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Tiirkiye ile İngiltere ve İnönü dost Amerika 
Frans arasında Şark milletine hitaben radyo 

işlerine . aid gör - şmeler ile bir mesa~ yapacak v 

Ankara radyosunun Amerıkada nasıl duyuldugu 
Hariciye Vekilimizin Fransız gazetelerine beyanatı: tecrübe edilmiş, muvaffakiyetli netic9 almmı~t r 
·"Fransanın karşılaştığı müşkülattan istifade etmek 

fikri hükumetimden çok uzaktır ,, 
Londra sefirimizin lngiltere Hariciye Nazırile yapbğı mülakat ehemmiyetle 
karşılandı, Filistin meselesile alakadar görülen bu mülakata aid tafsilat yok 

Suriyeda Fransanın Hatay davasındaki siyasetini -r------k ............ -:-:-
değiştirdiği hakkında çıkarılan haberler gene mt~e ,s ışdı. 

ayni membalarca tekzib ediliyor ne ıce en 1 
Şam, H (Hususi muhabirimiz yazı· J P91~ 

Yor) - Paris-Soi!' gazetesinin prkta bil· 
Y:i.ik bir anket yapmaya memur etf.jği bir 
muharriri geçenlerde Tüıkiy~ Hariciye 
Vekili Bay Şükrü Saracoğlu ile yapmış 
olduğu uzun bir mülakat hakkında yaz.
<iığı makale bir zamandanberi burada 
Ve Berutta muhtelit gazeteler tarafından 
neşredilmişti. Bu beyanat arasında yeni 
'!'ürk.iye Hariciye Vekili muharrire Ha
tay meselesinden de bahsetmiş ve bu 
n:ıeselenin kısa bir tarihçesini yaptıktan 
sonra ıu sözleri söylemiştir: 

c- Bu mesele gayri muayyen bir zn
ınan için sürüklenip gitmemelidir. Esa
sen ben de bu meselenin kat't surette 
halledilip bitmesini ne kadar şiddetle ar
zu ediyorsam bu husustaki Türk.iye me-
talibinin .dostluğa muhalif bir mahiyet 
almamasına da o kadar dikka! ediyorum. 
F'ranaanın mevcud müşkül!tına yeni 
nı.üşküller il!ve etmek veyahud bu müt
k:üıattan isttfade eylemek fikri, hüktlme-

(Devamı 3 üncü sayfada) lng\l.tere H~ ncmn Lord Hatifakı 

Paris elçiligimizde bir 
kabul resmi tertib edildi 

Bayan ·Davas tarafından Fransa Cümhurreisinin 
refikası şerefine tertib edilen kabul resminde 

~ Nazırlar, Elçiler, akadeırai azaları hazır bulundular 
Paris, 18 (A.A.) - Tül'lnye büyük el- nun refikım Bayan Lebrunun eereftn• 

Çisinin refikası Bayatı Davaz. büyük el· büyük bir kabul resmi tertib etmiftir. 
çilik salonlarında, Fr3ns:ı Reisicümhuru- (Devamı 11 inci .ay/adcı) 

Hariciye Vekili Bükreş 
dönüşü Belgrad ve 

Atinayı ziyaret edecek 
Şükrü Saraocğlu bugün Bulgar Başvekili ile görüşüyor' 

konsey yann ilk toplanbsını yapacak 

Meselenin zannedildiği 
tarzda bir mahiyeti 

olmadığı tahakkuk etti 
Ankara. 18 (Telefonla) - İmpekl iti

ne aid tahkikat tamame!l neticelenınif 
sayılabilir. Bu hU11Uta yapılınıt olan i•· 
yet ciddt tahkikat neticesinden anlaşıldı
ğına göre, meselenin esası fUlldan lba-

(Devamı 1 l inci ıat/fa.da) 

ispanyada 
mütareke bugün 
yarın imzalamyor 
Fransız mümessili dün 

Burgusta yeniden temas
lara başladı 

FnınN m'1mearili Lemı Bcrard 
· (Yamı 11 inci aıfada1 

MiUl Şef bir hitabeae outunurken 
Ankara, 18 (Hususi) - Cümhurreiıi Bu münasebetle Ankara radyosu neş· 

sayın İsmet İnönü yalanda doıt Ameri- riyatının Amerikadan nasıl duyulduğu
ka milletine hitaben radyo ile bir mesaj na dair tetkikler yapılmış ve bu maksad-
yapacaktır. (Devamı !1 inci sayf 1:10.) 

