, o za· ı Reislikten çe.kil<Hkten sonra hastane k~ç çeşid c:na~et sahnelerinde c~i rol~
tesı Haycarpaşadaki binaya taşınciı. Ya· man yola geldi amma bana da busu· pavyonlarının ınşaatı durduruldu. Mek- nu oynıyan b:r Alcksan ~fendı vadı. 
ni her iki tlbbiye mektebi birleşt :. Bina· nıct '.lağladılar. MuaU:m arkadaşları:n- teb ce taşına~adı. Talebeler, se_?elerc_e Hcınçerle, zehırlc, .~abanca 11.e, mızrakla, 
d'l birçok inşaat ve tadilat il~ bı>raber, d':ın bir kıı:mı hergün Haydarpaşaya gi- kfüıik göremedıler. Az sonra, !akulte nı· 1 topuz1a ve daha boyle akla gelecek gı:>l· 
karşıdaki yere de yeniden hastane pav- d;p geimek zahmetinden kurtulmak ve zamnamesı değiştirildi. Yeniden mual- miyecek 1'er türlü öldür!De vasıtıılarıJe 
yoı hırı yapmak :cab ediyordu. 1 hususi muayenehanelerine vakit ve za- lim muavinlikleri (şimdiki doçentlik) her perdede ve her tabloda sayısız cin:ı· 

Fakültenin oda ve salon tav:ınları ç!lk mımında yetişebilmek için fakültenin Js. ihdas o!undu. Herkese de müderrislik pa-
1 y<?t~er !§ler, hele cBalmumcu•, cKmruzı 

yüksekti, soba ile ısınmıyorlardı. Kalo- ' tar.bula naklıni ileri sünneğe başladılar. yes~ ve~;ı~. Neticede, Tıb :akültes~ meş· ı Değirmen cinayeth, cEkmekçi kadın>, 
rıfer yaptırdım ki bu resmi bir dai.rede 1 TDbii gayrı memnunlar da bunlara ilti- rutıyetın uAnından evvelkı hale rlonme- cSimone Marh (*] gidi dramıarda artık 
ilk defa \'Ücude getirilen tes•atttr.' Aynd hak etti. Gizlice talebe de kışkırtıldı. ÇIJ· ğe başladı. · bu klasık ölüm sahneleri de yetişme7.di 
zamanda A\•rupada bile misline nadi:- te- j cuklar da yollarda vakit kaybettiklenni Zannederstm, .. 1924 ~e~esinde doktor j de oyun icabı insanlar diri dirı yakılır, 
uadüf edilen bir teşrihhane iie mükem-

1 6;1ylemeğe koyuldular, nümayış yaptılar. Neşet Ömer fakulte reısı olunca, mekte- nehırlere atılır, gözleri millerlt! oyulur, 
mel laboratuvarlar tesis ettirdik. Avru- Kargaşalık ve dedikodular matbuata, bin İstanbula naklinden sariınazar edil· tırnakları sökülürdü. Aleksan efendi bü-

le ~anırım ki sonralan da onu9 b~ 
rı:uı hiçbir artist er:şemedi! Ab ti 
mizar.~en! Aleksan o müthiş roUt fi{ 
nurken sahnenin tam önündeki h• ff. 
lArnbaları (malQm ya, istıbdad d~ 
elektrik yosaktı!) daha perde açı N
sündüri.ılür. yalnız bir masa üst{ill ~ 
nük bir kandil yahud bir mum ya 
rakılırdı. Kulislerin ar)tasından ~ 
keman muttarit, sinir tırmalaylCI 
lüm havası gıygıylardı. Bu da, ~ 
hesiz, cinayet sahnelerinin deh~tiJll 
ha fazla arttırmak içindi 

padan bırçok levazım ve 200 mikroskop meclisi mebusana aksetti. di. Neşet Ömer, senelerdenberi temeli a- tün uu katil rollerini, müthiş bir soğuk- * 
getirttik. Halbuki her Hti mektebde, ev- Maarif nezaretine Babanzade İsm::ıil tılınış bır halde kalan hastane pavyon· kanlılıkla, yalnız gözlerini döndürerek Aradan seneler, seneler geçtJ. seıı 
velce, ancak 2 mikroskop vardı. Bu esna- Hakkı Bey gelmişti. Nazır, bir gün bOtün lan inşaatının devamına başlattı. Bazı v~ sesini boğuk boğuk çıkarara~ oynar, yüd:.im, edebiyata, tiyatroya rncr~ 
da. ıneşrutiyctin ilanından l:vvel bana muailimler• topladı ve hepim'zı ayrı ay- ısıahat yaptı. seyircilerini korkudan titretirdi. Bir de dtm ve nıhayet 1913 yılında e~~~~ 
tahsıs olunan seririyatı haricıye için, hiç n dinledi. Bazı arkadaşlar, hyfi .surette 1 Su vesile ile Tı~ _Fakültesinin İstanbu· ı rolünün o zamanın cani kıyafeti moda- min! Operatöl' Cem l Paşanın bJJP'"". 
b:r ı~oksan bulunmadığından dolayı, beş icraatta bulunduğumu ileri sürdüler, la taşınmasına nıçın aleyhtar bulundu- sır.ca bir hurnsiyeti vardı: Aleksan efen- İstcnbulda konservatuvar olarak J)" 

para sarietmedim. Bu suretle diğer se- sövlend lf'r. Ben de, hemen hazırun önün· ğurr.u kısaca söyliyeyim; di, bütün .bu sahnelerde, ister yatağında bedayı kuruldu. Bu hatıralarıntÖ811 

rıriyatın eksiklerini tamamlamak imka- de? fakülıe riyasetinden istifa ettim. iE- 'fıb Fakültesi gerek sinesinde taşıdığı mışıl mışıl uyuyan genç masum kızı mi· ri-0e bahsedeceğim cihetle burad~ 
nını buidum. Yeniden bir pav·yon inşası· maıl Hakkı Bey, guya bunu kabul etmi- laboratuvar, hastane ve teşrihhane gibi rasma konmak için boğarak öldürürken, lata girişmiyorum. Yalnız şunıı b• 
na da başlattım. Bunun tamamlanmasın~ yecı>k gibi göründü. Hakikatte ise. ayrıl- bırçok müesseseler ve gerek tedrisatında ister b:r mösyö kontu yazıhanesinde o. tayım 1d, sonradan temsil heyeti şe 1 
k::dar, mektebin üst katında sekizer - o- m::.mı <'an ve gönülden istiyordu. Çünkü, 1 tenevvü bakımlanndan ~erhangı bir ali tumıuş, üç kollu şamdanın mum ışığında dckülen bu müessese o zamanlar fi 
nar yataklı küçük küçük hastaneler, aç- tıbbiye muall:mlerinin bir kısmı lttıhad me:-kteb ıle mukayese edılemez. caninin işine gelmiyecek herhangi bir b' r :nektetdi. Nazari ve ameli de~ 
tım. Böylece yatak adedini (250) ye çı- ve Terakki fırkasına, hatta merkez' u- ·Fakülte için idari işlere ve tedrisata vasiyetnamesini yazdığı sır~da arkadan ren hocaları vardı. BunLardln bıfl 
karttım. Yaptığım program mucibince mumiye bağlı idiler. Bu yü-zrlcn, nazır, nıahsus l:ıirçok salonlan olan ve üç - dört vurı.:p ah feryadile yere yıkarken mu- dram profesörü Manakyandı. Matı' si 
bt.: ın'klar (800) e baliğ olacaktı. Tıb Fa-

1 
muhaliflerimin mütemadi tazyiklerine büyük Nnfüeatri bulunan b:r merkez b!- hakkak siyah redingot giymiş, başına si· oyle sanırım ki 0 tarihten iki yıl d 

kültesı, o zamana kadar içinde öten kuş maruz kaiıyordu. nası lazımdır. Teşrihhane ve teşrihi ma· lindir ~apka:sını takmış ve ellerine de he- ölmüştü. Her ne ise, bir gün Şehı• 
olmıyan güzel b'r kafese benziyordu. F:t- Ertesi günü yeni bir reis intihabı için razı ıle C'11sı.c dersleri için mü•.eaddid la • ya?. e~divf>nlerini geçirmiştir. Çocuklu- şınd:ıki Letafet apartımanının eıı 
kat. bu suretle bütün noksanlar hemen fakültede toplandık. Meclisi muallimin- boratuvaı ları muhtevi ayrı ayrı binalar ğumda bana dehşet veren büfln bu ölüm katındaki Darülbedayi'in müdüriyet 
hemen tamamlanmıc:ı, fakülte Avrupaı:3a- ce benimle beraber çalışan arkadac:Iarı· lazımdır. Müteadd:d konferans salonları d h R d R d B yıe 

-ı :ı sahnelerinde yalnız şaştığım, Aleksanın sın a mer um eşa ı van e 
kiler ile bir seviyeye gelmış' ti. mm ısrarlarına ragwmen, namzedligwimi ve tıbbi nPbatat tetkikine mfıhsus neba· k d k' M k all bu klSsik beyaz eldivenleri id!. Caninın muş onuşuyor um ı, ana Y 
Lakın, mııallimlerden bazıları her ne· ko.vmadım. Bununla beraber yarıy::ı ya- ht e:ıs•itüsü ve 1000-1200 yataklı .hasta- i ·ı k d da c:hııf 

bıçak veya rövelver tutan elindeki. bu ~ e g ra , onun ar asın an ıne-ı 
der.sc c!ersler'ne ya vaktinde gelmiyor·: kın rey aldım. Nizamname mucibince, nelC'::- lazımdır. a ·ı · ··ı h AI ks efeJJ 

1 
b<?yaz güvercin kanadlarına hiç akıl er- r n roı.erı mu e assısı e ·an 1 lar. yahud da tıbbiyenin hiç semtine uğ· ekseriv. eıi kazanan iki namzed arasından 'l'alebe, 1:-iı gün içinde bu müessesele- ş d ı d bllŞ dire:nezdim. Nasıl ki şimdi, hayatı~n an. 0 n uura an konuşulmağa _.ı; 

ramıyorlardı . Onlann bu hareketle:in'1 birini ıntihaba nazırın hakkı vardı. Bu ri11 bir kaçına devam etmek mecburiye· kırk llltıncı basamağında da buna gene , mıştı. Ben henüz ilk defa takdinl .~. 
de, fırkacılık gayreti amil oluyordu. Ken- ı sebcble, nazırın gene beni tercih etmesi tindcdir. 1 ğı'm ve ··a'· d"' 'Ik d f " dutt ınııtı mana veremiyorum. Her ".le ise, o za- ." r·ın c.ın ı e a gor r 
dilcrıne hergün yalvanr, yakarırdım U-ıimki'ını mevcud bulunuyordu. Fakat Ba- Paris ve buna benzer birçok şeh 'rler· mantar Manakyan kumpanyasının otuz Ieksarıa bakarak, çocukluğumdaki 
zait yerlerden gelen hastaların saatlerce banzade İsmail Hakkı Bey, benoen yal- de, evvele"!, Tıb Fakültesine aid binalar d" ·· .. d aJ1l ramaznn geces"nde fstanbulun •iyatro sanı u~:.muyor um. O geçmiş z ,, 
bt>klemelerınin doğru olmadığını sö,·Ier· nız iki rey fazla alan d:g·er namzedi seç- ayrı ayrı yHlerde bulunuyordu. Talebe, b k d k k Al k b" 

.J meraklısı halkına heyecanlı ciakikalar Dna o a ar or u veren c san 
dim. Amma dinı:yen kim? ti. Bu intihab, pek güzel gösteriyordu ki oralara .gidip gelmek için pek çok vakit idi? Bu yanakları çukura kaçnuŞ• .ı.r 

Nihayet •meclisi muallimi'1ıt kararı i!e iki rey noksan almasaydım bile gene ka· (Devamı l ~ nci sayfada) [•] Slmon ve Mari'nin alafranga okunuş rı ölgün bakışlı ihtiyarlamış ~11" 
devam E:tmiyen muallimlerin muşlarm. 1 zanamıyacak idim. Yazan: Sabih Alaçam tarzı. ıı:~r. bu lcılmle oynanırdı! ı (Devamı 10 uncu sayfada) 

fE5l ütün bu yılışık davetlerden 

lg} ' kurtulayım derk€n, geçidi tı
kayan ~zgin satıdarın işportalanna 
takılıyordu. 

Kalpakçıhırbaşını kendilerine dal -
yan ittihaz eden bayağı kadın avcıları· 
nın harf endazlıklanna aldırmıyarak, 
bazı sıkısrk noktalarda çimdik yiyerek, 
Rana koşar gibi yürüyordu. 

- Aslanını! Biz0 iltifat yok mu? 

- NE-relere böyle, acele, acele? 
- ..... . 
Bu sözleri kulaktan duymuyordu bi

le. Knfas1, gönlü, şuuru başka yerde 
idi. O dalgınlıkla Karabetin dükkanını 
geçti. Çarşının öteki kapısına çıkıp da. 
Nnruosmaniyenin hevbetli manzarasile 
karşılasınca ayı!dı. Gerisin geriye dön· 
dti: dül{kam buldu. Tezgahın yanıba
şında. BenH Seniye oturmuş mendilile 
yelpazcl<>niyord~. Rana: 

- Beklettim mi? dive sordu. 
- Havır. Ben de şimdi geldim. 
- Gidiyor muyuz? 

Senive güldü .. 
- Bu ne telaş, böyle? 

RanA utanıverdı: .. Sustu. Ve birden· 
bire. evden çıkmak için uydurmuş ol
duğu bahaneyi hatırladı. A~am, dö
nünce, kocasma, çarşıya gittiğinin mad
di delilini göstermek lazım gelecekti. 

- Kcırdeş! dedi. Önce. şuracığa gi· 
delim de. bizim Sazimende üç arşın 
basma atavım. Ma1Um a, Çarşıya alış
verişe geldim . 

- Olur. Karşıda posbıyık Ermeninin 
dükkanında ne giizel şinanav basmalar 
gördüm. Arsınını üc kuruştan veriyor 
amma. has şeyler doğrusu . Yıkarken, 

:fstedi~in / kadar citile, hatta kaynat, 
solmak nedir bilmiyor. 

- Haydi, gidelim. 
Başka bi .. müşteriye ibrişim be~en

dirmek1e ~şgul Karabet ağaya, mu -
kabelesfa ·kalan bir selam verdikten 
sonra, karsıki dükkana gittiJer. RAna, 
Şazimende üç, Hürmüze de iki arşın 

ması, bu muhaverenin daha ziyad' 
zamasma mani oldu. İçinden, anct 
kan Seniye: 

- Geldık! dedi. Haydi, in. 
durmak olmaz. 

Girdiler. 
Kaldırımlı bir yoldan geçerelC. 

sondurmalı ahşab bir berhaneniJl U 
çeye açılan camlı kapısının 6Jt 
kendilerini, yeşil pölüşden hı-rl<8 

basma seçip aldı, gemi gibi bucalıya- miş bir arab karısı karşıladı. setı· 
sardırdı. Oradan da raktan ilerledi. eteğine varan bu karıya sordu: 
çıktılar. Yolnun üstünde - Gc>len, giden var mı? 

- Şimdi nereye rastladığı helvacı - -Önünüz sıra, sanklı bir efendi 
gidiyoruz? yı, tablasını indi - di .. famrsımz belki.. eskiden de bir, 

- Tavukpazann - rip duvara yapış • defa g<'lmişti.. adım bilmiyorutn-
dan geçelim. Çem - mağa mecbur ede - - Nerede? .~ 
berlitaşın hizasın - rek, kapı önünde - Yukar•da, pembe odadJl, Jf 
da bizi araba bek - topaç çeviren ço • hanunıa oturuyor. . f. 
liyor. cuklan ürkütüp ka· - Kapınm önünde beklctmed1"ıc I 
Nuruosmaniye av - ~ırarak, merkeb - - Yok, hayır. Siz, birisi ge}ect ti I 

!usunu geçip, sağa, le su taşıyan saka • ye tembih etmediniz mi idi? aeı;ı; 
Tavukpazarma sap - yı geri dörun~ğe ic- zahir budur. diye hemen içeriy" 9 

tılar. Burası, gün • bar ederek, sokağın - Afe!'in, Mene-kşe! ~ 
düzleri daima sa • ~öür ucundan, ta RanA nerede ise dü~üp bayıl•"_:J 
kindi. İki sıra mey· meydana çıktı. Bu Ömrüncle bu kadar helecan çe~ J 
haneler, geceleri aralık, heyecandan ti. Çaqafını çıkarırken, buz ]cesı.ıe. 'dl 
geç vakitlere kadaı boğazıı kuruyan Ieri iğneleıi, uçkurun düğüınler111~1f' 
süren içki alemle - RAnA, arkadaşına lamıyordu. Vücudü baştan aşa!J ~ 
rinden, bu saatlerde ıordu: riyordu. Seniyenin peşi srra rrıe, ı 
dinlenirdi. Onun için - Beyefendi gel- venlerden çıkarken ayaklan adet~ 
cadde üzerinde, me· Tezg4hın 11anı ba,ında, DenU Seniye "turmuı, mendilU.11tıpazelcniy01"du miş midir? la~ır gibi oldu. Bir iki defa sende~ 
ze artıklan111 gemiren serseri köpek - - Başka gelecek var mı? - Öyle sanırım. Gelmemiş ise de, Yuk:mda, odaya ~rmeden e~ 
!erden başka hemen hemen kimse yok- - Yok. Haydi, çek! yoldadır, herhalde. durdu; genir bir nefes aldı. Bir d

9 
b 

tu. Araba, demir tekerleklerini kaldı - - Sitln evde kimler var? sonra, nasıl olduğunun farkınd9 il 
Müşterilerinin ekseriyetle kibar ta- rırnlann üzerinde gürültü ile yuvarlı· Seniye kısacık bir rereddüdden son- olmaksızın kendini odanıın içeri5 

kımından bulunması dolayısile zengin ya yuvarlıya Bayazide doğru yollandı. ra cevab ~rdi: Sami Mollanm huzurunda bu)dıt"' f 
bir teşkilAta malik olan Benli Seniy~ Seniye de, Rana da susuyorlardı. Seni· - Kızlarım. - Vay. RD.nacığım! Güzeliı11!· 
nin, zevk ehlini götürüp getirmeye ye, Molla beyden koparacağı caizenin - Kerimeleriniz mi var? lümün bahan!. Gel. bakayım!. 