Bugün 158 Halkevi 
daha kazanıyoruz 

Halkevlerinin verimi gün geçtikçe artmaktadır, ista· 
tistikler bu irfan ve medeniyet yurdlannın hayırb 

hizmetlerinin büyüklüğünü sarahatle gösteriyor 

Başvekil bugon bir nutuk söyliyecek 
!:ntnlAbımızı, prensipleıimizl w yeni· işlemek için halk içinde halkla beraber 

Ultlerimizi hlık.m ruhuıa lindtrmek, ıh- çalışan müesseselere ihtıyacımız olduğu
mald veya hain aaltmaı yıllannın yüz nu anlıyan Cümhurıyet Halk Partis:. 
üstü bıraktıjı yurd vı uluı dejerleri:ıi (Devamı 11 inci. sayfada) 

Baro Reisi istifa etti 
istifaya reis Hasan Hayrinin Denizbanktan 12.000 lira 

· vekalet ücreti aldığı hakkındaki gazete neşriyatı sebc b 
oldu, kendisi dün bu hususta uzun boylu izahat vere i 
İstanbul barosu, dün ıaat 15 t• barolar 1 

haysiyet divanına 13 aza seçmek üzere 
bir toplantı yapmı,tır. Celse açılmadan 

Ankara. 18 (Hususi) - İcra Vekilleıi evvel baro reisi Hasan Hayri kürsü.ye 
Heyeti bugün öğleden evvel Başvekil geçmio ve hiç ki~enin beklemedili afli· 
Dr. Refik Saydamın riyasetinde bir top- ğıdaki nutku söylemiştır: 
lantı yapmıştır. c- Sayın arkadaşlar, 

icra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

Sizleri böyle toplu bir halde buldu-

GirBSUn - Karahisar ğumdan dolayı çok müteşekkirim. Bu· 
günkü. gazetelerde Deniz.banktan 6000 

Yolu kardan kapandı lira ücret aldığ~rna dair bazı yazılar ç~tı. 
Bu hadiseden sıze kısaca bahsetmek: iste-

Ş. Karahisar 18 (AA.) _Dünden • rim. Denizbank aleyhine sekiz sigorta 
beri devam eden kar yağışı sonunda kumpanyası tarafından açılmıf ve mec
kasabaya 20 santim, Eğribel mıntaka- muu 120 küsur bin liraya baliğ sekiz da
sına da· 1 metre kırk santim kar düş • va ile gene mecmuu 80 küsur bin liraya 
mü~ür. Bu yüzden Kara.hisar • Gire • balil olan ıarar ve ziyan ve müsademe 
sun yolu kapanmıştır. (Devamı 1l incs ıcyjadıı) Hcısan Hayri 
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Gene iktısadi 
Kontrol bahsi 

\,,, Yar.an~ Mülttla ıMrr• 
/ 

H 
Mdlllletin bütün ısrarlı beyana· 

tına ve matbuatın da kısmen 

httkfunete yardımına rağmen, devam e
den dedikodu, hiç şüph1e yok, bu meD"..
leketin içtimat bünyesine aid bir hastalık 
allmetidir. Açık söylemekten korkmıya· 
lım: Bu hastalık alametinin sebebi, bir 
taraftan, bir kısım iruıanlann ruhlannd;t 
ve kafalarında uyur halde bulunan bir 
gerilikte mündemiç iııe, diğe~ taraf.tan da 
gene lbu memleketin işlerinın salim bir 
kontrol elinden geçmemesınde mevcud 
şekil kontrolunun bJçok iyi kalbli ve sa
lim düşünür vatandaşın iz'a:ı ve vicda
nına huzur, emniyet ve itiınad verernt

rne«indedir. 
Cemiyetin hayatında üç kontrol şekli 

ve ilç kontrol devrı vardır. İstibdad dev· 
rtnin kontrol vasıtası yalnız ıO:edikodudan 
il>a.rettlir. Esasen kontra: tanımıyan ~
ttbdada kartı milletin yegane kontrol va
•tuı dedikodu olmasını da gayet tab~! 
ıöıiiıilz. Biz böyle bir devirde yaşamı• 
yorw;. Şu halde bizdeki dedikodu te!lla
y\110.. eski d!evirlerin cemiyet ruhunda 
bırakmış olduğu bir itiyad ile izah edi
lir. On sekizinci asır, milletler için p!lr• 
lAmentolarm .tyad kontrol sistemınl ge
tirdi. Biz bu Ntemi çok geç, çok güç ,,e 

çok noksanla kabul ettik. O kadar ki biı 
parllmentonun siyasi kontro~ sistemini 
kabul ettlğtmlz zaman bu sistem eskim;f, 
artık yeni devletin ihtiyaçlarına kifayet 
•bOe edemez bir hale gelmiştl Bugiin, 
deY1.et, ırlyad bir kontrol!a iktifa ede
mez. Çünkü devlet sıyasl bünyesinin ya-

nı başına bir ele. tktuadi bir bünye ilAve 
etmlftir. BuiGnkü devlet, devletçi o~ 
muıtur: ona mutlaka bir de iktısacll kon· 
trol cihazı llzımdır. 

Dedikodu kontrolunu öldürmek lAzını
dırı ç<lnktı bu, yıkıcı bir kuvvet, bir mı1-
letin bütün maneviyatını çürüten bir 
mncrobdur. Bunu öldürmek için sırf si
yasi ve ayni zamandı:ı zaruri olarak nok· 
ıalnı bir parlamento k.ontrolu kMi gele-
me~. Mutlaka, iktısadt bir kontrol da lft.
mnd'ır. Slyuf kontrol ancak ctemaytlh 
lf ade eder; ancak temayiil izhar eder ve 
ancak temayülleri kontrol altına alır. 
Hattl bunım yanı başında duran mail 
kontrol bile daha bö.yük bir kontrol Ta• 

11tası değildir. Çünlrl\ devlet, devletçi b!r 
bOnye aldıktan ıonn onun iktısadl faa!t. 
yett. millet hayatı bakımından, malt fa
anyetind'en pek çok daha milhırr. ve ge
ntşttr. 

~çen gün c!e s5ylemls oldu~um gil.ıi 

~~tçi Tnrkfyenın salirr. bir inkişaf ha
reketi takib etmesi VE! milli hayatımızda 
ded.fkodunun annne geçilmesi ictn mut
laka, iktısad! l~lerimlzin modern ve mü
kemmel bir kontrol cihazı ile techiz ediJ
meei Uzımdır. 

* 

SON POSTA Şubat 19 

Resimli M8.kaleı !ii: Yaşamak her kese göre bir degildir r 

--
-

Hiç it gÖrmt'den ~ yaşayanın ömrü kısa, çolt iş yap·p az 
yaşayDlll omril \.-.aD sayılır. 

Duymadan, zevk ve keder bilmeden yapyan, eser bırak· 
madan ölüp gıden adam dünyaya hiç gelmemıı deme.k.tıı. 

ikiz lıard•ı değil, ır--·---·· .. ·---····-11 Kadın tırnaklarında 
Ana ve kız I Hergun bir fıkra iskambil işaretleri 

Bir misafir geldi 
Tcımnmıı muharrirlerimizden biri 

Şehir Tiyatroıunun önünder. geçır • 

Sözün kısası 
-····-

Tuhaflık 

E. Talu 

A llah rahmet eylesin! Borazan 

Tevfik derdi ki: cTuhaflık cdN 

yorum diye beni hakir görürler amma, 
tuhaflık etmenin ne kadar güç olduğuna 
bilseler, utançlarından yerin dibine ge-
çerlerdi! :t ı 

Bu ne haklı bir sözdür! Mizah san'au 
o mertebe güç ve tehlikelidir ki, bu. un 
üstesinden herhangi babayiğit kolay k°" 
lay gElemez. Bu sebebledir ki, her mem• 
lekette, hakiki mizah üstaalannın sayısı 
birkaç taneyi geçmez. Nüktenin kaynağı 
addedilen Fransada bir Kurtölin, b~ 
Tristan Bernar parmakla gösterilir. Gar-c 
gantüa tipini yaratan Rabölenin kabına 
ise henüz kimse varamamıştır. 

Nükte, zorla yapılmaz. doğar. Bunun 
için de fıtri istidad ister. Osmanlı ede" 
biyatı Nabi. Süruri. Nerı, Keçecizade İz
zet Molla, ve Eşref ten başka mizah vaıı 

msinde kaç meşhur sima yetıştirmiştırı 
Kavuklu Hamdiyi, küçük lsmailı aradıtı 
ğmuz.ın hikmeti de, yerini! kı..mseyi ko. 
yamadığunız değil midir? 

kn durdu. 
- Ben bu kadar miıcıffrpcrve1·lik 

Bu ince san'atın, yurdumuzda, biri yBJt. 
zıda, öteki de reslnıde olmak üzere. soıı 

iki malOm üstadı kalmıştır. Bunlar da 
kalemi, fırçayı bir tarafa bıraktıkları gi
bi, ayni ayarda şahsiyetlerin yetişmesi"' 

1 ni uzun zaman bekliyeceğiı gibime gelir, 

tr . 

Reaim'leriııl ıördOfüniiz bu genç gü

zel ve flr:in kızlar, AıMrikada, Şikagooa. 
ıbüyük bir müesaeee tarafından açılan 

ikizler müsabakaımı& firmişler. Müsaba

ka şartlanna uygu.a olınamakla berat-er, 

hakemlere lsimlerhd yalnız (Kristal) ve 

(Beyaz M1na) diye yazdırmışbr, başka 

hiç bir maltlmat Tl'mlernişlerdir. Ha • 

görmedim! 
Dıdt. Yanındaki arkcıda§ı BOTdu: 