9 
'I 

mnhsus iki araba,. nöbetleşe daima bu hesabını yapıyor, azametini düşünü - - Evet. Bu ses. kulaklarının uğuıtusıııı JtS' 
ı:okağın içinde ve bu zamanlar bekler· yor, Rana da, birdenbire vicdanında - Hiç söylememiştiniz? tılıyor, dimağına karmakarışık 8 tfl/ 
di. hortlamağa yüz tutan nedameti yerune· - Sıra gelmedi. diyordu.. Henüz kendine gelernt' rd"' 

Rana ile ikisi Çemberlitaşa doğru eğ çalışıyordu. - Onlar .. ne derler? Odanın ortasmda put gihi durı.r"" Jl8~ 
ilerleyince, paytonu orada hazır buldu- Payton Beyazıd meydanını katetti, - Neye, ne diyecekler? Benim işle· Kendileri gelinceye kadar 1'~,d 
lar. Hanımını tanıyan arabacı iskeml~ Veznecile~ saptı, Şehzadebaşmdan Sa- rime karışmak hadlerine mi düşmüş? arkadaşhlt eden, Haver dedikle~t ~ 
sinde,n yere atladı ve binmelerine yar· raçhaneye çıktı, doğrudan doğru~a - Ya, dedikodu yaparlarsa? usukacık çıkmış, meydanı ser rtY 
d•m ettikten sonra, sordu: caddeden Kı2taşına dörunemek • için, - Asla! rakmıştı. Benli Seniye de 0 

- Eve mi? dar bir sokağa girdi, yamru yumrt taş· fil-abanın yüksek duvarla çevrlll bir kaybolmu~tu. .,.rJ 
- Evet, Ahmed ağa!, lann üzerinde fırtınaya tutulmuş bir bahçenin bt>IAı 8nibıde birdenbire dur- (Arkd 



1 ( FAVDALI 
içkilerinizi hizmetçilerinizin 

içmemelerini istiyor musunuz? 
İçki ~işenizin tıpalarına bir tahta çe -

kiç!e tıpa şişenin içine tamam.ile girinc!
ya kadar vurursu
nuz ve sonra şişe
n.in ağzını şu mah
lCıle batırırsınız: 

Mum ... 3 gram. 

İnce talaş .. • 25 

gram. 

Zamıc: ... 12 gram. 

Diltiht: Şişenin 

ağzını kırıp için-

dekini ıçen hiz. 
m etçilerden. sakınmalısınız. 

Sarımsakları tıraş e~iniz 
Sarımsak. nedir belki bilirsini?. eğer 

biımiyorsanız bir bakkala gidin ve ist~-
yin .. o size sarım- • 

c....49~ sak verecektir. µ:~ • 
Sarımsağı elin.ze ~~ r. 
alınız. Sak.alla -

BiLGiLER 
Ufak domatesler nasıl 

irileştirilir? 

Ufak oomateslerin irileJtirilmesi hiç 
te ~üç bir şey değildir. Yalnız bunun u
S'1lünü bilmek ve bu usulü tatbik etmek 
katidir. Bunun için domatesi alır, bir ma
sanın üzerıne koyarsınız. Bir yorgan iğ

nesile domatesin tepesinde bir delik a
çarsınız. Bu ameliye bittiği zaman bir hi-

SLk lct pompasının ucuna lAstik bir boru 
takar. :ust k borunun diğer ucuna da bir 

şuınga ığnesi geçirirsiniz. Şırınga iğne

sinin sivri ucunu domatesin tepesinde 
yorgen iğnesile deLdiğiniz deliğe iyice so-

rı oldu~ıınu göreceksiniz. İşte bu tarz
dakı sarım.s&klar iptidai bir şekilde bj-

. .. d .1 . ld ki dan karsınız. Bu da olduktan sonra pompa ıle 
yumuş, ve me enı eşmemış o u arın • . 
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• 
C Askerlik Bahisleri ~ 

ispanya harbine bitmiş 
nazarile bakabilir ·miyiz? 
F rankocular son taarruzlannda hükumetçilerin müdafaa 

hatlarını nasıl yardılar, netice nereye gidiyor? 

Yazan: General H. Emir Erk!lel 

E 1 · ık . . · on su vermıye başlarsınız.. domate3 yavaş - ]{, s.:.ıkallıdırlar. ğer a ırsanız J. Jştnız -
a11a1cıa,, .J- ;;ı.-nı 1 k 'l" "Jetle traş etmek olma- yavaş şişer, ve nihayet bir masa kadar 

' . . . . . , . 
ıw ... t"' - Bil . '"' """\'"'"' arın sa a ... nnı Jı . . .. .. , . . . 

dıye ~z mı.Bin boyu uzun göninsün Ildır. Tra~!ı sarnnsaklar diğerler n:? nıs- buyur. Ya. ınz şunu da Jlave edelım ki bu 
1c §ehıTde de hep JIÜ.]c3ek ök~cli is- b<>i.!e ~.iaha modern ve daha g1zel gorü- ı aneiıyeyi sıcak bir yerde yapmayınız. ._..... Hiİl<CİMiTCi&.6RıH MÜOAJ&AA HATl.ARt 

__,. ~AAHko,u&.AIUH Yı4AIUı~ iSTfkAHeTLER• GrpınzeT · D b . 'b" h 1 ................ gıyer. niırler. omates a1on gı ı ava anı:-. r ............. ___ N .. A .. ~3"1 .. c .. ··5" A"·N··5···· .. E·5"E""R··c·I~:··R·?· .................................. ] .... . 
Frankoculann son taar nulannı gösterir kroki 

a 1 K 
1 

kate değer olan bir nokta, ou hava taar-

~aret memııru _ ___ Bt?rber ___ M_ağaza çığıTtga_n_ı __ ı_üziicü ----

[ A E $ l M L i FIKRALAR) 

Pehlitıan 

Lokantada 
- ~ ıalata iater misiniz bay .. 

lttık hıktun. 
- ???? 

- Sakın ha! 
- Neye bay, fe-

na değildir. 

- Sabahlan ak
ıama kadar hen ele 
buna benze: şey

lerla ukfaşırım. 

- Itaduı berberiy:tmı 

Satılmaz 
Karı koca iki kişilik bisikletle gezmiye 

ğirr., hiç satılmaz da .• 

-·Neye'.' 

çıkıyorlaruı. Ka
invalide bı3ikiete 

baktı: 

- Niçin bunun 
üç kişiliğini yap
mazlar. 

- Şey anneci-

- Karısile birlikte kaynanasını da bi· 

siklete dlıp gezmiye çıkmayı kim ister ki! 

* 
Mazi 

Eski dostlar buluşmuşlar, konuşuyor

renmiştim. 

lardı: 

- İlk nişanlınız
dan ni~in ayrıl

mıştınız, halbuki 
onu çok seviyor
dunuz? 

- Mazisini öğ-

- Maz!s;nde ne vardı ki? 
- Daha ne olsun, kırk beş senelik bir 

ön•ürl 

- Edebaiz rezil. bir daha ılindAr ~lf 

Torun - Büyük baoo, haydi gidelim; 
her cyuncakcının önünde btı kadaT 
uzun zammı duraıccı1c&cua biz ew ~ 
dinciye kador akfcım ol•r. 

J.. 
EE:'-~~~~~---~----

Ev ıahıbi - Bu evin kirannı ne 'VG

kiı vereceğinizi ıoyler miamiz? 
Kiracı - Nuıl ıöy:iyebil.irim. Ben 

kiracıyım, falcı değilim ki! .• 

.................................................... 

n spanyadan gelen haber er, ata on • r.ızlarile hiikumetçi limanlarında hasara 
yada, kat'i neticenin yakınlarda Ge • uğratılan gemilerin hemen hepsinin ln • 

nerai Franko lehine hallolunabilece~ini gilız bayrağını taşımasıdır. İkinci d!k • 
g'>steriyor. Nasyonalistlerin, Birincikl • kate dğer nokta ise, Barselonadak, hü • 
nun S<'nuna doğru, Eber nehri şımalin - kumetçı milli müdafaa nezaretinin neş • 
deki Segre suyu cephesinden Barselona rettıği bır istatist ik olmuştur. Buna göre 
V(: Tarragona istikametlerinde yapuklan İkinciteşrmin biri tarihine kadar Kata • 
yem taarruzun hedefler 'nde:ı biri, yani lo,.ıyanın idare merkezi olan Barselona 
Tnrragonanın zaptile denize inmek he - 180 defa hnva taarruzuna uğramış, 2500 
defi, elae edilmiş ve bununla General insan ölmüş, 3200 kişi yaralanmış ve 12(10 
F.:-nnko hiikumetçilerin elinde kalan Ka- b na harab olmuştur. Mütebaki Kata • 
ta.onyanın üçte birinden faila bir parça- lonyada 73 şehir havadan, 627 ve denizden 
sını, !>'r çok şehir ve sekenesile beraber, 18 defa bombardıman edilmiş ve bunlann 
yalnız kazanmakla kalmamı,. ayni ra • nf'ticesinde 480 insan ölmüş, 4018 kişi ya
manda ordusuna, Barselonayı, timal ve ralanmıı ve 6000 ev zarar gdrmilştilr. 

c~nub batıdan, 60:70 Km. llk mesafelPr • Bu yeni hava bombardımanları sırasın· 
den uran cok rnüsaid bir durum teml"l da, hükılmetçi İ3panya, nasyenalıstlerin 
etmıştir. (Krokiye bakınız) . K&ta:onya ve Estremadura cephelerinden, 

Son taarruzdan evvelki vaziyet yeni büyük taarruzlarını bekliycır ve bu· 

Ebe S t na Jtar~ı türlü tedbirler alıyoniu. Hükft· !Jükfunetçilerin r ve egre aarruz- . . . . . . 
k k ti . . b 'k' metçıler bızzat bır taarruz ınsıyatıvını ela lar. Sona erere uvve erının u ı ı ne- . . . . 

. d . t ld kl İk' ·t . . almak. cesaretını kendılennde artık bu. hır en genye a ı ı arı mcı eşnnın 

son sülüsünden sonara İspanyada büy-lk lamıyorlardı: çünkü, Eber savaşı ordu • 
askeri harekat muvakkat bir :nkitaa uğ- larını fazla yıpratmı§ idi. Gerçi, h:ikQ • 
ramış ~di. Geçen Nisanda İngiliz - İtalyan metçi kuvvetlerinin Katalonya cephesi 
aniaşmasımn mer'iyete konmasile İspan- ile Cordoba karşısında tabşıd edilmekte 
ya nıuhariblerinin muhariblik haklarının oldukları hakkında bazı şayialar çıkını§. 
büyük batı devletlerince tanınacağı u- fakat, '>üyük ölçüde yeni .bir taarruzun 
muluyordu. İtalyanlar İspanyadan 10.000 onların §ımd "ki güçlerinin hududiarını 
lejyoneri geri çektiler. Ademı müdahale aştığı pek çabuk anlaşılmış idi. 
korrJtesinın kontrol komisyonu da, hüit1- Hükumetçilerin başvekili ve ayni za .. 
reetçıler.411 muharebe saflarından, bazı manda milli müdafaa nazırı Negrin, Bi· 
küçı.ik kıt'alarla yaralıları Fransn hudu- r':ıcik_Anunun ll inde neşrettiği bir emri 
dunun ötelerine sevketti; fu.nt her fe- yevmıde General Frankonun Kata:on • 
ye ı:ağmen, İtalyanın çok istediği , söyle- yaya yenı bir taarruz yapacağını bildin
niyor. Muhariblerin muhariblik haklan- yor ve fUnları illve ediyordu: cFaşizrnf 
nın tasdıki bir türlü emri vaki olamadı. İspanyada kökleştirmek hususunGak! son 
Çünkü bu hakkın tanmm~ı c..rı ziyade Ge beyhude ümidinin yıkıldığını görmeden 
neral Frankoya yarıyacak ve onun hü • evvel, o, ıon kozunu oynama~a k:ırar ver
kfunetçilerjnkine mütefevvik olan deniz ml~tir. Pakat onun önüne Segrenin aşağı 
kuvvetlerinin, hüktiınetçi İspanyaya ya. yatağile Pirene eteklerinde, istiklAl aznıi• 
pılmakta c,ıan enternasyonal silah ve mü- ırızin ve hürriyet sevdamızıa yarattığı( 
himmat kaçakçılığının men'inde daha ge- a~ılmaz duvarı çıkaracağız.> 
ni§ ve salAhiyetle kullanılmalarına ımkAn Bu emri yevmide, ayni zamanda, bır 
verecek 1di. Bu ise hükumetçi İ!:panyamn karış yeri elden çıkarmaması orduya em• 
ablukasına meydan vermek n bahusus rolunuyordu. 

cenub parçasını mühımmaı.ızıık ve aç- f rankocuların taarruz 
lıktan teslime mecbur etmek demek oJa-
caktı. Bunun için, muhariblilt hakkımn hazırhkları 
tanınması İtalya ve Almanyaca ne kadar Hakıkatte. General Franko Katalonya 
isteniyorsa İngiltere ve Fransaca bu - da ycnı biıyük bir taarruza karar verdılJ 
nun aksi o derece fazla iltizam ediliyor- içtn hiıkumetçilerın bu endişelen ve ted
du. Görülüyor ki İspanyanın bu me1elesi bir almaları milli başkumandanlık iç 11 

üzerindeki uyuşamamazlığın ıebebleri as hıç te hoş bir ,ey değildi. Filvaki 19::!8 N!• 
kerl ve sevkülceyşjdir. sa"iında Segrede tevakkufa uf,tı'lyan Ka .. 

Muhar'blik hakkının tanınmaması, mil- talonya taanuzunu denize ulaştırma' mil 
lici başkumandanlığı evvel! hükilmet - lıc! generalin değişmiyen lıir hedef.ıdirf 
çilerin limanlarına, ukerl tesisat ve 1§ - fakat burada arazi pek kesik ve arızalı 
Jetmelerine karşı hava kuvvetlerini daha idi. Bundan başka, batı devletler!o bir 
geniş bir mikyasta kullanmıys sevketmiı temas •·e çatışma bilhassa bu cephede ya
ve bunun medent bir tekilde yapıldığını km bir ihtimal içinde idi. Bahusus ar • 
göstermek için General Frank.l 3 Birin- dan geçen epey bir zaman zarfınd :ü. 
cikAnunda ~va taarnı_zlanM hedef itti- k11metçiler Katalonya ile Barcel~nayı 
haz edeceli 150 mevkıin liates1nı .millt aetrü müdafaa için üç kuvvetli müdafaa 
radyo. ile ilim dnif tdL aa ı..uaa &- '~ JD uc. •JJ/adGJ 
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Askerlik bahisleri 
ispanya harbine bitmiş nazarile 

bakabilir miyiz ? 

Bir genç kız yanhşlıkla 
fuzruhu içti . 1 Fotoğraf tahlilleri~ 

Dan genç bir kiz, illç yerine yanlışlık· 
la tuzruhu içm.if ve hutaneye taldınl -
mıştır. 

Çabşmagı ihmal etmemek Tutunduğu işten bıkmamak 
kaydile kaydile 

Sultanahmedde Dizdarlye mahallesin • Anktmıdatı I• Hadımköyü" • 
'(Bqtı:trcrfı 9 u?&Cıl ıa.yfada) belilttanktan çıkara!: Cartagenaya gtt. den, Salih Eker. 

Jiattı vii.eude getirmişlerdi. (Krokiye ha- mek teşebbüsünde bulunmuş ise de Fran
kınız): Birinci hat hükumetçilerle nasyo- koculann Canarias kruvazörü tarafından 
n.ılistlerin cephelerini umumiyetle bir - muharebeye ve neticede Cebelüttank İn
bi!'lerınden ayıran Noguera Pallaresa. Seg giliz mıntakasında karaya oturmıya mec
re ve Eber ırmaklarının doğu sırtlarında bur edilmişti. 

de Güçtaş aokağmda oturan Sal!haddJ - mail mu.f'affa'lc o
nır. nişanlısı olup ayni evde oturmakta o. lup ola.mıJICICG47mı 
lan 22 ya.şlclrında Nimet, dün sabah evin- soruyor: 
den çıkarak Kocanıustafapaşa caddesin- Bu çağda ma
de oturan annesine gitmiştir. Annesile \'affakiyet endişelı 
birlikte oturup bir müddet görüşen Ni .. rinl ileri sürmek 
met, birdenbire bir baygınlık b1ssetm.if doğru değ'ild!r. 
ve hemen evde bulunan sinir ilAcından Muvaffakiyet. ~en 
bir mikdar içmiştir. Pek ıız bir zaman di kendine mey• 
sonra midesinde müdhif sancıla:- hisset • dana gelen bır ıey 

ı 
mAıtJtıtfa1c olup o
lamıyacağıM .0-

nlYOf'! 

Muvaffaldyet, 
(ienn ve kJVVetli bir müdalaa sistemi te~- Evveliyatını yukarıda gözden geçirdi
kil ediyordu. İkincisi, Segrenin yukarı ğimız bugünlıııü Kata\onya askeri hareka
yatağınm doğusunda Seo de Urgel dolay- tı~n acaba neticesi ne olacaktır ve bun
larından başlar ve Lerida tfoğusundalti tarla harb sona erecek midir meselesine 
büyük ovanın doğusunu tahdid eden dağ- geiince bu husustaki mütaleamız şudnr: 
tarın üzerinden geçerek Fayan doğusun- hükftmetçi!erin Katalonyadaki bütün aske 
da, Eber nehri dirseğ"ne kadar iner. Bar- r; kuvvetlenni krokide görülen Barcelona 
selona önündeki üçüncü son mevzi de u- mudaf:ıa hattı gerisinde toplıyare.k ve ar
mumiyetle Llobregat Kesiği doğusun - kalarını l''ransaya vererek Fr:ınkoculann 
dad!r. Bütün bunlara rağmen General taarruzunu durdurmalan mümkündiir. 
Frankoyu K<ltalonya taarruzuna sevk ve Fakat millici generaliın seri motörfü 
mecbur eden bir sebeb vardı: Seri ve kat'i kıt aları şayed buna imkan vermiyerek 
bi~ netice elde etmek. Barcelonayı zapta muvaffak olurlarsa hü-

meğe başlıyan Nimetin içtiği feyin sinir da değildir. (Çalışacağım w yapacalun) 
ilacı olmayıp tuzruhu olduğunu ve ge - wyer.lerin, muvaffalaiyeti yaratukları 
çit'diği baygınlığın tesirile sinir llAcı sa- hergün görülen ,eylerdendir. 
nıırak içtiği anlaşılmıştır. 

HAd!seden haberdar edilen zabıta, san· * 
ctlar içinde kıvranan Nimeti cankurtaran 
arabasile Haseki hastanesine ltaldırtm1ş
trr. 