- Misafirperver olan kim? \ . 
- Şehir Tiyatrosu, kendine bir ay : 

evvri c bir misafir geldi >Mtd, bırak· i 
mı yor. i , ......... __. ........ ._. --~ 
Resim sergisi 
Açan garson 
19 yaşlannda eski bir garson Londra

da bir resim sergısi açmıştır. Adı Erik 
Frayf eld olan ressam. Rusyada doğmuş.. 
tur. Natüralize olmuş bir Kanadalıdır. 
Beş y~uıda iken Kanadaya gitmi~. İki 
sene evvel de mektebden çıkmıştır. .Ed· 
montonda bir Çin lokantasında bulaşt1{
çılık ederken, blr sergi v'Jcude getirmlt
tir. Bu arada sinemalard'a bilet dağıtmı~
tır. Bir müddet sonra da Kanadadan Mon
treal'a geçmiş ve kapılandığı bir çiftlik
te. süriiden kaybolan hayvanları arayıp 
bulmuştur. Orada da dikı~ tutturmaya
rak, canlı hayvan taşıyan bir vapur:a 
Atlas Okyanusunu geçmiştir. Bulaşıkçı 

artistin sergide ~ir ettiği eserlerin ço
ğu suluboyadır. 

Londra ·barlannaa, umak.Iarmda tur· 
lü t\lrlü isk.vnhU reaiınlen bulUJWl genç 
bayanlar görillmeğe bqlamıştır. Bazım 

bu resimler deliımekte. Mvgil.i.lerlne fi
kirlerini resimle ifade etmek itiyen züp. 
pe kadınlar, tırnaklannı bu fiklrleriri 
anlatacak rilmuzlu relmlerle boyamak • 
tadırlar. 

tiısan nasıl musik.işina::;, şair ve res. 
sam doğarsa, öylece mizahçı olarak dün .. 
yaya gelir. Nüktenin mektebi, mualhmi 

yoktur. Onu, ona müstaid olanlar yapu 
ve beğendirir. Nükte, insanın diline geU.. 
vermelidir. Zorlamakla olmaz. Tatsız ka.ı 
çıır. Ve işte o zs.man tehlikeli olur, çünktı: 

zoraki nükte ucu yontulmamış, inceltil"' 
memiş ok gibidir. incitir, kalb kırar .• 
dostlukları yıkar.. güldürecek yerde ağı. 
latır. 

Frenklerin bir söz temsilleri vardır-: 

cHerkes kendine uyan san'atı yaptığı 

takrlirde. inekler iyi muhafaza edilir!»! 
Nemize lazım? Bakkal bakkallığını, re9'o 
sam ressamlığım, müretttb mürettibliği .. 
ni bilsin. Çizmeden yukarı çıkmanın eıöo 
seriya faydasız, bazan da zararlı olduğ~ 
nu hepimiz biliriz. Tuhaflık edeceğiz dt.. 

ye, gülünç olmakta ne mana var? Bau 
kimseler biliyorum, nükıe yuvarlıyalım 

derken çam deviriyorlar. Ve bu devrileli 
çarnlarIJl iğneleri ta ötede, suçu, taksir! 
olmıyan ibir kalbe değip incitiveriyor. 

LAtife latif gerektir. Mizah ta gerçe16. 
ten mizah olmalı. Nüktenın şartı incel!~ 
tir. Onu sarfetmeden önce, ustası kendf 
dişine vurur, kılağısını alır. 

Senelerce mizah vadisinde, eskileri bi'lı 
le bazı mecmualara hfili sermaye oıau 

binlerce - mübalağam yok. hikaye, fıkra 
yazmış emekli bir ağabeyin bu nasihal\. 
!erini, mutlaka tuhaflık etmek istiyeıı 

bazı genç ar.kad~lara kemali hulus ilı 
ithaf ediyorum . 

................................................. - ...... 
Mülkiye mektebi 
Mezunları 
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19 Şahat BOM POl'I'& 

'TELGRAF HABERLERi Almanya, italya va 
Japonya arasında 

Eski Çek Cümhurreisi 
harbi yakın görmüyor 

Beneş Amerikalılara hitabesinde ne oluna ot.un 
demokrasinin neticede galebe çalacafını söyledi 

Şikago, 18 (A.A.) - Ştkago 'OnlnnA- j .... edsek 'ba Mlia t.eDıi de büyilk 
lesinin himayesi altında ilk umumi llfg,. '"1ıads anmada Wl' tuPlfl!laya miln
l>eslni irad eden Beneı. Avrupac:la oese- _. olaeatım kaJ"eUnlf, fakat bunun 
7an edecek hldiıelerill mahiyeti ne olu- yü:m 'W:r Jdlı1>eldt ,orllleoeli:Di ümid 
ta olsun demo'krui zihniyetinin nriieeü •tmıedtllai l1lıft tıtmiftir. 

:-- . . ....... 1 askeri itilaf anlaşması 
ınllnD ile Kral Faruk ıl J . d·ı·k •. 1,.L • Balkan Bir/itinin 

d t 1 fi 
aponyanın şım ı ı ıti an 

&r8Sln 8 8 gra ar 
1 

imza etmediği bildiriliyor Bülcreı toplantuı 
• d ·ı d• Yazan: Sellin Bapp Emet 

teatı 8 1 1 Tokyo. 18 (A.A.) - Havu ajansın:.n B alkan Birillini tefkil eden de .. 
Mkara, 11 (A.A.) - Mım kralı muhabiri bildiriyor: Emın bir memba- !etlerin murahhasları yana 

.Fuukun dol~twıun yıldönümü mü.- d.a~ öğrenildiğine f~re •. ~ir~a~ a~d~be- Bükr~te muta.d konsey içtimalarmdaa 
nuebetile qalıdald teleraflar teati rı uç taraflı bir askeri ıtıll. proJesı ha- birini daha aktedecek.er ve dünya hadi· 

olunmt.IJtur: zırlamakta olan İtalya, Almany:.. ve Ja- t mütevali inki=fı önünde Birlık 
Ma1·..e. biriAei FanıJr h"kA l . " ·11 .... sa ının r-

pon!a . u umet erının m~e~~ı en uu azasının beslediklen fikirler etrafında 
Kahire prDJenın metni hakkında bır ıtıllfa var-

fikir teatisinde buıunacaklardır. Net.ice
Doğduklannıu yıldönümll münase- mışlardır. 

ıalebe çalacafını söyJ.emi.ftir. ._.. MtiıM olarak cltlnya demokrui· ! 
Mumaileyh AvrupR galeyanının lled.- llnia mm 6çi9 .,.- m1lcadelenin ba

deki muhtemel teuhilrlerinı tahlil ettik- flDılla ı..aı.mu. ~u lttayifle balı· 
ten sonra Almanyanın vı İtalyanın ,..._ verdili · Un 

betile MaJ·eataı-..ı-- en hararetıı· tel.. nin, bu hususta tam bir bırliğin mevcud .. cu.•- ır Bununla berabe!' .Japonya hükümeti-
ıikler.imi ve ıah!ısl aaadetlerile asil nin şimdilik bu itilAfı imza etmediği ill- olduğunu tebarüz ettırmesi başlıca eme-
Mıaır milletinia refahı hususundaki ve edilmektedir. limiz olduğu gibi hadısatın bu temenniyi 

'de muslihane• bir tekilde Akdenizde ıJ.. ..anif " Amerikan:aıı.tımek =~tile 
le edecekleri nüfuz ve Japonyanm Uzak- M:lwJ'a thti.lAf1ıarml . . 
prkta temin edeceli vaziyet neticestnM Anyada Wr allak huale ptırebUeoefı-
muazzam bir ihtllif çıkması ihtim•ltnl Di ~· 

· ingilterede millt müdafaa hesabma 
işleyen -4 fabrikada grev nan edildi 

Londra. 18 (A.A.) - Millt Jn(\ct.faa ta~ Mmia iÇÜl 500 UMle 
!Jıesabına ifliyen dön fabrikada llOO •· pw ilAa eVnifür. 
F»~ grev yapmaktadır. Perçinm UMle Tm-.r ife almJl\MI ~ edilen tekiı 
;ın. diğer !§çiler aruuıda tı takalml ... ....ı.,. J'Ol nrildill ipa Lancuhire·de 
~telesinden çıkan ihUW dolayısile C!yde kAlıa Ch«ley cephaae ftbrikuında haf
-1ııi üzerinde klin lohn Brown t~ tam ~ianberi 10t elektrikçi 
larmchl 500 perçtıı ameleli tlç gilnd.U. llf"' JÇmaktadlr. ltt grn halinde klumaktadır. lmla,..t Hotı.oa-Oldtlam tayyare kar-

Hull dvannda Brou.lh'da k1ln ~ blrat6rleri fabrlkalanllch. .endikada mu
.hm. tayyare fabrilralannda, sendik .. • ltaJ7e4 olmaym 4 ameln.tn i§ten çıkarıl
anukaned bulUJUD17'11l ikl amel_. ~ IDMI 1fia 800 maktut ırn il&n etmiftir. 

Filistinde 73 köy 
ve kasabada 

araştırma yapddı 

General Metaksas 
Prens Pol tarafından 

kabul edildi 
Londta 18 (H'U!Ull) - Filirtinda _. Beı,na. 11 (A.A.) - Yunanistan bat

jl>h" hafta içinde 7J köy ve kasabada a. vekili Meta.bu ile refkuı bu .abah ıaat 
C"qtırma yapıl?ll1'tu'. Aym müddet ar 1 ela INra.J'• plml,ı." ı.tuyonda ba~ 
lında SO muhtelif h&di.M almtJttur. Yeldl ç.tkorif, hariciye nazırı Markovıç 

1 
GeıaçleN dayak n daha birçok aevu W-afından karp· 

Kudüs t 8 (A.A.) - Resmi p..tıe lan!Nflardır. 
buglln neşrettij'i btr kararnanw ı 8 Sut 10,30 da Metakus. meçhul asker 
faşından aşağı gençler. dayak ona. abideaine bir çelenk koymuftur. 
verilmesi husu.mnda. divamhaıtiıeri ötı. zamanı Yunanu;tan başvekili na
nıezun kılmaktadır. Ceza azam! ok • ib Prna Paul tarafından kabul edilmiş 
rak 24 sopadır. w ,.met• alıkonulmuıtur. 