Killtiir işleri: Filhakika, batı Avrupada beynelmilel kCunetçile: cenubi İspanyada gene mu • 
slyast vaziyet millici generali seri ve kavemetc• devam edebileceklerdir ve bu Vali dOn mekteblerl gezdi 
kat'i bir netice elde etmeğe icbar ettiği s0 beble Katslonyanın tamam.ile dü5mesi Vali ve Belediye Reisi Lutfü Kırdar 
gibi hükfımetçilerin hariçteu görmekte harbi derhal bitiremiyeoekti:. Dahili dün sabah İstanbul Maarif Müdürli 
oldukları büyük yardımlarda onu bir an harbler yabancıların dövüşmesinde::ı mü- Tevfik Kutıa beraber Nişantaşındak.i 
eVYPl lŞi bitirmiye ve hiç olmazsa Kata- t~\·ellid adi harblere benzemezler. İç ilk ve orta mektebleri gezmiştir. Ni -
lonyayı zapta sevkediyordu. FraMa ile harbl.erin .~r~kter~ son~ kada::- d~viiş- şantaşı orta mektebinin yanında inşa 
kata teması ve irtib~tı olan Katalonya bir mı:ktır. Ç~nku teslım l5lum Jemekhr. O- edilen binanın önümüzdeki aylarda ta-

. · ı t nun 4çin .u:panyada Frankonun bu yeni defa bert~raf ed :lırse cenub spanyayı · · .. .. ' . . rnamlanmasma ça11şılmaktadır. Nişan -

Zorluklarla mucadele etmesini 
bilen bir tip 

Nuruonnaniye
den 1:l üsameddin, 
karakterinin taJı.U. 
~ini istiyor: 

Zorluklar karp

sında yılmıyan bir 

azimle mücadele 
yapar. Kolaylıkla 

ümidsizlih ka»;I> 
maz. hava ve denizden daha sıkı bir kontrol ta~ruzu butun Kata~onyanm d-ışmesı~e taşı kız enstitüsü yerindeki istimlak 

sayesinde teslime mecbur etmek be1k:i netıc~lense dahi, harbın ya~ bu _sebe - işleri ilerlemektedir. 
mümkün olabilecf"kti. Bundan başlrn. le, bıtece~i beklenemez. Fakat K~.9.lon - Vali bundan sonra Gureba hastane - * 
harbin bitmesine tesir edebilecek kat't bir yanın düşmesi harbin sonunu tacll ede • sini ge?.miştir. 
net\cenin sür'atle elde edilmesi im.Unları cektir, çünkü millici general bil.ti.in ~v- ------ Zeki ve hazan inadCI bir tip 
Estremadora. Madrid veya Vslencia cep- vetlenni cenubi İlpanyaya çevırlebıle - Kurban derileri hava kurumuna Ankaradatı, K. 
helerincle hemen me-fkud gıöiydi. Bun- ~ktir. verilecek C. karakterini ıo-
lara mukabil Katalnnya daha çok bir mu- H. E. Erkilet Geçen yıllarda olduğu gibi önümüz- ruyor: 

vaf:fakiyet ümidi veriyordu. Ed b• f Ar k deki kurban bayramında da kurban de Zek!suıa. fntiw 
Gcnera'i Franko son zamanlarda ordu- e ıya fmlZ v.e e san ri ve barsaklan Türk Hava Kurumu zam kayıdlarını i--

sunu büyütmüş ve kuvvetlend~rmi~ idi. d . h il • tarafından toplanacaktır. Bunlann ha- live etmekL! ha-
NllSyonali!tlerin b:JcHrdiklerine göre bu efen inın ma a esı sılatı Türk Hava Kurumu ile Kızılay yata daha çok .tıa· 
ordunun kmrveti 750.000 insandır. Geri- . ve Çocuk Esirgeme Kurumu arasında zırlandığı anlaşıl-
<Je ayr1ca 25f) 000 kic:ilik bir yardımcı or - (Baştarafı 3 tnci sa~ada) paylaşılacağından yurddaşlann hayır - maktadır. Enerji-
du .daha vardır. Taarruzdan biraz evvel Koltuğunda rorgun yorgun b~ şeyler 1 lı işlere tahsis edilecek olan bu yardı - sine zarar vermi· 
de 2000 nnmzed sübaylığa terfi edilmiş anlatıyor, Mana~ana ve Reşaa. R~dvana mı vatan borcu bilecekleri şüphesiz - yecek ıekilde u"'° 
ve küliiyet!i ml\himmat Vtltılmış idt. kısa cevablar verıyordu. Fakat bır ara- dir. l yumuşak başlı olmuı da lAzu:ndır 

lık bilmem hangi söz üstüne birdenbire sa ve * · 
Yapılan hHe ayağa ka1ktı ve batınında ıtaıdığına gö- Askerlik işleri: . . ı· d b" · 

Taarruzu b2skın seklinde yapmak için re şu ~özleri söyledi: Cıddi ve kendı ha m e ır tıp 
ifüsmanı maksad hakkında aldatmak l& • - Beni böyle durgun görüyorsunuz Şubeye davet Ankanıd~n, N. 
~dı. Fakat hüktımetciler, nasvonallst!e- ya .. ben işte eskiden de böyle idim. Fatnı AJJ. Şubesinden: Yaş haddini 84 - E. karakterini '°"' 
rl!t taa!'l'llznnu Katalonvadan bekledilde- Manakyan tıasdik etti: mamlf ve askerlik şube işlerini bWr sıhh! 

k vf. t k gü 'd' _ Evet .. bütün hayatında çok sakın durumu yerinde emekli binb~ardan mün- ruyor: ri için, bu 1ıldatma e ıye i pe ç ı 1
• hal şubelerde çalışmağa tsteklllerin ıu'beye 

Buna ra~men Frankocuların bu işi de, ya~amış adamdır. Hani karıncayı incit- uğramaları ilAn olunur. Ciddt \1e söz an· 
ustalıkla becerdiklerini görürliz: 15 Bi - mez dediklE'ri... • .......... ·-·-· .. -········· ............... __ _ 

gf}J:l~:~:1~~~:Y.6r=~=: pe;,~s;::~::=~ı.Filil ~ 
olduihı an!aıplnn (1) bir mahrem paketin - Nasıl? dedim, lizi başka türlü mil 

lar ha Ueriie \re yu

muşak başlı hare- " 

ketlerile kolaylık-

la teveccüh kaza-

na bilir. 

tutulan ifde göste

rilecek ıeıbU Da 

ölçülür. 

* istikbal hakkmda verilecek 
haberlere inanmamak dahi 

dogr:1 ol~r 
Ankaf'adan Ke

mal, iatikbalmı so-. 
ruyor: 

İstikbalden ha
ber vermek evve
li mevzuumuz dı· 
şındadır, hem bu 
batıl iddialara ı.. 

nanmıı.k ta beyhu,. 
de bir kapılı.ş olur. 
Okuma çağınd!l o- oltlJ' 
lanlar, dürüst bir karaktere nhib r1 
ğa ve kitablarile anlaşmağa . uğraf~ 
;stikballerıni bizzat ve en emm bir 
da yantmış olurlar. 

* 
işine bağh bir tip 

Yalooadan Ni -
iıad karakteri• 
soruılOf': 

İşine bağlı 
,gösterir. Büyükıe
rioe karp i'tiru 
yapmaz. (İtaatli 
ve açık gözlü) ha· 
reketlerile kendi ,. 
sini çabuk sevdi -
rJr. 

* 
Son Posta 

Fotograf tahlili kuponu 
laim • 
Adrea 

• • • • • 

• • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlll11çln bu kuponlardan 
C. adedinin ıönderllmesl ıarttır. 

y<ıb ~nndığı m:ıl\ımdur. İste bu paket Ka- tanırlardı? 
talonya taarruzunun setrine ve hü~ • -Evel, ~iye inledi, sahnedeki rolleri:nde 
metçilerin naza,.1""''"',,m başka semtlere ki g:b! bir adam sanırlardı. Bilhassa otur
çevrilmelerine J!Ü7P1 bir alet olmuştur. duğum mahallede Ermenilet" b:le beni 
Mt~Hclerin umumi kararE!ahı. Katalonya seymezlerdi, arkamdan cKötü ruhlu a
taarruı p1amnm if!'ası dolayısil~ burada dam elmasa o rolleri o kadın· sahi gibi 
taarru7. edilmPktC'n ı:;~rfı nazar edildi~i • oynıyabilir miydi?> derlerdi. İşte Manak 
ni ,.e bunun yerirıP baska yerl~rde yeni efrndin!n bana azizliği bu oldu, hep kA· 
bir taarruz haz1r!ı<7ma başlandığını ilAn til rollerinde oynattı beni... 

'!'ü.!kiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu Bir çncugun ölü mile neticelenen 1 Boyabadda iki abdal Aşıka 
iki köy halkımn kavgası oynanan oyun 

ettiği gibi Frankn,.11 ordu saflanndıl h~- Manakyan. tebessümle karışık bir ce
zı r.rıla:nlamam:ızlıkl:ır ve ayrılmalar ol- va1' verdi. Fakat gözlerinde sahn(' arka
i:foğu da ajanlar '•ııc:ıtasile işae olundu. d<1şının foessürüne iştirak ettiğini anla
Bun~an hska havalıır pek bozuk gidiyor- tıın nüzünl1 bir mana belirmişti. Eserir:
ifo. Biifün bunlar neticeı:;inde hük1imet - deki edamla hayatındaki ad'll!lı tefrik e
çiler tarafmdıı, n~<:vnn::ılistlerin bir 'Ka- dememiş olan devrinin yanlış kanaatine 
talonva taanuzu ihtimali karsısındaki en- belli ki içinden teessüf edivordu. 

* 

r-- DALGA UZUNLUl:U l 
1 1839 m. 183 Kes. 111> Kw. 

1 
'l'.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Boyabad (Hususi) - Birkaç gün ev· Boyabad (Hususi) - Boyabada t>St 
vel Edil köyünde bir düğün olmuş, bu lı Nefsiyiren köyünde garib bir hidi~ 
düğüne civar köylerden de bazı kim • 11" 
seler gelmiştir. Burada Eğlence kö - olmuştur: Sadık ve Asım adında , 

PERŞEMBE 19-1-939 yünden de kalabalık bir kafilenin gel- genç Muam..'ller adında bir kadınla 1J 
12.30: Tiirt müziği - Pl. 13: Saat, aJans, diğini gören Edilliler bunları alarak zun zanıandanberi tanışmaktadırıst· 

meteoroloJl haberleri. 13.10.14: Müzik <ope- evlerinin altındaki ahırlara götürmüş- Cu.matabaklı köyünden Feyzi ve :ffidl' 
retler ve hafif miizikler). ler ve ahır kapılarını açarak cbuyu - k d~ 

yet adındaki iki kişi de ayni a , 
18.30: Program. 18.35: Mftzlk (Cazband • run!» demişlerdir. Bu vaziyet karşısın- münasebet peyda etmek arzusuna Jc• 

Pl>. 19: Konu,...~a (Ziraat saati). 19.20: Saat, da Eğlence köyünden gelenler kızmış- ', 
ajarı.s, meteoroloU haberleri, ziraa.t barsam . • pılmışlar ve fakat bunu kavgaya rıı 
m:ıt). ı9.3!'1: Türk müziği (Fasıl heyeti • lar ve: «Bı7 hayvan . mıyız.~ hayv~n ·ır 
HicazkA.r faslı). 20.15: Konu$Dla. 20.35: Tilrt yerine koydunuz!> dıye · soylenmege hal kalmadan temin etmek için ra'l<l , 

discl"ri yav;ıc- vav~C' zail olmu~ ve muka
befo hazırlıklı-rı t::ıbiatile ı;?e~mişti. Bav 
NPgrin de 12-20 dP. C'eoheden ~eri ÇPktlen 
:J4 ıinc:ü fırlr~vı a~"l'TIİ müdahale komi -
tesinin kontrol komisyonunun huzurile 
teftiş f::tmi~i. 

mnzıtı (şarkılar): ı - LeyIA. Htızam fal'kı - başlamaları üzerine Edilliler de: lerine para te.l{lü ederek ondan 118~ 
Ey sabahı htlsntı an. 2 - Leyli Hftzam ~r- - Bir ser.e evvel siz de brze ayni şe- geçmelerini teklü etmişlerdir. Nihll • , 
tı - Harab1 intizar oldum. 3 - Lem, Hftzam yi yapmıştınız, şimdi sizin de kızma • 20 liraya mutabık kaldıktan sonra ~.ıı 

Bu kanaat. bazi kimseler i~n şimdi bi· ::,kı ~k=~~ alklı.!n, !:!!!~eı;~--~~= ğa h.akkınız yoktur. Cevabını vermiş - rayı alan Sadık ve Asım Kadı adııı: 
lP tamamile değişmiş midir bilemem Hl- ı rd ""' 

ter b1cnLnlı. 8 - Lem, Rast 48.rkı - Yok mu e lr. b. · · k d k f t" sokarak ve ' ll, sşktan bahsediyor diye bütün şairleri Bunun u-zenn· e her iki taraf arasında mm a ın ıya e ıne . A 
can. T - Ballr ttirtiısft - Yürft dilber yftrü. H dar 

adi bir zendust sananlar ve romancıları Okuyan: Sem~hat ÖZdenae&. Çalanlar: ve- bir kavga başlamış ve bu kavga gittik· bindirerek geceleyin Feyzi ve ı ~ 
en samimi dost meclisi sohbetlerinde bi- cthe aent ve Fahire Fer.san. 21: Saat, es- çe büyüyerek silahlı bir boğuşma h~ : te tesl~'Il etmişlerdir. Bir müdd~t sOıtf 

Nihhyet taarruz le cYayu, bırak şu romancılığı! .. Atma!> hıtm, tahvı•ııı, kambtvo - n~kud borsası m- lini almış ve atılan kurşunlardan bın ra bu hile anlaşılmış ve her ikı ts 
1şte hükumeıçi İspanya bu suretle u - latifesHe hayatta da en ciddi meseieleri atl. 21.10: M\izlk (Oda muzt~ - Fr1tzsche Egvlence kövü halkından Mustafanın t b" b" 

1 
. ' . . 

1 
ra· Vak'Bdaıt 

) · ı ı .. o t Frttucbe 2 ı J a ır rr enne gırrnış e ır. yutulduktan sonra. 23 Birincikanunu • hayal ve yalan çerçevesi içinde gören Kuartet • c .. eman 03 av · c 0 vlu 14 a Jannda Mehmed Engelin . 1' 1 

'evvelde, havanm cok sert ve soğuk olma- bil' adam farzedenler var. Bunla!', şairin keman Lot.heı: Gebhat"dt. Viyola Johannes b g · y bş t d k uk derhal öl haberdar olan zabJta tahkikata ba.Ş 
Oclsner. Cello Volltmar Kohl.schütter. KU- a.?m.~ ısa e e ere • 90C • mı.,..+ır. 

sına ı ·a~mPn Frankocular, hük{}metçi - d~ .. romancmın da hayattan aldıkları ir.- sik _ Romant!k ve modern eserler. 22.40 : muştur. i~ 
lerin Kaia:onya CE'phesini dört yerden tıbalan gene hayata iade ettiğini göre- Müzik (Ki\çfüt orkestra _ Şef: Necib Aşkın): Vak'dan haberdar olan müddeiu -
hücum edetek yarmıc:lar ve ilk gü.n IMO miyen, anlıyamıyan zavallılardır. Fııkat ı _ H(tn!'.s Löt.r _ Ba-,yera vaısıan. 2 - t- mi Kadri Özen tahkikata el koymuş 
Km. ilerlemislerdi. Taamızu:ı ağtrhk kabahat biraz da bu san'atkarb!" d:ı değil taıo AzzonJ - Sabah şarlruı. 3 - J. Strauss - ve her iki tarafın da si1ahı mi.isadere 
merkezi bidayetten itibaren B:ıJaınıer - midir? Geçen haftaki makalemde yıızdı- Çardaş. 4 - Fran!I Abt - Ormanlarda ve nln- edilmekle beraber ölümün kimin kur
Lerida böl~esinden Tarragona ve B:lrce- ğım g'bi mesleklerini ciddiye almak ve nl. 5 - Geı hard Winkler - Donna Chiquıta - şunile vukubulduğu araştınlmağa baş· 

d birbirkrinc tam bir samhniyetl~ ba~la- lıp::ınyol - Uvertür. 6 - Hann.s Löhr - Dü- 1 t 
1onaya giden yollar üzerinde i i. Dikkate fHin marsı . 7 _ Toman _ Viyana hülyaları _ 1anmış ır. -------
şayan olan cihet bu yeni taarruzun şırn - narak ı;rahınndaki manasız ve hiçbir Vals. 21.45.24: Son ajana haberleri w yarın- t 
diye kadar tspanvaaa bir arada qörul!Jıe- faydası oım1yan ihti1anan, münaferetıe- kı program. Bursa Halkevi kupa maç arı 
mis dereced~ büvük kuvvet!erle vani 7 n yenmek herkesten evvel gene on?ara Bursıı (Hususi) - Spor bölgesi ta -
kolordu ile yapıJm1s olması ve ta~mıza düşmez mi? İşte o zaman, san'ata da, Kirahk daire rafından terli~ edilen Halkevi kupa 
cem'an 36 fırka halinde, takriben ~00.000 s::vt'atkAra d:ı halkın hürmeti başka türlü maçlarına dün Atatürk stadında baş -
millicinin IJtirak etmis bulunmasıdır. Bu olur. Bunu daha ne kadar beklfyeceğiz? GedikpaşBda tebhirhane karpsında lanmışt:r. Bursagücü - Zfraat mektebi 
taarrn7. sıra.çında hükumetçiler:n Ce 1- Edebiyatımızı bir an evvel A!eksan (20) numarada bir daire kiralıktır. Mun- maçını 2-1 Ziraat mektebi, Muradiye -
belilttank sularına iltica etm{ş bulunan eftndfnin mahallesinden kurtarmalıyız. tazam elektrik. havagazı ve lerk.os teai· İpekiş maçım 8-0 Muradiyeliler ka • 
e.f o&C Ltüs Diez. muhribi geceleyin Ce - Halid Fahri Ozamou satı mevcuddur. zandılar. 