Meta.bu, bu akpm terefine verilecek 
olan R.yafetıe ha1.U' bulunmuıtur. Somali'de ltalyaya terkedilen 

arazide Fransız askerleri 
Be!ır&ıct 18 (Husual) - Yunanistan 

bafvekili General Metabaa, Yugoslavya 
yerleşti hükllmet rlcalile ıörQpnelerini mütea-

. kib ıazetecllelerı kabul ederek, Yugos-
Pans, 18 (AA.) - Ecne~! gazetele - lavya ve Yunanı.tan arasında tam bir 

tinin F.ransanın 1935 ltanhli Fraı.ız göl"Üf birlijinin mevcud olduğunu ve 
ltal~an it~afı .mucibin~e. İ~lyaya So • Bük.ret toplantısında müsbet neticeler 
ırıalıde tenrnciılen arazıy:ı ışgal ettitl - elde edilecelini 16ylemiıtır. 

çok sami.mt temennilerimi arzetmeit- • tahakkuk ettireceğınden zerre kadar şüp-

le derin bir avk duymaktayım. T k• ·ı • • hemiz de yoktur. Bu münasebeti~ bir 
ismet İnönü Ur ıye 1 e ıngı tere ve nokta üzerinde durmanın faydalı olabi-

Ekselana tmut 1nönii. Fransa arasında Şark leceğıne kanı bulunuyoruz: Balkan Bfr-
R~uicilmhu.r liğı karşısında Bulgaristanın vaziyeti. 

Ankar.. • 1 " •d •• ÜŞ eler Bazı lhtirazi kayıdlarla ötedenberi Bi.11ıo 
Doğduğumun yıldönümü munase- iŞ erıne aı gor m lik haricınde kalmayı tercih eden Bulga-

betile ekselansınızın gönderdıği lu- rıstanın bır müddettenberi iki komıruı 
tu-fkA tel af 1..- · f k ııı.d -ı (Bac:tarafı 1 inci sayfada) ır-ar gr ucnı ev a " e mu e- Y - devletle halledılecek bazı meseleler. b'u-
hassis etmitrtir. Ekselansınıza candan ı· d k zakt Ben'm asıl ı·stediğ m , • un en ço u ır. 1 lund'Uğundan bahsolunuyor. Hiçbır ihti-
teışekkür •rkm gerek. phıslarma şey, müşterek ideallere sahıb olan iki laflı davası olmadığı söylenen devletlır 
gerek asil Türk milletine en samimi memleket arasında ihtilafları ve müna- olarak Yugoslavya ile Türk.iyeye ~ar .. 
temennilerimi arzederim. kaşalan rnucib olan ıebebleri ortadan 

büsbütün kaldırmaktan ibarettir.> olunduğuna bakarsak kendilerile baza 
halledilmesi lazım gelen .i§leri olduğu ~ Kral Faruk 

' Bu beyanatı tercüme ve neşreden bazı 
'··-·-·· .............................................. ·•" Şam ve Berut gazetelerı, Hatay mesele· 

Fransa Afr.kad"I i sinin Türkiye ne 1''ransa. arasında yeni

leri iiirülen memleketle-rin Yunanistaa 
ve Romanya olduğu kendıliğinden m.,.. 
dana çıkıyor. 

den bazı kom.f~malara mevzu teşkil ett;-m üSt emle kele f İn İ ği ve bu konuşmaların da Suriye lehi!lıie Balkan Bırliğinin gerek umumi top-
bir mahiyeti haiz bulunmadığı neticesini lantıları. gerek konsey içtımaları Bir!ill 

takvı·ye ediyor çıkarıyorlar. Halbuki, aon zamanlarda, alakadar eden işlerin gözden geçirllme
burada Fransız kaynaklanndan çıkan ba- sine inhisar ettif'ne göre bu ~faki top-

Paris 18 (Husus!) _ Geçen birkaç zı rivayetlerle Hatay m~selesinde Fran- lantıda, bu mevzuun tetkik edilmeıı ta
hafta içinde Afrikadaki Fransız müs- sanın siyasetini değiştirdiğı ve Suriye- bii görülür. Bu takdirde dava ya Birlik 
temlekelerinin müdafaa kuvvetl~rinin nin bu memlekat üzerındekı hAkirr.ıyet heyeti umwniyesınin benımsiyeceğ. b.r 
mühim surette takviye edilmiş oldu • hakkının teyidini temin eyliyecek bir davadır, yahud da alAkadarlar arasıncı& 
ğu haber verilmektedir. mecraya g·roiği idfül edilmekte idi. Bun- bir rntlzakere mevzuu olarak aynlaDilil' 

Dün, tekrar Marsilyadan Cibutiye dan dolayı Tilr'kiye Hariciye Vekilini'l ve bınneüce gene Birlığe intikl eder. 
225 asker, mühimmat ve diğer harb le- beyanatı burada bir sürpri~ teşkil etmi~ Her ıki takdırde de vazıyetin vüzuhlan-
vazımı gönderilmiştir. ve gazeteler bu beyanattan anlaşılan ha-

--- -- kikatle o r ivayetler arasındaki tezadı ka- dırılmasına ihtiyaç vardır. Dünya hadi-

K t C. ., t . n rl e yıd ve tefsire başlamışlardır. satının bir hayli girift bir manzara al'Rt-on ıano ayın L Ü 1 Diğer taraftan cVekalet~13rabiye,. 8 • tiğı şu sırada Bal.kanlara aid emniyet 

V .(,. O jansı, Londradan aldığı maJQmata atfen davasının her davadan üstün sayılacaja 
arş ova ya ~ 1 ıy r burada üç gün evvel ıoyle bir telgraf bedihidir. Bundan ötürü dur kı bu mevm 

Varşova, 18 (A.A.) - Resmen bildiri!· 
diğine göre Kont Ciano ile refikası dört 
gün kalmak üzere 25 Şub:ıtta Varşovaya 
geleceklerdir. 

İtalya hariciye nazın 1853 te Polonya 
asilerile birlikte mücadele eden İtalyalı 
demokrat France3C.:> Nullonun. statüsünü 
açacak ve Bielow;ez.ı'd:ı reisicümhur ta
rafından tertib edilen bır av partisine iş
tirak edecektir. 

neşretmişti: üzerinde Bulgarıstanla anlaşılıp :ınlap

~Londra - Türkiye sefirı Rüştü Ara- la.mıyacağının takarrür ıtmesi bir zaııa
sın İngiliz hariciye nazırına yaptığı ve rettir. Bulgar komşumuzu tahakkuk .. 
Filistin işlerile alAkadar olduğu tahmin demiyecek emeller peşinden koşacak O. 
edilen ziyareti burada ıark işlerile al!- dar safdil sayamayız ve buna mukabQ 
kadar olan bütün mehafilde derin bir te- makul olan telk.lnlerin mutlak olarak 
sir husule getinniştit'. -.ıded.lın · 1 · d bi beb ı.... n:u ı esı çın e r se yo .. ~ur. 

Umumi kanaat şu merkezdedir ki Pa- B it'b la et be '-\ ""'-. u ı ar vazıy m rra.ıuanmaaı ~ 
rıste ve Londrada bir takım müzakere1ere JA 
mevzu teşkil eden bu mesele hakkında ne zımq onua yapılması doğru olaca. 
hükılmetinin gl5rüş tarzını tasrih etme- ğı gibi alakadar devlet murabhaslannm 

Almanlar Romanyada petrol mekle beraber, Rüştü Aras, umumi bir bu h~a ellerin~~ geleni ihmal etzm. 
h 1 f Avrupa ihtilAfı zuhuru halinde Türkive- yeceklenne de !!Dllruz. Balkanların, :euı. 

sa a arı araş ırıyor . nin şark meselelerinde alacağı vazly~füı garistan -~dahil olmak üzere tam bütün. 
Lond:a: 18 (A.A: '. - Financil Tım~s ehemmiyeti üzerine kuvvetle dikkati ce1- lük arzeden btr blok halinde ve Balkaaıo 

gazetesının muha~r! yaııyor: betmiştir. Siyasi muh\tler bu mesele lılıit fı1cri etrafında bırle§IIleleri ae ka-
Halen Rom:y~ !l bulunan Alman he- hakkında hiçbir sarih teY söylememekle dar pyanı arzu iH, mantıksız ve yerlim 

lıi bildimıelerl ü~rine salB.hyettar ma
lıafil, Fransız askerl makamlarmL'l 
ladece İtalyanın henüz işgal etmemiş 
olduğu bu arazinin muhafazasını 11 • 

bit postalarla temin ettiğini beyan et. 
ınektedirler. Bu anızinin muhafazası 

fimdiye kadar seyyar gruplar vasıta -
•ile yapılmakta ıdl 

yeti •. phetrkkol 1 ~ ab~l ı:ıd.ekeAşfi ve ~leti;- beraber İngiltere hilkılmetinin iki mem- iddialardan kaçınılmaa da o niıbette 
Su • d b•• ••k mesı a ı muıı..a ı ın lman ımal ... t 1 k t d . rıye e uyu .. h lAt ... d . . . . e e arasın a urun emeldP.rle tesis edıl- muvafık olur. Hariciye Vekili Saracoıı. 

ve ıstı sa a ı muoa eıe.:n ıçın bır :ınlaş- miş olan dostluğu ihlll edebilecek hiçbir ·· - · · · · 

mecll•S topla ma müzakere etmektedir. Yeni kuvular· ha k tt b 1 "" k t, tt Şukrünün dedıtı gıbi bir zamanlar Baı. 
DlyOr dan çıkarılacak petrol Almanyaya ;evke- bere e te ktu ud~mıl yacag.nı a sure e kanların volkanik bir toprak, BalUnh-