Toplantılar: 

Kadıköy Halkevinda konfera"• 

Cuma akşamı saat 8,30 da Halkevi -: • 
nunda (Çocuk bakımmda \ vitaminlerlll 
lü) mevzulu bir konferans verilecektir· 

EminönD Halkevinde temsil 
cıı -Eminöntl Halkevinden: Perşembe,~ 

martesi ak§amlan saat (20,30) da ıetJI 

Catalotıundakl merkez salonunda OÖ5 e6' -
şubemiz, (Dekbazlık:) plye.sln1 t.eınsU 
~ttlr. 

b 

l' 

et 



•o• •o•~~ 
ispanyadaki vazıy8tin Fransada bir Oniversitenin . Arşidük Otto Avusturya 

buhran tevlid etmesinden endişe ediliyor müşterek derdlen Başvekili olmak istemiş 
:9ou (BQ§tnrcjı l inci aaufada > 

l'ict ... t, bundan başka parlamentoda ha· 
aıyasete .. 
~ mute:ıllik yapılın.akta olan 
t~ etelere vereceği cevabı kabinenin 
~ 1:~. •ı:ze~ştir. Cevab, ittifakla 
t!tkib b •lıniştir. Kabine toplantısını m:i-
Pire ır tebliğ neşredilmişt~r. 

:p ne lıududlın tekrar açlhyor mu? 
arl!nıe~t 

Yaıta onun yarın ve Cuma g-Jnü 
rrıtld:~ toplantılarda, Fransanm ademi 
~~hud t~P sr, a etine devam etme!t ve • 
lllla'."'tn<! ıraıe hudud ınu tekrar açm:ık 
datr b an hangisinin tercih edileceğine 

l - karar Veri}ecektır· 
~on 131 • 1-'1 ba urnı; ınüzaherct edegelmekte o-

t caat tı radikal sosyalistlerin. reye mü
tfzatrı ıaınanı g ld ği vakit haşvektlı il· 
•Sol t etmeleri imkanı vardır. Maam~>fih 
tscıı. enahçıJar •• Barselona hükCimetinin 
İ'rallı. tedarik edebilmesi maksadile 
'Çllnı ıı - İspanyol hududunun yemden 
ttııı.:1d lehindeki faaliyetlerini teksif 

)) e lrler. 
llady . 
~k en n. Fransanın iyi bır yolda 
tçıll biltüte olduğuna meclisi iima etmek 
:tihtin n tellkatinl sarfetmek :necbu • 
bit~ de kaıa~ağı tahmin edilmektedir. 

lise bir bra:ftan komünist partisi mec -
lllQı ~~r vererek, Pırene hududu • 
tıl&h cısını ve hükfunetçi tsp~nyaya 

l.tec~ ~derilınesini istemiştir. 
thı bu ~~skerf encümeni, )comünistl~ -
Siya~t irinl reddetm"ştir. 

>tarıaad Jnahfel!erde, İspanya meselesJiin 
darı tn; Yeni bir buhran doğurın:ısın -
't 111111 be edilınektedir. 
~ 1 

ududunda ltalyan tahşidah 
,

118 18 (A.A.) - Bugünlerde Trab
~ i:}.ttı ınülteciler son haftalar zar
t,•a. 20 us ~Ududu civarında kain Zua
~•Ja ~kişilik bir İtalyan kun etinin 
~u kuvv ldığım beyan etmektedirler. 
~ı~t, Tunus hududuna doğru sev
tııı ıçı r. İtalyanlar burada bir t:ıar -
dit~. 11 

hareket üsleri tesis etmekte .. 

dır ki Romn, Negrin hükOıneti.ne müza • 
heret etmek istiyen hükumetlere ela .. 
mirı imkansız bir vaziyeb ihdas edilıne
mcs:ni ihtar etmektedir. Fransız kanile ö
denecek bir budalalık yapmaktan sakın
ma!· için Romanın ihtarlanna ihtıyacımız 
yoktur. 
Huınanite gazetesinde Pcriwı cümhu -

riyetçılere yaraun edilmesini ısraTla ıs • 
tem ektedir. 

Harb vaziyeti 

Burgos 1R - (Umumi kararg!hın tebli
ğ!) - Kuvvetlerimiz lguadalaya doğra 
il~ le:nekted"rler. Katalonya cephesinde 
Alila, Alvio, Brillenta de Montnaneu. 
Hcstallets Ponar ve Lhuidaı köyleri iş

gal edilmi~tir. Sahtl bölgesinde Annen • 
t~ra köprüsile Santascreua n Altafulla 
alınmıştır. 

Burgoı ne diyor 1 

tl'niversitc rektörilnün. sömestr tatili 
münasebetile aon ıınıf taıebeleril• pek iyi (Baıtarafı 1 inci aayfada) f turya bqvekili son siliha müncaat e6 
geçen ve bu yıl 'Unlversiteye pek iyi de- yor, tarih· 17 Şubat 1938 dir. Bütün dün· yor.: 
rece ıl• yıwlanlan davet ederek görüş- yanın Avusturya meselesinde son hal - Pilebisit yapalım. halkın reyınl ala
füğünü yazmıftık. Rektör bu gör\işmeler tarzının .Almanya ile birleşmesinde olup lını. 
hakkındaki intıbalannı bir muharrin _ olmadığını dü§'ilndillfi günlere tesadüf e- Bu kararını 9 Martta ilan etnıi~tır. l" .. 
mize anlatarak fU beyanatta bulunmuş- diyor. kat bir gün evvel Avusturyanm muhte .. 
tur: Avusturymııı sonuncu başvekili mel hükümdarı sandığı Ottoya yazıyor .. 

_ Üniversitemizin yedJ aek;:r; yüz ta- Schuschnigin Alman devlet reisı J!itıeri bu mektubunda: 
le besile görüştüm görmek üzue 11 Şubatta ( Berhtesga • - Prensin teklifini reddedecek, aebeb 

'l'alebe ile temuıından aldığım Jlk in- den) e gitmiştir. İntıba fenadır. Fakat olarak ta mücadelenin sonu ne olursa oJ.ı 
tıba, talebenin sömeştr tatilinde de ho - tafıilAt yok. Bazılan elin ümid ediyor - sun hükümdarlık idealinin ve prensin ili• 
caları gibi çalışma programı ile hareket lar. Fakat üç gün sonra Hitlerin itima • tUaf haricinde kalınası lüzumunu göstere 
ettiklerıdir. dmı kazanmıı olanlardan Seys İn'kardm cektır. Zira: 

İkinci intıbaım. "Oniveraıtenl!l mulıte- dahiliye nazın ınfatıle Avusturyaya gi - - Avusturya dünya haritasından siım.. 
lif fakülteltrine mensub talebenin ve rip gözleri açıyor. me gününün bırinde doğabilir, bunun 
içinde feyiz aldıkları müeasesenin mem- Bu müddet zarlınd• Avusturyanm sal- içın elinde hiç bir vatandaşın kanı ıö .. 
Ieket için güven verebilecek kudrette ol- tanat aılesinin ıon mümessili olan Otto rülmiyen bir prensin kalınası lAzım, dl "' 
duğımun teyid edilmesidir. En büyük ~k endişededir. Avusturyanuı Almanya yecektir. 
s<!rbesllikle sual sormalarını, dertlerini ile b:rleşeceğini görüyor, hissediyor. k~r- Maaınafih 12 Martta Avusturya Al • 
dökmelerini istediğim talebemiz, rektör- ku içir.dedir. Günün birinde saltanat ma- nıanya ile birleşmişti. 
}erine gerek sual aoruşlarında, gerek derd karnına geçebilm~i ümidi de sönecek. Şimdi ~u iki tarihi vesikanın ikisinin 
döküşlerinde öğünülecek bir olgunluk ve 17 Şubatta Şt11inge yazıyor. Şimdilik de en mühim cümlelerini kaydedelım 

IBurgos 18 (A-6~) - Radyo ile neşredi- dürüstlük göstermiflerdir. tahttan vazgeçmi~tir. Kendisine başve- Otto von Habsburgun 17 Şubat 1931 
len resmi bir tebliğde büyük umumi ka- Yarının mes'uliyetini alacak olan Tilrk killik •evdiıni iatiyor. 7 asırlık bir hü _ tarihli mektubundan: 
r:ırgfilı ıöyle demektedir: gençliği için bu lruvveW ve bilyuk temi - kümd:ırlığın son var.isi memleketini cüm- - Eğer Almanyanm tazyikine daha llıa 

.. Barse1ona hükt1meti, hakUd vaziyeti nagır. huıiyet rejimi altında kurtarmak arzu - y~de mukavemet edemiyecefinjz zannmaı 
gizlemek içiıı Katalonya cephesinden baş Dinlediğim talebenin möıtere'k deni - sunda. duşecek olursanız vaziyet :ne olursa ot.. 
ka c:-ephelere aid ve muzafferlyeı haber- Ierı ve fakiHtelere göre ayrılabilen ihti • md· 1 sun başvekillik vazifesini bana tevdi ... 

t 1-..t ıse er yekdJlerini tak.ib ediyor. mcnizi rica ederim. Ben devleti ve mııı .. 
leri ile dolu resınt tebliğler ı::.CfTe mea~e- yaçları vardır. 21 Şubattı H"tl h k 

l ta ı er meş ur nut unu aöy- ti muhafaza irin sonuna kada ... day• ... - ..... 
dir. Bu tebliğlerde münderiç haber er • Müşterek derdlerin başında yersizlik lemiş: ll • ___.. 

marn.ile asılsızdır. Endülüste Estrama - gelır·. "'De.!11 4akültemizin ve Diı tababeti ne ya kat?yyen azmettim ve itimad ediyo .. 
.u 7 ~ - Alman hududunun öte ıarafında 10 runı ki mlll t be · 

dure"de ve Merkez cephe!inde cümhu .. Eczacı mektebinin hemen bütün talebesi e mm müracaatiıne cevali milyon Alman bf zden ayrı olarak yacı .. VP.recekti:r: B ·· be ı 
rj~·etçiler tar:ıfında.n her hangi bir nıu • ayrı .ıyn günlerde yersizlikten doğan yor, deml§ti1'. v • • u munase t e hükümdar • 
vııftakiyet e!de edilınit değildir. Hatiarı- giiçlüğc ve mahzurlara ayrı ayrı ifadeler- lığın ladeısini istiyecek değilim. 
ıruz, sarsılmaz bir halde bulunmaktadır. le temas etmişlerdir. 24 Şubatta Avusturya başvekili mu - Schuschn"gin :ı Mart tarihli mektu • 

kabelc ediyor: bundan: , 
Frankoyu tanımıyan iki devlet Dershaneler, her fakültede, talebeyi al-

ı rd tal be turabil - Bütün dün,,a '---cunnda A st - Eğer Allıı.h muhafaza etsm" b. ta 
Burgos 1R (A.A.) - Franko hOkfuneti mıyor. Kütüphane e e e o e- " a..ary--- vu urya- h" d be ' ır • 

. k k b·ı k b la nıyor run ıstjkli.Jlni muhafaza azmımizı söyHi- rı ı cır vukua gelse, Avusturyrı uzun 
Ha:-:ciye nezareti tarafından ne~rolunan ce ' 0 uya 1 ece yer u 1 

• müddet şerefle karşısında muka 
bir tebli:\de, bu ayın 16 smda Brüksel Be Jc"'en ve Edebiyat fakültelerinde talebe- yoruz. t•ğ· Jı: venıeı ... 

Ei f 1 k. h tti du k l i F k t l k 1 1 U\·vete boyun eğse bile, h-k- dq 
teati olunan notalarla Belçikanın da Fran n:n neı es a aca a raca . yer er a a mem. e ette Alman taraftarlığı aiJ_esinin bu akibete karışnuım1~ :mım. 
ko hükfunetmi tanıması üzerine Avru - yok. Yemek fasılasında yeme'k yıyeblle - artmıştır. Bu harekete bizzat eahiliye nA- h ---ı-

k B b .. n.a tl t b'• d ban murecca tır. zira bu takdirde öld_,_. __ 
Pada Frankoyu henüz tanımıyan iki cek yer yo · ütün u ,~ye er a u " zm 8 ya cı değUdir. O zaman Avus- d. ·ı u..,.. 

~ oo · ~.-.1- h" ü •-===İi:ii:::i::::==::~~~=:=f~~s;o~n~ra~~ır~ı~m~e~sırnn~::a~er~e~b~ili~·n~·z~~====ı .. memleket k&ldığını ve bunların da Fran- hakJ1 ... 5 ldşi içın a.unu.ıuuş ır m es -

S'i ıle Sovyetler birliği olduğu bildiri} • sese,\·e 6000 kişi alınırsa. elbette yersiz • Belediye ucuz ekmek fırınları açacak 
md:·tedir. lik. halledilmesi llzıın gelen ehemmiyetli 

bir mesele olur. 
ı n (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 m .. 

l.orıd londrada kınci müşterek derd, kitabsıtlıktır: uç neden belediyeye gelmiştir. T~lilhane ra ası ıçm fırıncılar bunların ki!'alannı a. 
~~lkrba 18 ruusust) Noel yortus-.ınu Çeko - Slovakya da sene içinde Üniversitenin bastırdığı ders poruna göre çeşni matluba muvafık debil demekte ve kapalı tutmaktadırlar. Bu .. 
toplantı bu sabah haftalık ilk mutad kitablarının sayısı: 80 dir. Profesörlerin dlr. Belediye yeniden çeşni tutacak ~e retle mevcud fırınlar İstanbulun ihtiya" 
İtonılldnlln1 Yapan kabine, Çemberlaynin kom Unist aleyhtarı kendi hesab!anna aynca bastırdıklan. - ekmE>k yapacaktır. Teıbit edilen çeşni Ü - Cl~l karpJıyııcak miktarda bulunmac:bb 
lf .. cere sericr de vardır. z~ı·ne yap·~ .. ,. .. km-'-'erin maya"•, ha • haJ.de, bakkallarla. tablac:ılanıı ekmeli 
"l'fakcın Yan eden müzakereler ve 1 be 1 be · d h k ... ~ ..- ıı:.ıu ,.. 

~111-eı .. da Cenevrede Bone ile yaptığı k t • • ? Bunun ° bera r, ta e m•z a a ço muru kontrol edilmemiştir. BP.lediye e • sahşı yapmaları yüzünden ~ eıaneı;. 
dıl'll~ ~r hakkında verdikleri izahatı pa a gırıyor mu • kitab ıstiyor. Bu ders yılı .ıonunda. ben k::momi istişare heyeti Cuma günü ıkınci s ~ kalmamaktadır. Fırmlar fstanbuluıl 

ltlr. -&. 
1 

• • yf da) kitabını bitirmemlJ profesör kalınıyacağı- tecrüberinj yapac"1r ,,eni çeqni üzerinden ek .. m"k. sa_tışı.nı karşılam_ ak içltı gece g6n. ••I. (Ba•tanuı ıncı sa a ku tl ·· mı"d ediy ......., " .,-- d :.' nı vve e u orum. bir başka ekmek nümunesi meydana ge - uı yırmı dort saat mutemadlyen ekmel 
~b· Pan1a1a aillh g&nderiniz,, Yugoslav • Macar dostluk paktına Müşterek derdlerden biri de. talebe • tirecektir. çı.karmaktaöır. Tablakir ve bakkalarda 

4rııa.uı~n iki buçuk saat süren bu top müncer olacağı muhakkak sayılmakta· n\n kendilerine mahsus teşkilAtı, olma - Beğenilmiyen. ekmek çeşnisinin içinde e~e-~ s:ıttırılma~~ takdirde fınnlarm 
~\:~ ~- İspanyadaki vaziye; te mü - dır. masıdır. tl'niversite, talebenin kendi iş- yüzde seben 1ert bujday, yüzde yirmi gundüz satışları ıhtıyacı karşıhyamıya • 
t ~ıa:ı:hni~ir. Macar Hariciye Nazın döndü lerıle uğraşabilecek cemiyetten '>labll - :na.cnr mevcuddu. Ekmeğe DUSl!" ilive o- csk, halk gece sabaha kadar fırın kapı • 
~"ı h 1 esnasında White • Hal: de bi- Beriin 18 (Husust) - Hıtler, Göring mesine taraftardır. Bunu kendilerine a- lunması d~ buhmmamıştır. Sert buğ- lannda ceklemeğe mecbur tutulacaktJt\ 

dı:f~ b a 1t •İb'panyaya silah g~nderiniZ> Fon Ri~ntrop ve Rudolf Hess ile mü- çıkça tekrarladım. Memleket gençliğın day yerine yumuşak buğday kullanıla - Fırıncılar, bu sebeble ucuz. ekmek çı • 
ltab ağır.nııştır. zakerelerde bulunmuş olan Macar ha • iyi yetişmeısini istediği için, bu cemiyet caktır. Yumuşak buğdayla ucuz ekmek karnıa !eşebbüslerine karşı cephe alabl). 

la)')\, O~~ lçttınaını müteakib, Çember - riciye nazın Kont Şaki, bugün Peşte - işh~de tem.mat olarak iyi ve çalışkan ta. elde etmek kabil olamıyacağı •lerj sürül- mcktedırler. 
~ald\>in .: Yeıneğini eski ba~vekil Lord ye hareket etmiştir. lebenin işi idare etmesini. dönmüş veya mektedir. Belediye. metrUk bulunan fırınları it • 
hılhaaııa t'e birlikte yemiştir. Yemekte, Fon Ribentrop, İtalyan ve Japon se- her hangi bır suretle kendisini ihtirasla - Fınndler ucm ekmek çıkarmak tara • lP.t~cek, yeni çeşni üzerinden ucuz ek • 
aıchı u söstlanya meselesinin görüşülmüş firlerile haricive nezareti erkAnı ve Ma rma kaptınnı~ olanlann idarede yer bn- fına yanapnadıklarmdan beledıyenin mc~ y~p3cak ve satacaktır. İstanbul bea 

'1 Ylenınektedir. car elçisi Kont Şakiyi uğurlamışlardır. lamama1annı istiyoruz. halka ucuz ekmek yedirmek için yap • ledıyesı ile rekabete girişecek olan dlla 
biA 1lhalefet liderinin mektubu Berlinde yapılan Macar - Alman mü- Müşterek meselelerden biri de, her fa- m'lkta clduğu müsbet teşebbüsler aka • fırınlar da mecburiyet tahtında ucuz •Jsi. 

.& ıs"!? ta külte talımatının imtihana vey3 tedrisata mete uğramaktadır. Bu işde cezn" hare _ mek imaline başlıyacaklardır. 
~tı de Ç raftan muhalefet Jiden bınbacı zakereleri hakkında bir tebliğ neşre • t ···k d kı ı rd d ıı. "klikl a Ekm i: ~ as.1u e en sım a a e6 şı er y - k~e O"N"!lme8.i. fınnların ucuz ekmek ima e işleri. Devlet Ziraat Kuruma 
l'ett\. 1 eıtıberlayne bir mektub giinde- dilmiştir. · ı-t kl "di c.·· s t f d d d "' Sp pııreası u. e erı r. line mecbur edilmesi. ucuz ekmek yapan ara ın an i are edilmek istenmektedir. 
t,oı.,,, le ~Yadaki vaziyetin vahameti Teblig, iki devlet arasındaki görüş Müşterek işlerden biri de. Üniversite fmnlarm dP'•erlerinden ayrılması zar'1ri B_u h. usustaki tetkikler bitinciye kadar,... 

... 
8
.. vaın. kamarasının derhal ic. - b. l . w · · t b ·· ett" ..ıı~ Macar t ı b · b" · b. rdu i"ı"nde t•le- 6 h 

,. y ır ı~'fJnı e aruz ırmt:l\ı.e ve • a e esının ır evı, ır yu .. 0 görülmektedir. Bu iş te Beledi~·enin e _ u·af" ucuz ekmeği Belediye fıTmları Rıt 
~lıYaya ,,'t edılınesini ve hükilmetçi İs - Alman dostlu~unun daha fazla inkişaf bel k ~eref:ile yaşıyabileceğı bt= ~nası, bir lrnde bulunduracağı ekmek işle~nden an tacaktır._ - ----

l~rıe t~ıra~dıın yapılması için d·ğer dev- ettirilecegınw · i bildirmektedir. spor sahası bulunmayışıdır. Üniversite - ----
~'lı... l.! .ukte t db lıyan kimseler tarafından idare olunduıı..• M f k •dl 

"'tl..ll' e ir alınmasını iste - nin 6000 talebesi içinde 2000 i hükfunet o" u·· e aı e . 1 ~ · Göring de Komaya gidiyor takt"rde kabil olacaktır. Belediy~ Reis!i- rın maaş arı 
b al\tekn ç hPsabına Tıp Talebe Yurdunda, Askeri ği bu noktalan incelemektedir. 
~ lkıeJctub eın~erlayn binbaşı Altin;n Rom~ 18 (Hususi) - Berlinden alı- T.bbiyede, Yüksek Muallimd~ ycdJril - Muhtelif zı.manlarda her hangı bir ve- (Baştarafı 1 inci ıayfa.da) 
~d'un etın aduna bır cevab gönıiererc~. hü- nan bi~ habere aöre Mareşal Göring, mekte . .,,atırılınakta, gı"ydirilmektt ve her Mütekaid dul ve yet'ı"m ı l 1:- J sile ıle kapanan fınnların tekra!' SÇllma- - maaş arı M 
ı~ .. kaıac- ğeıni ınüdahale prensibine sa - bu ayın nihayetinden evvel Romaya ge ihfyaçlan temin olunmaktadl!'. Kalan ta tahsisatları 1938 bütçemizde 16 bu~ıl! 
~ topı:uını ve parlamentonun ievk:ı- lerek Musso1ini ile görüşecektir. lebe içinde, taşradan geleni pek ~ktur. larda i,tenen kitabların .kolay buluna • nıılyon lirayı bulmaktadır. Eski kanunı. 
0~dı~nı ~~Y~ davet edilmesine scbl'b İnmliz nazırlartnm sevahatlerini ta- Bunlar ran~iyonlarda veya huaust yurd- maması, yazma eserlerden istifadenin maaş &lmakta olan mütekaid, dul ve ,.. 
l>arllnı ldınniştir. kib edec-ek olan Göringin bu zivaretine Jarca çok zahmet çekmektedlrle:. Hükii- gıiı;lükle yapılabilmesidir. Talebemi?. bii- timlere bir miktar da olsa zam yapılman 

'~tır. ento, bu ayın 31 inde toplana • hwmsi bir ehemmiyet verilmektedir. mel hesabına yurdlarda okuyanların dahi tün kütilbhanelerin talebenin istifade <'- 'se bu yekUnu esaslı surette kabaTtaca)O. 
~ ~oınunist topianarağı, okuyacağı, taleoelik hayatı- debilrce~~ bır hale getirilmesini !'laklı o- tır. 

l~te te d Partisi taranndan da basve- Balkanlarda alt·n kaçakçıhgı nı y:ışıyaca~ yerleri yoktur. la•·ak İ:itedEer. Meclis mehafilindeki arzu ve cerey ?J, 

115.Yıe den~ i edilen bir notada bilhassa yapan bir şebeke yakalandı Bir talebe lokantası açmak için küçük Bütün kütübhanelerin k:itablarını mü- hiç olmazsa milli mücadelede cepheae 
•İtpa 11mektedir: nısbette yapılan teıebbüa bile üç yı1d:r. tenazır fişlerle tesbit etmek ve fi~leri çahşnıış ve eski kanunla müteka;d o?-

:''!s n ~!jYa silah ve erzak gönderıl • (Baştarafı 1 inci ıayfada) neticelendirilememlştir. Geçen yıl bunun merkez kütübhanesinde de Fakühe ku . rr.uş "~kerl mütekaidlerin yeni mali yı"-
d lll ll'ıtldafs:Panyaya yardım etmekle ken- yapan büyük b"r §ebeke yakalanmıştır. b:tirileceğini o kadar kat'iyet ve kuv - tühhımelcrüıde de bulundurma::.-, her da terfihlerinj temin edecek tedbirler 

llnesını . a~ eden F:ransaya yardım e _ B:ılkanlarda teşkilAt vücude getirmiş ve vetlc vadetmiştim ki, bir hukuk taleben hangi bir eserin merkez küt~bhanesine lınm2sı lüzumu etrafında top1anmakta _ 
~- ıstıyoruz.. bu 1eşkilatını şark memleketlerini? kadar sadece vAdimi ayni kelimelerle ıekrarlı- celbeciilebilmesi usulünü temin e~mek, d:.-. 

b... _ ~etele . uzatmış olan bu şebeke Bulgaristanla fs- yarak hatırlattığı vakit. verdiğlm cevab kütübhaneler memurlarını ilmf bır" kar-

d 
.. Q1ı 18 nıı mtltalealan 1 d raf , (.\.,\_ tanbul ve Filistin arasında külç~ ha in e - iti dmeliyim ki • beni de tatmin et- yer l:alinde aynca kurmak Unıversiteee 

d ll'ı-llla~ ) - Meclis dün İspanya- altın, İngiliz lirası ve Türk banknotu ka- medi. düşünülmüt ve bunun bir kanunlı te • 
ırı~ftt .,;.'fil :müdahalesi veya ademi mü- çakçılığı yapmakta iken İ§ Qzerinde Bul- Merkez binasındaki merasim aalo - min edilmeli Maarif Veklletine zaten ar-
"" '4.?tltere p•lesini müzakere etmi• ve ı ••l d" K ,_. d"••"'l bi --1 -.. 1ı-. e ., gar!standa yakayı e e verm~ er ır. a- nu • ,.ı 3011 pa 19"'" arm at :NUUDU ol • zedilınJş oldulu için kütübbaneler iırinin 
-:~. l'Jernbe gününe talik edil • ·f 1 k t•b il •-..n..• bir h -s· ~ çakçılık yapanlar muhtelı ceza ara çar • ma ı ı ar e ı.•n.. atuuı nrdır - hem talebemizin, hem memleketin, hem 

Jaur - pılmışlardır. Bulgaristan hilkt\meti tah - 'O'niversite talebesin.in den zamanlan ha- dt.nya ilim adamlarının istifadesi i,.in e-
...... ... ~ .. 7.et~inden • ~ 

~QJl..._"·otaliter · kikata devam etmektedir. Ttlrlt tebaaı.ı ricinde oturabilmeleri ve ok~abilmeleri nalı bir meaele olarak lıal.ledilmesi li • 
~~ .... QJ)ıaYı i Jneınleketler şimal lisam olan ve Bulgarlstanda bulunm bir Türk fçin, bu liSmestrden itibaren kendilerine zımdır. et.! 0111ı lta:ad edindiler. Cenub dev- genci, bu işle allkadar gösterilmek isten- açılacaktır Fakültelerin ayn ayn ihtiyaçlarına te-

Sözün Kısası : 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

Pnti, Be!ediyeler, Maarıf Vekaleti 
elele verseler bu iş. duymadan başarılQ. 
bilir Ve o zaman, Naşid de, Türk sahna. 
smdd:: mevkiine eski canlılığı ile, san'~ 
tının bütün şaşaasile dönmek imklııımı 
bu?ur. 

De~il :nü?. d.ı. lfsannn fimal mftt~~flkfn- mı~se de, tahkikat neticesinde .uç isnadı Müşterek derdlerden biri ı\e, fe)rirdeld maa eu:nalö hub bir zamana bırakı.vo • 
---------=......,.u------..:...--------....;.:_.ı..=.:~:....::.::!...:::.::::::=:....:::.====:...:.=:~:..::.:.:.L~_::...--·..:....:.:..:.:...:.:...:.:..:=:_...:..::..._:~:::::==::.t==::.....=.:=--:.....:===-:=-=:::::_::_:~~~~------------~r. T I 
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nın Hikayesi .. mmı·-nnm-111110 .. 1111111 ... ~ 

KOCA HOROZ 1 
Almanyanm yapacağı şeyleri daima 

6 ay evvelinden bilirim ! 
5nn-nıınııı'ı1 .. --ı••-11mıınıwwwın11.~ Çeviren: ismet Hulusi .• dlllllmlltl~ <Ba.şta.rafı 1 incl ltlYfw> 
_._ lastik ithalatı 1939 da 98.000 tonu 

Evvelki yazdı. Ben şehrin ni.sbeten - Geçmiş olsun komşu! Benim de cüzel bir horozum .~ar. ~u ho- buldu. 
enız Jlisbeten tenha sayfiyelerinden Beni görünce gülümsedi: rozu kendisine vereceğim .. guzel bır ho- Almanya bu sjyaseti uğruna daha 
birinde kirıı:ladtğım bir köşe taşınmıştım. - Teşekkür ederim komşu, başımıza roz; iki yaşında, fakat görseniz kocamant 193 7 ye gjfmeden ihracatından eline 
Köşk komşularun keneli hallerinde inr bir hal geldi. insan bu, ~.ğl.~; dıye Hat~a benim ihtiyar hjzmetçi onun adml geçeni tüketmiş bulunuyordu. Doktor 
nnlariı. Bilhassa bitişik köşkte oturan g-1venmemeU. Az kalsın obur dunyayı kcca horc.z koymuş. Geçende tar~tım, Schacht itiraz etti. Ve işden çekildi. 
Abdi Bey çek babacandı. Sabahleyin kal- boylıyacakmışım.. . bm !ki kilo geldi. Fakat siyaset devam etti O senenin 
kar kallanaz arkasında pijaması bahçe- - Ne ise atlattınız ya! Karşık~ bahçı- * Mlltında Avuı.1.uryayı ilhak eden Al-
ye çıkar. saatlerce çiçeklerin köklerini van da çok işe yaramış. O günün ertesi günü şehre ta11nmış- many:mın eline oldukça büyük bir al-
diiı:eltm~kle, ağaçların kurum~ yaprak- - Allah razı olsun, onun sayesinde hm. Fakat t.u meseleyi de bir türlü unu- tın stoku geçti. Bir kaç ay geçmeden 
lannı •yıkııımakla vakit geçt!'irdi. hayattayım.. tamaffiUitım. hepsi harb bazırltğına sarfedildi. 

Abdi Bey; taşındığım gün tanımıştım. - Fakir bir adam, bari bırkaç para * Bu son ihtiyatm da silahlanmak için 
ben eşya arabasından, eşya indit'en. ha- vet!eniz. Bu sessiz, tenha sayfiye yeri hoşuma elden çıkarılmasının ne kadar manalı 
mallara bakarken, 0 yanıma gelmişti, - Evet, evet; görür görmez on lira ve- gitmişti. B:r mevsim sonra gene ayni olduğunu. insar; ancak modern si1ah1a
kendi hndini tanıtmış ve benim kendi- receğim.. köşkü kiraladım. Eşyalarımı arabadan rm ömürsüzJiiği.inü bilirse takdir ede-
sine komşu olmamdan hissettıği s<?vinci On !irayı fazla bulmamıştım amma ne indirtirken Abdi Beyi karşımda gördüm: bilir. Tayyareler bir iki sene geçme • 
izhar ttm·sti: olsa fakir adam için gene bir şeydi. - Vay komşu. hoş geldin, gene sizin bu den eski tip sayılıyorlar. İspanya mu-

- Ne y;ı.palım beyciğim, demişti. :ksan - İyi edersin komşu. fakir adam se- r.1yı tuıtuğunuzu duyunca n-? derece se- harebesi, harb başlamadan alınan bü-
konu~acak, derdleşecek bir kom~u:.u ol- vmir.. vinmiş cldı•ğumu tasavvur etlemezsin:z. tün tankların barbde eski sırasına geçi-
mazsa edemiyor. Sizin bu köşkü kirala- - Evet evet.. - Teşekkür ederim komşu.. verecekleiT'.i açıkça göstedi. Şu halde 
dJ.ğımzı hı\ber alınca doğrusu çok mem- Abdi Beyin hayabnı kurtaran adama Mahmi mesele aklımı kurcalıyordu: Alman erkamharbivesinin maksadı, İn· 
nun n!muştum. Gerçi tanışmıyorduk .ım- karşı bu kadar lakayıd hareket etmeı:i - Abdi Bey, dedim. hani ştı sizin koca giltere gibi 1940-1941 de son kuvveti-
ma ne olsa tanışacak, görü~ecekt~. Ma- nedense ban:ı biraz garib gelmişE. B:r horoz vardı. İki kiloluk horoz. ne ulaşmak olsaydı Schcht•ın siyaseti-
lılın yı, böyle küçük yerlerde insanlar kaç gün sonra konuşurken sözü gene ay- - O mu, hiç sorma komşu, kışın onu ne uyulur, ihtiyat elden çıkanlmazdı. 
clahl\ çabuk ahbab olurlar. ni ınevzua getirdim: bir güzel besledim. Ağırlığı arttıkç.ı art- O, son markını bile 1937-1938 tip si. 

!!rtrsi akşam, haber göndermiş, gece - Bahçıvana vereceğinizi verdiniz mi? h. Üç kiloya çıktı. Iahlara vennekle o sene içinde bir 
l t . ş d b _,J u H t ele degv;l mı'? O - E sonra! -harb buhr2nı»n1n bütün mes'uliyetini c1, evıme gem ş ı. ura an uriWan • - a; eve, şu mes . ... Ö ~ 

t - Daha evvelki gu .. n kest:m. yle de · · ld zu.n UZUJl konuşmuş, vakit geçirmiştik; gUr.denberi hiç tesadüf etmedim. lk gör- ~özüne kestırmış o u. 
bu. ara.da onun hususi hayatı hakkında düğümde kendisine bes lira vereceiım. yağlı çıktı ki, kestiğime değdi. İki gUn- Ve bunu muvaffakiyetle başardı. 
da erey maJO.mat sahibi olmu~tum. Kırk _ Beş lira mı? dür onu yiyoruz. Tam buhran zam:!nı Almanya; İngilte-

- Kim kim? F t 1 · mecmu bet ya~ciıı idi. Henüz hiç ~vlenmemişti. _ Evet beş lira.. re ve ran~ın ayyare en • 
v...... . d kt İht' b' h' e'"i - Kim olacak, kimim var da.. ben ve undan daha çok tav. yarey. e sahibdi. Bu, n .. a.u!H! e yo u. ıyar 'r ızm "l" • Abdi Beyi bir iki gün sonra bir kere 

d Y ~ . ihtiyar hizmetç·m. gl'll'ici fakat endice vericil üstünlüğü sı~e ltirlikte oturuyor u. emagın~ ya- daha gördüm. Bu sefer Iifı dolaştırma- --s '"' 

pan, evinin işlerine bakan bu ihtiyar hiz.. dan, asıl mevzua gı'rdim: 'ı bir sene sonra artık bulamazdı. 
1."ARnnô Mi'i"~ffA'\fIZDA: * metç;ycli. _ Ne var, ne yok: beş lirıı bahçıvana ı 

F t d a Kurdugu· m planı teyid eden diğer * verd'ğinizde adamcağız herhalde çok se- ır ma an S9nr 
d k p bir enteresan h_a.diseyi daha a~latm~· Artık Abdi Beyle iyi ahbab ı . azar vınmiştir. Yazan: Muazzez Tahsin Berkand dan geçemiyccegım. 1937 senesı flkka-

günJeri beraber ~ezmiye çıktığımız, :şim- - Ha şu mesele mi, ben daha başka l, _______________ J nunun 11 inci günüydü. Çekoslavakya-
den erken dön.füğüm günlerde ya onun türlü düşündüm. O tavuk meraklısıdır. lı :ki Nazi aleyhtarile konuşuyorduk. 
~~~~~~~~~~b~~~==~===================G===~k===d~=b~.=So .. za~~alın~~~~e~~ 

t l d ~ • k k.d. Kozanda saralr b·r ı·hıı·yar 1 Borsanın Ursu öyün n ır oturup ava oyna ıgunız sıs; sı - va ı ı. Avusturyayr i1ha1' etmeden Çekoslo -

Bir akşam şehirden döndüğüm zaman bir yalakta bogu1dU · biçki l UrSU açlldı. vakyaya sa1<lınnıycı.caa1 kanaatinde ol· 
bir haber eldım. Abdi Beye o gün bir- Bursa (Hususi) - Gü.rsu nahiye duğumu söyledim. Tasdik ettiler. Ta-
clenbire bir fenalık gelmiş, bahçede pat- Adana (Hususi) - Kozanı.n ~u~ulu merkezi olan köyde bir biçki ve dikiş bil Almanvanm bu koca lolanayı yut-
tadak yere düşmüş bayı~. ihtiyar hiz- köyünrie M~h~ed adı~d~. bır ıhtıy.ar, kursu acı1mıştır. Bu kurs köylerde ilk ması için biı·az vakit istiyecekti amma 
metçi .şaşırmış, çırpınıp duruyormuş. aptest almak uzere 'koyun, çeşmesme defa vaki olan bir eserdir. Açılma tö- ne kadar? Çekler: «Biz hesabladık, A
Karşık! bahçıvan tesadüfen onların bu gitmiş~ir. Bu esnada Mehmedin sarası reninde Vali Bav Şefik Soyerle Maarif 
halin:. ~örmüş. Koşmuş, Abdi Beyi köşke tutmuş ve çeşmenin üzerine düşmüş- müdür:i Fakir Erdem belediye reis mu 
aınu,. yatağına yatırmış ve kendisi dok- tür. Anamcağızın kafası yala.ğm çuku- avini Bayan Zehra Budunç ve diğer ze 
tor aramaya çıkmış .. aksi gibi köyde de runa g!rdiği için nefes alamıyarak bo· vat ha;>;ır bu 1unmuşlardır. Birkaç gün 
doktor yokmuş.Koşa koşa tam yarım sa- ğulınuştur. zarfında genç köylü kızlan ve evli köy 
atliJı: yere gitmiş, bir doktor bulmuş, 5e- bayaniı:t!"l.ncfan mürekkeb 45 talebe 
tirmiş. Doktor gelinciye kadar Abdi Bey Bergamada ihtiyar bir kadm kayded;Imiştir. 
o halde hlmıs. Doktor bir enjeks;yon 
yapmış .. Abdi Bey de bu sayede kendine bir kaza netİC0SİOd8 öldü Orhangazi k~y'r r"nin irııarı 

radan altı ay geçmelidir.> dedi1~· tJ 
Hitler 12 Şubatta - yani AğUstDS , 

~nce 
çıkıcak harbden tam altı ay o dJ. 
Berchtesgaden'de . Şuşni.?1. zar~. 
Şuşnig memleketıne donünce }.l 
rerin dediğini yapmadL ~ ~ 
man devle:t şefi bu ald.anış_Yo t' 
den bir ay kaybetti. Sonra şıddt 
daha açığa vurdu. 1 1 Martta • ~ıütf 
cNuremberg>tle sulh maskesini yu 

~11 
den sıyırıp atmadan tam altı ay 0 

Avusturyayı ilhak etti. d. 

Almanva (Avrupa telrniğinin r 
bir tabiri!lce manevra adı verilen) ~ıı 

•d' eSI f erber1i~e de Perchtesgaden ha ıs. , 
altı ay kala başlamıştt. Arada blf ıır 
fazla geçtise buna sebeb eski A~t b 
ya Basvekili olmuştu. Maamafıh 
geçikm"e de Almanyanın işine yara 'Y' 

Bu sayE'<le hem Ren müdafaasını )ctl 

vetlendirdi. Paris ve Londranın Jl'I~; 
vivatım kırdı, hem de bir ay geç~ 
m~kle kı.şa daha çok yaklaşılıyo 
Çekoskıvakya ile harb nasıl olsa U 

si.irmiyeookti. Almanya bir kere iS 
laya girisince elbette ki kışın gelı!\..ni 
ni ve düsman milletler ordularını 6-

lüğe düşÜrmesini isterdi. ~ 
Çeviren K. Ney r 

Eski Sehremini operatÖr eeıni 
Topuzlunun hatıraları 

( Bastarah 8 inci sayfada) . .,ı 
kaybediyordu. Bu halin mahzuru 
şılciı. Son zamanlarda Almanya~~ el 
Fransanın Lyon şehrinde, tıb fakült 
derli toplu bir vaziyete getit'ildilet. 

HattA o civara yakın yerlere, talttl 
iç'n, yatı yurdlan yaptılar. Bu JUre 
vaktin ziyaına mAni oldular ve dauııf 
rette çalısılmasını temin ile d~a . 01 e 
daha muktedir hekimler yetıştirtl1 
başladılar. 

İşte, ben, bunlan düşünerek ı908. 
yani otuz b~r sene evvel fakülte ıÇ 
450.000 altına yaptırılan Haydarpaşad 
binadan münasibini göremedim. 

gelebilmiş. Doktor söylem' ş: eğer bıraz 

daha geç kalınsa imiş, Abdi Bey ölür
müş. 

* Abdi Bey' ertesi gün bahçede gÖl·düm. 

Bergama (Hususi) - Kurtuluş ma
ha11esi'"l.den 70 yaşmda bir kadının e -
vinde duvarda asılı duıan av tüfeğini 
yere di.ışmü~ ve çıkan kurşun kadına 
isabet ctmiş•ir. İhtiyar kadın aldı~rı. ya· 
ranın tesirile ölmüştür. 

Orhan::rcızi, (Hususi) - Ka~ımakam 

F:.ı ad Alper'n köylerin imarı üzerinde 
yaplı9 tetkikler bitmiş, bu hususta ç&
hşm~lara başlanmıştll'. İlk olarak Çel
t'l·çiköyünde asri ve nümune köy kona
ğı y~pıimuktadır. 

.a~·, Lu~, Nezle, Grip, Romatizma 
f\' evralji, kınk~ık ve bütün ağrılarınız.ı. derhal keser• 

- - İcabında günde 3 kaşe alınahılır. -
Sapasağlamdı: 

Son Postanın ffiebi romanı: 31 

Aşıklar yolunun 
yolcuları 

O ;:amu, merdivende birbirimize çarpa
rak. el yordamı ile yukarıya, üçüncü ka· 
ta t;ıkabild!k. 

Bu snlat.tığım iki yıllık mesel~ .. fakat 
b:ma diinkü g :bi geliyor. Süheylacığım 

o vakit tam genç kızlık çağına girmişti. 
Buraya c;nun ismini sokuşum, karımla 

kendi ociam;zda geçen kavgamızın sonun· 
ela onun yanımıza g'rmiş olmasındandır. 

Ah, hiç istemezdim., anasının, birdenb:re 
kendinden geçerek, o papağan kafesini 
kafan.a fırlattığını ve benim kan içinde 
yere ; ıkıldığımı görmesini hiç istemez
dim. 

Sanki bu faciayı yeni işitiyormuşum 

gibi haykırdım: 
- Nusıl? .. Demek başınıza hır kafes 

fırlııttı? 

- Evcl .. bır kafes fırlattı. Çok sevdi
ğim ve cfaim:ı o~amda masamın fü;tün0e 
bulundurduğum papağanımın kafe3ini... 
Evde kec: yoktu, köpek yoktu, o kuşca
ğız oracıkta. güzel renkli tüylerini ka
b-ırtıp ve toparlak gözlerini açarak, bi<' 
dost gıbi hep bana bakardı ve beni gö
rün'!e sevincinden kanadlarını çırpank 

öterdi. Onunla ik'miz ne samimi dosttuk! 
Fakat karım hırsından bu kuşu kafesiJe 
beraber kafama fırlatmaktan çekinmedt 
Benseı ona yalnız teessürümü, bana yap-

Yazan: Halid Fahri Ozan6oy 

tığı haksızlığı söylüyordum ve hıç ol
mazsa . k1zun1zın şerefini, onun istikbali
ni düşünmeli değil mi idik? diyordum. 
O ise. gözlerini kan bürümüş bir cana
var gıbi hareket etmiştL 
- Yıkıldığım halının üstünde başı:n 1eh

şetli ağrıyor, papağan kanadlarile kafe
s;ni döğerek haykırıyor, bu anda içeriye 
gıren Süheylarun çığlıkları ise apartıma
nı ınletiyordu. Bu gürültüye beslememiz 
kcştu. O zaman, ıztırabımın içinde kan
mm şn sözünü iyice işittim: 

- Demin bir otomobil kazası atlatrruş
tık Bey şiddetle başını camın kenarına 
vurdu, yaralandı, şimdi ağrısı ziyade
leşti. 

Fakat eminim, onun beslemeyi aldatn
mıyan o yalanı bir anda bana bir aydın
lık olmuştu. Çünkü bu ses, birdenbıre 

b;raz evvelki şiddetini, kuduzluğu:ıu 

kaybeden va yaptığı işin korkusundan 
yumuşayan, hatta tatlılaşan bir sesti ve 
bu ~es bana bir yalvarış gibi gelmişti. E
vet, hakikati herkese böyle göstermemiz 
lazımdı. Yoksa işe polis müdahale eder 
ve ltar1m mahkemeye verili:-, hapse gi
rerdi. Bense bunu istemiyordum. Hiçbir 
zaman bunu istemezdim. Çünkü ondan o 
dakikada bfle ayrılmalı düşünmemijt.ım. 
Ne Zillet delil mi, yavrum? 

cİşte iki ay hastanede yatı~ın1 bundan- yok edemiyorum.. Bu, beliti en doğru, en 
dı.r ve sakat kalışım da bundan ... Bu ya- terr.iz iş o~urdu. Fakat korkağım. ben .. ö
rtm sara, b.ma o gecenin yadigan... lümden korkuyorum. Ve sonra .. karım

<.P.:>pağana gelince, ben hastaneden dan korkuvorum. Onu sevdiğim kaciar 
d0ndüğüm zaman, kafesile l)erabe.· orln- şiddetle k~rkuyorum ondan... Ben g&
dan kaybolmuştu. Kim bilir, belki karım rülmemiş, işitilmemiş bir bedbahtım!...• 

ı t ? Aramızda artık konuşacak ne kalmış-Sl mış ı onu ....• 
Burada kc.lt"m sızlıyarak Süheylayı tl'? Kar~ımda bir balınumu gibi büsbütün 

düştiı1düm ve Namık Beye, içimde cAlı ı sararon. büsbütün eriyen bu adama her 
bilsen, bedbaht, dedim, karın, ıki yıl ev- hangi Mr teselli verebilir mi idim? 
vei, dargın aşığı ile banşmak iç'n, düşün-! o da l:;en:m düşündüğümü düşünn:üş 
cesizliğinden, ihtiyatsızlığından dah2 ne olmalı ki, koltuğuna tutunarak. ağır agır 
mukaddes şeyler satmadı ki!. .. • Fakat yerinden kalktı: 
kar~ım::iaki susmamış. başını iki elleri a- - Çok yoruldum, dedi. Artık yatmnk 
ras~da sık~rak söylüyordu: zarrıanı .. yatmak.. ve belki, mümkün o-

- Neticede herkes bu yalana kandı, lursa uyurn&k: ... 
çok eski, çok sadık bir beslememiz olan - Uyursunuz, dedim. Yalnız bunları 
Emine ise hak!kati bizim gibi herkesten b:raz unutmağa çalışın ... 
gizledi. Süheyla, sevgili kızım da, sonuna Elem dolu bir bakışla: 
kadar bu sırrı tutmasını bildi ve biza bir 
daha tek kelime ile o geceyi hatırlatma
dı.• 

Sevgili kızı Süheyla! ... Nmuk Beyin 
onu, böyle sevgiden içi titreye titreye a
nışını dud&klanmda acı bir tebesstimle 
dinledim. Z<!vallı adam! Dünyada inan
dığı şeylerin hepsi ona ihanet ediyordu! 
Ne bilsin ki Süheyla da bu sırrı dün ge
cekı aşığına fısıldamıştı? 

Namık Be:y, gözlerinin yaşını mendili 
il~ kurulayarak, acıklık macC'..rasını şu 
cümlelerle bitirdi: 

- İ~te lıenim hayatımın iaciası... Bu 
facia l:itmez tükenmez. Tuğrul Bey!.. 
Hele ben snkat olalı. artık hiç ses çıka
rc.:maz o!dum. Biliyorum, karım gene es
kisi gibi eğleniyor ve beni herg:in yeni 
b!r namussuzlukla kirletiyor. Fakat in
san namussuzluğa da alışıyormU§'. çocu
ğum! Katmerli, kaşarlaıınuf bir namns· 
ıuzum ben! Hlf detıJM harawm elullle 

- Unutmak mı? .. diye yütlme doğru 
eğHdi. Unutmak mı? .. Ne mümkün ... Se
v~n ve sevdiği için rezil olan bir adamın 
bu şeyleri unutması kabil mi? .• İyi ki a
kat oldum, iyi ki hiçbir yere gidemiyo
rum. Yoba insanların yüzüne nasıl ba
kacaktım? Hatta şunu bilin ki. bir ak
şam slze geUşi:m bu iki yılın içinde tek 
bi::- badlsedir. Biliyorum, arkamdan. u
~aktan ~Ne namussuz!, diyenler ('OİdUJ.•. 

Klm bilir belki cNe zavallı adam!> di
yenler de bulunur. Siz herhalde onlar
dansınız cieğil mi? 

Cevab chı.rak sadece elini öptüm. Ba
na son sözü şu oldu: 

- Bu konuştuklarımız tabii aramızda 
kalacak.. s;ze teşekkür ederim. Derdımi 
doktükten sonra biraz hafiflediğimi his
sediyorum. Bu, benim. sekiz yıi sonunda 
ilk ha.fifleyi§im .•• Bana acıyınız! 

Bu .. hill tulaklarımda çınlıyor. Ah, 

Süheyla, sen bu adamın ve o ananın 
olm~malı idin! 

v 

- Ertesi günü öğleye dofP 
Bu sabah hiç evden çıkmadım. Silhc 

la anasıle dönecek diye, odamın ba 
nuncian hep yokuşu gözetledim. fal< 
öğle oldu. hala gelmediler. Öğle -vaP 
rundan da çıkmadıklarına bakılırsıı d 
da gec:keceklert 

Endjşedeyim. Acaba ne oldular! 
Hep aklım Süheylada... Na.mık lJe 

sırf o hedbaht aşkı yüzünden uğra 
bütün zilletlere nasıl katlanmış. :k.8' 
nm bütün namussuzluğuna nasıl bO 
eğmişse ben de şimdi onun gibiyiııl
heylanın bu gece neler yaptığını. ~ 
lede kur ettiğini bile ona belki hiÇ 
mtyacağım. Yeter ki çok geçmeden gl 
sin, ıçime güneş saçan sarı bukleJl ,aÇ 

rile gôzlerime görünsün! 
f Bu satırları balkonda karalıyoruIIl· 

kat fazla duramıyacağım, güneş ba1İ'0 

vurdu, gözlerimi yakıyor. Çamla.rlJl 
ttrdadığı bu saatte artık içeriye girtJl 
yiın. 

- Öğleden sonra birl reçe~• 
Bu anda odamın kapısı vuruldtL J3ııi 

k::er plajdan gelmişler, yemeğe çağıfl> 
lar. İştiham yok! diye seslendim ~e 
men yattım. 

ı 
Fakat uyuyamadı..m, gene kalktıJJl· v· 

ten yatışım uyumak için mi idi? .. .flPd. 
gözlerim kapalı. sadece Sühey1'Y1 

şünmek için ... Süheylayı ve tabiatilB
1 nasııu ... sonra, Namık Beyin bana aD 

tıklarmı... (Arlca.n fltlf} 



..,.:la bdncikannn 
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Yazan: ZİYA ŞAXİB 

Art, Bir cinayet gecesi 
du. l\a1i!ç b~ sl;z tuıağıma girmiyor
~ sesı ~ .ıçlnden kasırgalı rüzgar -
l'Ordu. eJ:iııi andıran bir uğultu geçi-

Son Poata'nan tefrikaaı ı 6 

-~!~!.~~-
İstanbul yang ları 

Çıkan yangın için sarf edilen gayretler fayda vermedi. 
Evleri yıkmakla meşgul bir yeniçeri alayı yanlardan 

gelen iki kol ateş ile kuşanmıştı 
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dlOll l'Mtaı aın denk romama 71 

Deniz Şeytanı 
Tirkçeye tntnaı M. &inna Dllma 

Uk kadın misafirimiz 
Güvertedeki kadının derhal kama -ı sizlik vardı. Ekseriya ağız dalaşması j henüz ne olduğunu anlamağa vakit bu· 

tasına dsldığı ve tayfaların da sandal • yaptı.klan görülürdü. lamadan dişi köpek kulübeye girmiş ve 
lara koşuştukları görülmüştü. Hatta dü Güvercinle tavşanı Piperle'nin kulü· zavallı tavşan onun dişlerinden yakayı 
menci de dümeni bırakarak tayWara besine misafir etmiştik. Onların kendi dar kurtarmıştı. Dişinin kötü maksadı· 
katılmıştı. Bunların içinde itidalini mu- yanına verilmelerinden çok sevinç du- nı derhal anlıyan Piperle onun üzerine 
hafaza edehilen yalnız kaptan olmuş • yan iyi tabiatli köpek, çok candan teza· saldırarak fena halde onu hırpalamış 
lbı. O, metin el!erle dümeni yakalamış hüratla misafirlerini karşılamış ve tav- ve bu suretle arkadaşlanm müdafaa 
ıve gemidn faça edip durmasını temin şanın tüylerini yalamağa başlamıştı. eylemiş idi. Bundan sonradır ki bu ters 
eylemişti. İlk günlerde bu hareket, zavallı güver· yaradılışlı hayvan ötekilerden tama • 

Misafirlerimiz, kendi sosyetelerine cinin somurtkanlığını, kıskançlığını ve men aynlmtştı ve hiç bir vakit onlarla 
katılacak olan yeni arkadaşlarının ge • acı acı ötüşlerini mucib oluyordu. Bi • bağdaşamamıştı. Bu suretle de gerek 
ltişlenni daima merakla takib ederler • çare tavşan ise eski ve yeni iki dosta· güvercin, gerek tavşan onun şerrinden 
W. Onlar yenileri candan karşüamağa rasındıı ne suretle hareket edeceğini bi- masun kalmışlardı. 
ıve bunlara choş geldiniz!• derneğe her raz şaşırmış gibi görünüyordu. Fakat Hayvenlar hakkında konuşurken bi· 
-vakit hazır bulunurlardı. Fakat bu de • çok geçmeden diplomat bir hayvan ol- zim bir akıncılık hayatımıza cidden 
la ikinci bir kadm yolcunun gelişi ge • duğunu isbat etntişti. Çünkü Piperle i· hayn dol;unmuş bir hadiseyi hatırla • 
mimizde bir b~ıyram havası yaratmış le güvercini uzlaştıracak bir yol bul - mamak mümkün değildir. Biz bu deniz 
gibiydi. Herkes etvar ve harekatının muştu, bu suretle de az zamanda bu üç baskınları esnasında denizin gemicile
aaha düzgün ve edibane olmasına itina sevimli mahluk candan birbirine dost re verdi~i her türlü zorluklarla karşı 
eder ~öri.!nüyordu. Bizim •kaptanlar olmuşlardı. Onlar Piperle'nin kulübe • laşmak ve bu zorluklan iktiham etmek 
klli.bü• nün azaları. yeni zaptolunan ge sinde uyurlarken tehzibi ahlaka örnek mecburivetinde idik: Arktik denizinin 
minin zabitanile bcıvanı, münasib bir olabilecek bir ahenk manzarası husule yüzü, tr~pik mmtakanın güneşi, fırtına 
şekildi'! selamlamak üzere bütün kuv· getiriyorlardı. Piperle yan üstüne ya - veya sükiinet, müthiş çalışma veya öl
Yetlerini ~vertt>de toplamışlar ve bir tıyor, tavşan da onun karnına sokulu • dürücü issizlik, gemi parçalanması, ıs
sel!m ve ihtiram safı vücude getirmiş· yor, güvercin ise tavşanın kamında yer sız bir adac.la sürgünlerin, matrudlann; 
ferdi. alarak uyuyorlardı. hayatını geçirmek, açık bir sandalda 

lngiltere lig maçları 
aksamadan devam ediy 

Bu hafta birinci, ikinci, 
lider olan takımlar 

.. .. .. 
uç uncu 
mağlfıb 

Bizim ilk kadın misafirimiz de en gü Bed tıynet, hilekar Schnaeuzchen i- hftalarca korkulu günler yaşamak, aç· . . 
zel elbise~ini giymi~ ve benden de, ev· se chabis• rolünü ifa ediyordu. O, ek • hk ve susuzluk ve iskorpit! İşte bütün 

1 

Maçlardan ıki heyecanlı .afha 
ıvelcc zaptolunun batınlan gemilerden seriya ta~anı veya güvercini, yahud bu' beliyelerle uğraşmak ve bunlan .. tn~ltere lig maçlannın yirmi dör " senal hlç ~klemedigı mr ~ 
iğtinam edilen sun'i çiçeklerden bir de- da her ikisini yok etmek için teşebbüs- yenmek mukadderdi Yalnız uğraşmak duncu hafUı.sı oyunları mevsimin en ton sol açıgının pek nem bit.~ 
met istemişti. lerde bulunuyordu. Hiç olmazsa onlan mecburivetinde kalmadığımız, tat;.b fena günlerine tesadüf ettiği için he • çektiği bir şütle ikinci golfl 1? 

İkinci kadın mic:nfirimizin bizim k~ ısırmağa çalışıyordu. edilmediğimiz bir şey var idise 0 da bu men her yerde karlı sahalarda yapıl • bu mühim maçtan boynu b~ .J 
tunç korsan j!emisinde kal'Şllaşrnagı Bu ters köpek keskin dişli, dalama sefer esna"'ınd:ı tahta1rurularına mıştır. çıkmıştır. ~ 
lılç ummadığı bir tarzda istikbal edil.· hususunda da bir hayli kurnazdı. Ben malik olındığımız idi. Bu tufeyli ve • İ~.incı de~re o~nlan mutad ~ldu - . Everton 32 puvanla ikind, ~ 
miş bulunmam. onun için bir sürpnz bizzat bu kıskanç hayvanı; üç dostu muzır hayvancıklar hakkında, gemici· gu uzere b:rdenbıre hararetlenmış, ta- hır maçı noksan oynamış 22 
lt>lmustu. O yalnız •kaptanlar klübil• - kendi hallerine bırakması için kandır- !iğimin en erekn günlerinde elde edil· kımlar illt devrede kaybettikleri pu - on dördüncü vaziyettedir. .-HA• 
aınn bütün' azası tarafından azamt bir mağa çalışmıştım. Biçare Piperle de miş müessir tecrübelerim vardı. Bu vanları tel8fi için azam! gayret sarfı - Maçta 45 bin kişi bulwun°'~ 
<11ezaket1P seJamfarımış olmakla '.kalma· iki arkadaşını müdafaa ve himaye ey· tecrübelere dayanarak bu defa gemi • na ~a.şlam~;~rd.ır.. .. . . Preston 2 - Lelcster 1 1-_ 
.mı.,, mütebessir-1 bir ~enç kadın tara • lemek üzere daima müteyakkız bulun· mizde onlardan tekinin bile bulunma· . Bırınci, ikıncı, üçunc? şimal lı~~e Kral kupası galibi Preston 11" 1 
l!tndtın da kars1Janarak ke.ndisine--sını! mak mecburiyetini duyuyordu. masını temin ediyorum. Tahtakurula • Iı.?er_ ofan tak~l~r m.aglt'.ip olmuş, u • reyi 2-1 bitirm~, ikinci devre 
"'ulunmalan dolavısile kokusuz olmak· Bir gece, dişi köpek, cür'etkArane ve rı:, yelken g511ilerinde, gemicileri en çuncu oenub ligi lıden ise berabere kal değişmemiştir. 
!a ber;ıbe!-- parla'< renkli çiçeklerin kanlt bir kararla Piperlenin kulübesine ziyade tazib eden menhus hayvanlar • mıştır. Preston 21 puvanla on yedind-
"Vilcude e:etirdii?i h;- buket sunulmuştu. bir baskın yapmıştı. Farzolunabilir ki dır. Hiç şüphe yoktu ki zaptettiğimiz Aston Vi11a 3 • Blackpool l ter 20 ouvanla on dokuzunctdut· 
t Her iki kadın, dı-rhal birbirile anlaş - o, bu hosuna gitmiyen vaziyetten kur- gemilerin bi.r çoğunda bunlardan meb- Villa Park'cb yapılan maçın ilk da· Maçt; 15 bin kişi bulunmuştııf· ı 
m.ışlar ve cok canc!an iki neş'eli dost tulmak için ant bir darbe He hareket zulen vardt. kikalannda A. Villa merkez muavini • Sunderland ı . Derby eoırPtf J 
ı«>lmuşlardı. Onlann ,l!~i~i1.de neşret· etmek lüzumuna kail olmuştu. Piperle {Arkan var) nin kendi müdafiine verdiği geri pası Oyunun i!k on dakikası i.stiSll' 
tikleri neş'e ve ~Ptaret bızım de saade • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~] '-'\ yakalayan karşı taraf merkez müha • lirse mütebaki losnıı Derby 

~ı;:, =:;~:!:11~"~~:,or:~ush ıeo.- [~G~U~n~U~~~~l~m~a~c!s~;~ • Bir doktorun gUnlUk ~~m;.:;:,~;;:.ttan istifade ederek ilk go hii~~~;r;~.~0~~:~:;.ı,ııaı' 
tnan adında bir fnı:ı:iliz gemisi olup bır Bu vaziyetten ufak bir şaşkınlık gös- t.w. b'"t"' h'" 1 De by ~ _ ti d ıgı u.u:ı ucum ar r 
mikda!" conlı doll"U7. ve kümes hayv~- 1 2 8 4 f> fı 7 R il 10 no arın an termeyen A Villa hücum hattı sol a - hattınd3 bozulmuş devrenin bi..-.11 
natı da dahil oldu;;u halde gazı ;ıadır çıkları vasıtasile beraberliği derhal te- ne on dakika kal; merkez mu~• 
erzak hamuleli idi. Gemide bir çıft de ı • Kadınlarda imin etmiştir. den güzel bir pas alan SunderlP"'~ 
wayet sevimH havvan vardı: Bir ada ~ • a Aston Villa sol açığı frikikten ikin • . . h "k ı Ad b' .. tl tak -rot ,, 
6 .{;t/ l ı.. . ıçı arı. u a e ır şu e ıw ..ttf. 
tavşanı ile bir ~ih•ı>rf'İn. Bun1an da ga- ı • y şman l.n cı sayıyı yaparak galib mevkiine gel • biyeti kazandJran sayıyı yapm~ı:P:.J 
rıainı mevanrnda r,emimize getirmiş ve 4 a Muo.yye:ı blr ya..,ortan sonra bdınlann miştir. Devre 2-1 Astan Villa lehine İk' . d d ku t1" b"r tJl~' 

•• • .:ı k · · f'ne b't . t' ıncı evre e vve ı ı 'I akın gem1sm~ .. E' 1 esonnın şere ı ~ • • • hemen süra.Ue de:nllecek blr derecede şlş- ı mış ır. S d 1 d . ı. .. ttt 
• tm" tik B • ~ _ ~rül hA fk· . d Ast V'll k yapan un er an muavın ı ..... . ~ ·csulh kumrusu:. tr>~mıve e ış ı . u -.. manlaınahn ek.ser1yetıe go en bir .... mcı evre on ı a ta ımınm t . ku tı· h'" batp"'" 

l .. · b' b' · d lına• f • • • dlsed1r h'" 1 .1 •şt· A t V"ll v erenın en vve ı ucum tavşan a ıruverrrrı ır ırın en ayn ~ · ucum an e geçmı ır. s on ı a sag d • ff k 1 tur I 
!ki dost idiler. Tcıvc:an dostundan biraz 'I • • • • B~r~ va~'nlard:ı yüzde doksan yumur- içi kuvvetli bir şütle üçüncü golil ta • uOrma~a mukva .. a 1 ob m1uş . - ..et 

, h .. . h h 
1 

• talıkları11 faallyetlntn azaldığını derhal k ,_ d vuna pe guzc aş ıyan, !V:. 
uzaklaı:ısa der al ıTııve:reın • u U• a - l • dilşLinILek llzımdır. Hakikaten aybaşı - ımına r.azan ırmıştır. v f b"t• D b ~"kıJTll ~ 
rına b;şlnr VP arltadasını çağınr ve tav- 5 • lan tok az gelmeğe başladığı ve vaktini Üriincü ~avıdan sonra Blackpool mü npunku cnha ıdıren evr

10
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b • t• i bet e .._ d ıı: - k bl ıstı vab il'"' dan d f rt b. . tutt . d ar ..sa asın an mag p ar - it ~ ıan da u çagırış?. mu ıane ca - ıv • şaşır ıoı uıa r c ... mey a a aası SE' ır ovun urmuş ıse e n- b b' k t k 1 rd n b 
1.1 • çıknr. Böyle §lşmanlıklar perhh ııe veya- A t V'll b' f rt h 1. . l .1--'Cr Y ır ÇO a ım a a ~ uerdı. s on ı anm ır ı ına a ını a an f 1 35 1 1. IidBJ .. ...,. s.ıaan ata n 1111tandan aşağı: hud jlmnıu:tiklerle zail olmaz, ancak der- az a y:.:ıpmtş puvan a ıg 

Bu iki s~vimli Jl"rılılfıktan b~~~ ged - ıı - Maydanozun wdell-kamer. hal tatbl.I:. edilecek Ufı.çlarla az çok dü • hücum ve kornerlerinden kurtulama • derland 24 ~uvanla onuncu 
mtmizde. ~pt>rl" .. VP ~chnaeuzo~ı~ a • 2 _ Mezruat-keder. ıellr. o d:ı genç dlş1 hayvanların yu - mıştır. dir. 
!annda 1~1 de krıPc:ırık vard1. Piperle 3 - Ricaya gelen-Zll naS1l çalar? murt:ılıkl~rının hülA.salarından ibaret Aston Villa 24 puvanla dokuzuncu, M t 20. b" ki . b 1 ...,. -14'11 

h d st kü -k b" .... Au- ---'~- ı b üht uA ı kadını ..ı BJ k 1 21 aç a ın sı u unJ .. WI .... çok akıllı. erkPclp n , çu ır mas t - .n.uı.nın ııu=•-~........ o ıın :ı..zı m m ı..ç an ara Y• • ac poo puvanla on sekizincidir. f • • • · 
kara idi. O, makc:ı:ırlımızm neden iba~t e - üstelik Terilen. ringa etmekten ibarettir. Hakikaten bu - Maçta 28 bin' kişj bulunmuştur. kıncı lıg m:>çları ı 
Oldugu.. nu anlamıc: Pibı'vdi. Bir nemi zap 1 - Beyaı-cıefa. nun b1r ay veyahud iki ay içinde faydası Swensea 2 • BlackbUJ11 .J 

l'> '1 - Alaturka bir çalgı-1'e?'Dlek. gorüHlr. Hayız muntazam vaki olmağa Liverpool 3 • Charlton t i1" ,. 
tolunur> ta üzPrinc 1?tınaim müfrezesi ı - Büyüklük-bir notL başlar le fazla fifmanlık ta JaVaf yavaf İlk devreyi 2-1 galib olarak bitiren İkinci lig lideri Blackburn J 
gönderildii!i zarn"ln o da onlara refakat t - Yüz sene-zulmeden. zau olur Liverpool ikinci devrede bir sayı daha revi 1-0 mağlup bitirmiştir. ,, 
eder ve ~i 7antnlunan gemide bizim ıo - Gece kUfU-cözlert görmlyen. c .. ab ._,.... •luı7aealal'aawa ,...._ yaparak kuvvetli rakibini 3 • 1 mağlUp İkinci devrede her iki ıa]a!O J 
arzumuz' muhalif bir hareket vukuu • t 2 P 4 f. f' 7 fi 9 10 IHll• 1..._,..ta,.aı ..._ ... rta. AUA aq. etmiştir. savı yapmışlardır. Jil il';• 
nu hissed:rse cıl~nca havlar ve fakat ı T E F E C 1 L 1 K • ~ llteadett aa&a......u tıe•·~Wır. 29 puvanla Liverpool dördüncü, 28 Blackburn 33 puvanla o:;! 
vaziyet du7.elince dt> 1ruyn.ıronu hara· l E Ş E K ~ L E Z 1 Z \.. puvanlR Charlton altıncıdır. Swensea 18 puvanla on d 
ret ve muhabbetle ~anardı. Piperle ge- l I L M E K • T I r 4\ Maçta 24 bin kişi bulunmuştur. dur. t1Jf· t 
mimizP getirilen P~rleri, sevinç, neş'e s A .,öbelc1· Eczaneler E rt 2. Anenaı o Macta 8 hın ktş? bu1unmuŞ·~J 
De istikbal etmeıTi adeta kendisi için bir 4 A K A 1 T • A M A L n ve on Sh.-ffield. u. ı . W. Brofll9'~ I',.· 
vazife telakki edıvordu. Yeni gelenle - l D • K • 1 L K • R • Li~ lideri Derby takımını geçen haf- İlk qevre sıhr sıftra bitııı*~ 
rin üze~.Jıe ~ıcr;warak sevinçli havla • ( O Z E N • A M C A M Bu cece nibdçt olan ecsaneler 11111 - ta 1-0 ma~l(\p ederek kral kupası dışına devrede her !ki talom birer t>1' 

lardır: atan Everton ligde en kuvvetli bir ta • nl• ~ 
malarla sank~ onlnra: . . ~ F A T 1 N • A • a E İstanbul nlbetlndekller: kım olan Arsenali güçlükle olmakla rnıştır. Sheffield 32 puva ~ 

- Hello, sız burada ıyi bir vakit ge- l • B • y A N K 1 • L Aksaravda: <Z1ya Nuri), Alemdarda: W. Bromwich 29 puvanla }>e:Ş-~d'· 
· · · i ' C~d), Beyazıdda: (Asador), Samatya _ beraber mağlup etmiştir. Uf..,.. 

çıreceKsı:::ı u ( D 1 N E R il • Y E :ıa: (Rıdvan), Emlnönünde: (Beşlr Ke- Şampiyonadaki yıldızı her hafta mağ Maçta 30 bin kişi bulunıtl O _,J 
Derdi. . . tti O T • T A R A M A K maJ), EJübcle: (Arif Beşir), Fenerde: lılp ola o1a. bir hayli sönen A:rsenal ü • IJuton 3 • Manchestet' - '~ 
Schnaeuzch('n ıc:p Dach köpeklennln lHusamedc!ln), Şehremininde: <Nazım>. ·a d'Jd.... "b' 'k" · d ı Birinri li<Yden ikinci lige dnş tdf" 

fena huylu d"c:ilP.,.inp bir örnek olabl ı Şehzadebaşında: ci. Asat>, Ka"""'ilmrük- mı e 1 ıp,ı gı 1 1 ıncı evre oyun arı 0 fırJ~b 
. p· . ' ' . h k tl . hi • Eow.lki bulmacan"' halledilm.if ıek i ·- başladığı halde hAl! kendini toplaya • chester- ilk devreyi sıfır sı ~' 

lirdı. O, ıner·P nııı are e enne • ·-··-···-.. ·--··---························· te: (Suad>, Küçiikpazarda: <HUtm.et Ce· B t" ilk d . halde ikinci devrede üç gol ~Y 
· ·f a -.l l 1 bakard Son Samsunun asri mezarlık ·ış·ı mın. Bakırköyilnde: <tstepan>. mamıştır. u çe ın maçın evresı . cıv ı a e •:cer. n:ı 7:ır ar a ı. • f f b't işt" Manchestcr 2 7 puvanla Y • k b"l Beyotıa clbetindekiler: sı ır sı ıra ı m ır. . 

ra yolcul"r onur. dııc:tlurıunu azana 1. S beled" İsliklAl caddesinde: CKanzut>, Gala - B' t k . d ,_ 'k' t kun, ton 27 pııYanla sekizinctdır. ~· 
k • · k d" · b" h ı· ..:ı tl •- Samsun (Hususi) - amsun ı- ır e 'Jayı peşın e ~oşan ı ı a •• me ıçrr. en ıc:ın" ır avı uos UK tada: <İsmet>, Tak.simde: CN1zamed • 'k' cl d h rt h d Maçta l 6 bin kişi bulunrn~ ...ıJ 

üvertürlen y~l"mak liizumunu duyar • yesi asri mezarlık !şile yakından meş· din>, Kurtuluşta: <Necdet), Yenışehlrde: 1 1~ h ,e~ oyuı:;:d ~lse '1 e-;; e Westham o • BurY O J:l1' 
lardı. Hülasa ~;ri ne kadar sevimli, ka- gul olma'ktachr. Bu işin halline olan <Pan:nakyao>, Bo.rtanb14ında: Cİt.1mad>, pet ·ıızt ı r flşlet t kıınınıne amış ar ır. • Bu oyun sıfır sıfıra nihayet jİ 

k h ,_ 1 d t b" k"'-\.. is ı"htı'yac- çok hissedilmekteydi. Yeni }>e. Be•ıt•a.ştıı· <Nar Halid) ngı ere m a genç mer 
nı sıca ve Pr~p<: e os ır oJJCA e, :a .. • • ' • k · h . i Lavto ,__. :a..· hil tur _ .--ı. 
Öb{. .. d k · 'h d t1 .. k lediye reisi doktor Necmeddin Divitci· Bopzlçl, Kadıköy " AdalardakDer: ez mu ac1m n şaıı:ıı ·uır • · ~ 

lru e a c:ır.ı- Pvsuz. os ugu 8 • . Üskücıarda: CNall Halid), Banyerde: 1 A 1 "d f ğ West}lam 26 puvan1a on 
ı ·· k··1 b" h1"ktu K dt oğlu asri mezarlık işinin biran once cuma rsena mu a aa!lnı yarma a 

zam ması muc: u . ır ma u . en 
1 

. . b'"yük" b" yret <NurJ), Kadıköyilnde: <Sıhhat, Rıfat), muvaffak olarak ilk nolü yapmıştu. 21 puvanla on a1tıncıdır~ 
1 d d ,._ k k k 1 haşan ması ıçın u ır ga sar· raftı.. Be'""""lld f'Uftl... ö ara arın a ~ - 1 ~ ro an ve oca ar Büyükad.ada. u~>. .1.,.. e: ,~>. B uka"'-1- i . ~ ........ Ar Maçta 20 bin ~i bul 

d ld v 'b" d •-• b" · fetmektedir. l u savıva m u.::.ı'C' çın u~~ arasın a o ugu gı ı- a11111 ır geçım '- ..; . 

l 



SON POST• 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFAT 
l<uralar: ı Şubat, ı Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylQI. 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

"'111111111 i K R A M i y E L E R : 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
1 1 'Adet 2000 lirahk -== 2.000 lirt § 

1 5 " 1000 " -== 5.000 " -
~ 8 " 500 " ı=: 4.000 " ~ 
~ 16 " 250 " -=- 4.000 " § 
~ 60 " 100 " -=== 6.000 " § 

~ 95 " 50 " -== 4.750 "= ~===-~ 250 " 25 " . --- 6.250 " § 

~ 435 32.000 -
~ == 
"1hr 01111111n111111111111111111111111111111111111111K1ıwı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fW 

't. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para h"riktirmiş 
01ınaz, aynı zamanda talihiniz.ide denem:ş olursunuz. 

~----~~~~~~~~~~~~~~~~-
• iirkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

AKTll' 

"1tı". 8a 
~~n!' kiloıraın 17.159.835 
v"4Jtt.ı"''' 

~~~ 
~ llr MuluıbirJer: 
~eı:-&t 
~ l?ı· uhabirleı: 
&ıt..._ · San~ 
~ tlh ıraın 9.054.614 
~~ '111 tabu aeıbeat 
~ '16'1a&er 
~erı .,. Borçlu lllrinl 

s;aı.villert : 
~ıtı f(tUen evrakı nakdiye 
~lltııırı il 

te~ - 1 lncı maddele-
' ~ht il haıtnı taratındllD 

';:ıcıı......,, 
~~AT 

"e 'l'llJı T t (l:>eıııhcs vı at CUzdam : 
' tcsı1, • edilen evrakı nal:-

' t'l'ah run b.rşıtıtı l!lbam .,. 
t~' 'er~lt ltıbart kıymetle) 

ilhanı .,. ıahvllAı . . 

14 - lkincikanun - 1999 Vaziyeti 

24.136.680,71 
18.938.184,-

1.237 .828,4.0 

575.217,50 

12.736.038,33 

15.734,40 

6.'701.340,09 

158.748.563,-

16.004.121,-

84.751.'721,59 

4-0.Sll.'797,63 
'7 .. 3.735,52 

153.822,08 
'1.897.863,98 

Lira 
s .. rmayes 
lhtiyat Akçesi: 

PAS t P 

Adi '" fevkalA.de 
441.312.693,11 Hususi 

575 .217,50 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edllen evrakı naltdt.ye 
Kanunun IS - 8 1nc1 maddeleri 
ne teTtıkan har.ne tarafından 
TA.ld tedlya t 
Deruhde edilen HTUJ nakdiye 
bakiyem 

19.453.112,12 Ka?'llhlı tamamen altın olarak 
llheten tedavüle nzedllen 
Reeskont mukablll lllveten teda. 
nzed. 

Türk Lirası Mevduatı : 

142.744.4421_ Döviz taahhüdatı : 

Altına tahTlll Jcabll döv1zler 
Diler dövizler ye &lae&klı :W.r1nl 
baldyeleıt 

M.751.721~ Muhtelih 

48.«>S.533,a 

8.051.486,CN 
4.500.000,-

11.571.433,5~ 

Yekb 364.415.631>,76 

Lira 
15.000.000,-

1 .7l'2.'Z34,11 
6.000.000,- 8.712.234,11 

lM.7•8.563,-

16.oo.t.121.-

1412.744.442.-

19.000.000,-

•3.000.000,- 204.'744.tö,-

21.368.100,21 

1.107,73 

tl.347.114,M ıt.350.222,71 

93.:HOM0,72 

Yekta 36U15.839,'15 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibarenı 
"-..._ l.koato haddi % 4 Altm üzerine •Yam% 3 
~~~----~--~~----~~~~----

"' HALK OPERET• ' et De . "d . "IA 1 rnıryolları ve limanları işletmesi Umum ı aresı ı an arı a ..... Dl ... t, • 
~/~ha-____ ..._ ______ ,;,...__________ 0 Ç Y 1 L O 1 Z 

' 1aıt t/l93~ Pazartesi günü ıaat 15 de yapılacağı ilin edilmif o~ Avrupa Y•kuıda .... ın - ... opereti 

llıbtv19 Ol:notiflerine aid yedek aksam eksiltmesi, göriilen lüzuma bmaen 27/ MODERN KIZLAR 

~&zartesi günü saat 15 e tehir edilmlftir. (t18) v .... M, y_,. 

l.taııbul Jandarma Sabnalma Komisyonudan : 
~~da'l Tahmin Tahmin İlk 
~ Cinsı :Ciatı bedeli teminatı 
~ ---..... KuruJ Lira Ku. Lira Ku. 

1 ''rıt~oraplık tire ipliği 140 12938 00 970 20 

eış n bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 9240 kilo çorapht tıre ipliği 
•allltlioatJ939 Pazartesi günü ıaat US de İ.ı;tanbul Gedikp&§adaki Jandarma 

~ ' ~ii •hrıa komisyonunca kapalı zarf eksiltmesile aatm alınacaktır. 
tnune 

ı ~ Par ve ıartname herg-~ adı aeçen komisyonda fi5r0.lebil1r v• ıartna· 
........ 2i90 aau aldırılabilir. 

t\a,ı:.1llı kanuna göre teraiti haiz .!ste'klJlerin kapalı zarf mektublannı 
1-ı ıtınn aaat 14 de kadar makbu karphlı olant komiqona verme. (~ 

ERTUclRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Tablmcl. buıe• 

(KISMET) 
Vodvil 3 perde 

, .. yakı.d.: ln .. n Mabut 

TURAN TiYATROSU 
l.ıail DlaaWlll 

Cemal SUJr Wıliktı. 
Ortuneztn ,..,_..., 

L..11' '· 
Yaaiftn.t. aaanl.n 

Sayla 

Tramvay şirketi murah
hasları bugün geldiler 

Tramvay 1fı'ketinin satınabna muzal:e- tu. Nafia Vekaleti amelenin flk~yetlerbıl 
relerinde §irketi temsil edecek olan heyet dinlemek üzere bir hakem lıeyeti vücu .. 
bu ıabah Spesiyalin riyaseti altında İs - de getirm·~ir. Amele. bununb da iktifa 
tanbufa gelmiftir. Bugün tramvay fir - etrnenı!ş. telgrafla hükUmete müracaat 
ketinde biitün hiasedarlann iştiraki ıle etmlştl Amele murahhaslarına gelen c.. 
mühim bir toplantı yapılacak ve beyet valıds §ikayetlerinin Cumartesi gUnıın. 
alqam treni ile müzakerelere i§tirak et - kııdar neticelendirileccği bilditilmiıtlı\ 
mek dzere Ankaraya gidecektir. Nafia Vektıleti, satınalma müzakereleri 

Tramvay firketi amelelerinin taavün devam ettiği esnada şirket murahhuJ.,. 
sanclığında bulunan paralan kendilerine nndan amelenin isteklerini yerine g~ 
vP.ril:nediğfoden şikayette bulunulmuc; - mes: istenecektir. 1 

Şehir iflPrl: !t!Bteferrlk: 

Akhipr kaymakamı Belet!iye reis Belediyede mDnhallere tayinler 
rr.uavin'IOine tayin edildi yapılmıyacak 

Bay Raufun Sivasa vilayet idare hey- Hazirana kadar belediyedeki açıı 
eti azalığına tayb edilmesi üzerine a - yerlere yen~den tayin yapılmıyacaktu 
çılan İstanbul belediyesi reis muavin - Yalnız rnuakkıp, tahsildar, tanzifat ı 
liğine Akhisar kaymakamı Rifat tayin melesi, itfaiye efradı gibi münferid il 
edilmiştir. lere tayin yapılabilecektir. 

• 

VOcudOnOz bir tehlikenin yaklaştığmı haber veriyor: 

( ip! 
Hemen ASPiRiN; grip, sofukalgınlılı ve ağrılarm emnfyetll 

ilacı ASPiRiN alınız ı Asplrln'ln iyi tesirini pek az sonra 

2öreceksi nb. 

ısrarla 

20 we 2 tabletlik ıekillerde bulunur. 

Her teklin QstOndekl Ea markası aldığınız mcilın 
hakikt oldulunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdan Muhammen bedeli 

Beben Tutarı % 7,5 Te. Teslim mahalli Eksiltmenhı 
Li. Krs. Li. Kr. L. Kr. Şekli Sutf 

Benzin 40000 kilo 20.80 8320.- 624.- Kabataş A. Kapalı 15-
Motörin 95000 • "1.- 6650.- 498.75 > ve Cibali > 15.30 

• 24000 • 7.- 1680.- 126.- İzmir Fab. Açık 16.-
1 _ Yukarıda cins ve m!kdan yazılı 4C.OOO kilo benzin, İstanbul teşkilitımız 

için 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnamellri 
mucibince ayn ayrı hizalanndıı yazılı usullerle 5atın alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§t!r. 
3 _ Eksiltme 8/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalannda yazılı _. 

atlerde Kabata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekt Alım Komisyonunda y .. 
pılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız oiarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
!5 - Kapalı eksiltmeye gimıek lstiyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaik ile , . '7,!5 güvenme parası makbuzu ı•eya tanka teminat mektubunu ihtivt 

edeeek olan kapalı zarfları ihal~ saatlerinden b irer saat evveline kadar yukandt 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açıl 
e'«siltmeye iştirak etmek tstiyenlerin ve münakasa için tayin edilen gün ve .., 
atte % 7,5 güvenme paralariylc bırlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. c420. 

~ 

Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 
Beheri Tutan teminatı Şekli SaaU 
Li. K.r. Li. Kr. Li. Kr. 

Çember raptiye 3000 kilo -=:49 1470.- 110.25 Açık 1f 
İnce Kınnap 300 > 1.00 300.- 22.50 Pazarlık 1'-31 

I - Nümuneainin eb'ad ve evsafında f:ıkat siyah renkte c3000> kilo Ç"mber 
raptiyesi ile ııümunesine uygun olmak üzere c300> kilo ince kınnap hizalarında 
gö.ter·len mullerle ayn ayn satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları h i7..llannda gösterilmiştir. 
Ill - Ebflt.me rl/1/939 tarihıne rastlıy--n Cuma gi:nü hiznlnn nda yazılı aaat. 

lercle Kabatqt. Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunôa yapı. 
lacaktır. 

iV - Nftnnmeler hergün ıöz'J geçen şubede görülebilir. 
V - hteklDlriıı ebiltme için tayin edilen ıgün ve saatler~ % 'l.5 gih-eııme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c42b 



18 SaTf• SON POSTA 

Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra 

dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

1 <;_ild unsuru olan 

B 'i KIŞ GELDi! ... 
Çünkü unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dlf· 

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hattA :zatürreeye yol açtıkları, fltihab 

yapan diJ etlerile köklerinin mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro

matizma yaptığı fennen anlatılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam difler umumi vil· 

cut sağlıfının en birinci şartı olmuştur. 

Binaenalerh dişlerinizi her giln kabil ol· 

auğu kadar fazla -li.akal 3 defa 
(Radyolia) d:J macunlle fırç~lıyarat 

11! haünizi garanti edebilirslnlı ve et

melisin.iz. Bu suretle m.ikrobları ımha .. 

derek diflerinlzi korumUJ oluraunuL 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur, sabah, öğle 

ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınız. 
, j 

i ~ ~ .. • • ") • 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum MüdOrlDODnden: 

Kırıkkaledc istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikalarımıza gir • 
mek istiyenlerdf"n İstanbuld:ıkilerin Zeytinburnu fabrikasına. İzmirdekileriıı 
İzmir silah fabrikuma vesa.ir yerdekilerin de Umum. Müdürlüğe müracaatları. 

c9354> 

'' Sirop ?ectoral ,, 
Eski Ye yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşlan 
temizler, nezle Te gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

fayanı tavsiyedir. 

INGIL1Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu lstanbul 

Bursa Ticaret ve S~nayi Odasından: 
, 

Aded · Aded 

tesiri şayanı hayret 
Olduğunu bayan 

Marcllla 
diyor: 

Bir kaç aQn zarfında Jild.mdel:i ldl· 
çit burt11ukluklarım ve çizclleriıa 
bybolmafa b&flacfılım ıardf1ın ft 

'-irk.aç hafta ıonra 10 J&f daha ıenç 
cörün4ilm. 

Bioceı. büyük bir Viyana Profesö
rünün ke,fidir. Pembe renkteki Toka· 
lon kreminin terkibinde Biocei vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel btı kre
mi ve sabahlan da beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parlaklığı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyadata
caktır. 

SELANIK BANKASI 
Tesl.t tarthl : 1881 

• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Subeleriı 

1STANBUL (Galata ve Yentcamf) 

MERSİN. ADANA Bürosu 

Yunani•tand aki Şubeleri: -
SELANtK - ATİNA 

• Her nevı banka muamelelen 

Kiralık kasalar ervisi 

1 

Grip-Nezle -Bronşit - Baş- Diş-R<r 
matizma ve üşütmekten husule gelen 
bütün ağrılara karşı en kuvvetli ilaÇ 

BOLA.NTSB BA.NB 
'İiNI N. V. 

Esham ve tahvilat ile eşya 
Muhafaza ücretlerinde 
T enzllat yapmıştır. 
Esham ve tahvilat üzerinden 

Avanslarda faiz nisbetinl 
i°n d i r d iği 
muhafaza 

gibi bunlardan 
ücreti de almaz 

Son Kanun Sayısı Bugün Çıktı 
Ilergtııı biraz daha sevgili artan ve TO.rklye Ôlçtısnnde Ttırk e•ıerıııe 
yayılan ve TO.rk kızının ev kadınının hakikt can yoldaşı oıan 1111 

gQzel gazetenin bu sayısı da baştan başa renk, güzellik ve yu•aııJ!l 
faydalanactığı bilgi gıdalariyle doludur. 

.............................................................. ~-------· Fiatı 15 Kuruş ~-----.,.... 
Akba kitab e~ ~~~~~~~~~~~ 

Her dilden kitab, gazete, mecmua. 
rr.ekteb kitablarmın ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridir. t!ndervud ma
kinesinin acentasıdır. 

SiNGE~ 
Bayanlara mahsuı elmaslı ve pırlantalı Singer ıaRtlerinln yetJ1 

modelleri gelmiştir. FiaUan 75 lira 114 UOO liradır. 

- EMSALLERi GİBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR' 
Taşraıtan talep vukuunda yeni kaln!oğ gönderilir. 96' 

SlNGER SAAT MA~AZALARI - l.tanbul Eminönü, lel: ~t 
1 - T41vel 28 gözlü motörlü 

tam takım 
1 - Schopper kumaş mukavemet ma.kinesi _ ..... - ........................ ..._..... ........... _.. .... 

t - Çile makinesi 
1 - Serip lan 1 O kiloluk 

• 1 - 100 kiloluk hassu baskül 
1 - Adi terazi. 

Bursa İpek Konclisyonman bürosu için müfredatı yukanda yazılı Aletler 
alınacaktır. Vermek istiyenlerin 1 Şubat 1939 tarihine kadar Bursa Ticaret 
Odasına müracaatle tekliflerini yapmaları ilan olunur. 

J{endinizdo veya çoeuklonmzda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, ka· 
rın ainlnrı, knnn şişmeleri, burun ve ınaknt kaşınması, ishal, obur

luk, haşdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, rece kor-
1<ulan mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, vücudünüzde solucan 

bulunduğuna alamettir. Derhal (İSMET SOLUCAN BİSKUVİTİ) 
alınız. 

İSl'HET SOLUCAN BİSKÜVİTİ banaklarda kan emerek ya\ 'Yan ve 
üreyen muzır hayvanlann en biri.nci devasıdır. BUyük ve küçüklere 
itimadlR verilir. Kutulann içinde kullamş tarzı yazılıdır, okuyunQ ve 
çocuklannıvt senecle birkaç defa ihtiyaten Vt'rinjz. 

Her ecznnede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

Türk Hava Kurumu Sahnalma Komisyonundan: 
27 ııci tcrtlb piyango biletleri için 150.000 el ve 10.000 duvar planı ve 10.000 

afiş yaptuılıı.cak ve 'l.O/i/939 Cuma günü stat 15 de münakasa yapılacağından is-

tekli olanların şartnamesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine 
müracaatları. (332) 

ilan Tarif em iz 
Tek ıütun aantıml 

Birinci •ahile 400 karuı 
ikinci aahile 250 ,, 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahi/11 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda iltm yaptıracak
lar aynca tenzilatlı tadfemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek &ayfa ilanlar fçiA ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilinlarL'1& 
aid iıler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

blncılık EollektU flrkeU 
Ea.lıramanzade Baıı 

Ankara caddesi 

··················································-·· .. ······ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rııgıp Eme'İ 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

lettmlat dolayısUe mağazamız 11rkadaki dar sokağa naklolunacaJCtıf' 

.41!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111~ 
5 Türk Hava Kurumu 

1 BUYUK p· A GD U 
§ Dördüncü Keşide 11/Şubat/939 dadır. 

i Büyiik ikramiye: 50.000 Liradır·•' 
= ·1r' §S Eundan baıka: 15.Q!)O, 12.0JJ, 10.0JJ liralık ikradl1 

§ terle t 20.000 Ye 10.000) liralık iki aded müklfat vaz:~ır... ~ 
~ Bu teıtibden bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal e 
5 meyiniz. Siz de piyanıonan meo'ud ve bahtiyarlan a"1"' ı 

'8n:ıu;;~,111~1~100ı~~Uü11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııupJll 
inşaat Mühendisi alma aktır. 

Askeri Fal>rjkalar Umum Müdiirlüğünden: ~ it 
Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesablar<! a beton~ 6l f 

maride mütehas.5ıs olması ıarttır. İstek lilerin şimdiye kadar ne g~bi ışl~ ../ 

lıştıklannı gösterir vesi.k.alarile Nafıa Vekaletinin ruhsatnamelerini bJt ,ı? 
daya b~ğlıyarak Umum Müıdürlüfe müracaaUarı lüzumu ilan olu.nU1'· ~ 

Son çıkan son derece moessir BBSBIN HA.ŞiLEBi oşotme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
f CA SAı..IH N .,. 

Bah~'r 