ş 18 AA) yan eme e ır er.11 
arn ( . . -:-. ~vas : . . - dilecek ve kıymetinin yüzde 20 si Al- Londradan gelen bu haberle.· de Tür- lann da bomba ve aillhla oynamakta 

Mardarn kabmesı istifa etrnış'tır. Hu- manya tarafından döviz olarak tesviye k. .1 t ·ıt d b. t k k zevk alır pmarık 90Cuklar olduklan ha&. 
kılmet ~i.sicümhura önderdi·. bir . . ıye ı e ngı ere arasın a ır a ım o- . . . 

. . g_ . gı. edılecektır. nuşmalar cereyan ettiği flkrinı uyandır- kında yer eden flkirlenn bu vesıle ile a 
Ankarada hava kurumu 

piyango bayi iği 

mi ek:U
1 
bda ·~?~1 vdeazıyetin ınt· kışıak ~ı dko: tnakta ve bu da türHi ttırUl tefıirlere yol ebediyen tuhih edilmesi çok yerinde bir 

ayısı e v~z11esıne vam e me ırn a lngff Z ErkAmharMye R "İSİ · 
nı kalmadığını• bildirmektedir. Londraya döndU ~~~~~~~:.· .... --··-·--··-........... ~~-~~~~~ .. ?!~:.· .. ::.:~~~~-~~~ .. ~~ ..... _ 

Ankara. 18 (Hususi) - Ankara me
kez kazasının bugüne kadar tek bayi!e 
idare edilmekte olan Hava Kurumu pi-
7anıgo biletleri satışının bundan böyle 
111üteaddid bayiler marifetile idareıi ka
rarlaştırılmıştır. 

Dahiliye VekAleti Hu~usı 
Kalem MUdUrlUgU 

Ankara, 18 (Huswl) -- Dahiliye Ve· 
kAleti Hususi Kalem Müdtirlüğüna Da· 
lıiliye Seferberlik Müdürlüğü birinci ıu
be şefi Celal önen tayin edilmiştir. 

Nasyonalist blok, Büyük Millet Mec-
lisi için bir içtima tertib etmektedir. Londra 18 ~~ususf) - Mı&ır ve Fi • 
Suriyenin bütün meb'usları bu içti _ !is.tindeki İngılız ku~etl~ teftiş et· 
rnaa dave't edilmektedir. mış olan Hklnıharbıye reısi General 

Lord Gort, bugün Londraya dönmüş • 

lngi:tare ile A,manya arasında tür. 

f caret müzakereleri başhyor m~:O:ail;!~ığı v~~=~~ 
Londra 18 (A.A.) - Times gazetesi çok güzel intıbalarla dönıniif olduğunu 

nin siyasi muharriıi yazıyor: söylemi.stir. 
Gelecek. ay İngiltere ile Almanya a - • -. ----- .., 

rasında başlıyacak oıan ticaret görüş- Stayadmovıç Ayan azahgmdan 
melen evvelce bildirildiğinden çok da vazgeçti 
ha geniş b;r 11ahayı ihata edecektir. İki Belgrad 18 (A.A.) _ Stıoyadiııoviç 
İngiliz nazırı • Ticaret Nazın Stanley müddeti yakında bitecek olan Ayan a ~ 

Belçİkada kabine buhram ile Dış r::·~aret parlamento nazın Hut• zalığından vazgeçmiş, fakat meb'usluk· 

d d
. son İngiliz sanayı federasyonunun mü ta kalmağa karar vermiştir. 

evam 8 ıyor him bir heyetile hemen hemen ayni za 
Brüksel t 8 (Husust) - Dokuz gün. manda Berline gideceklerdir. Kelkit'in Kurtul:aş Bayramı 

1aenberl devam etmekte olan kabine Çek E kA h b" R . . Kelkit 18 (A.A.) - Kelkit kurtulu-
buhranı henüz sona erme~ir. r . ~ı ar '.Ye eısı şunun 20 nci yıldönilmü dün parlak 

Yeni hük1lmeti lrurmağa memur e- ISflfl elfl bir surette kutlulanmıştıİ'. Kurtu!luş 
itten Pierlo, buglln tekrar KMl fte ı&- Prag 18 (HUSUlf) - ErlcAnıharbiye bayramına, Gümüşane Val1al ile vilA· 
~ilftür. Yann, yeni kabinenin kuru umwn reisi General Kreççl, sıhht se - yet erkAnı ve civar kaza ve klSylerden 
lacatı tahmin edilmektedir. beblerden dola,Jı istifa etntis'tir. gelen binlerce halk iftirak etmiştir. 

Sabahtan 1Abahaı 

Rüşvet 
Geçen gila İstanbul adllyed rtıpet suçile g5nderilen bırka9 belediye .., 

bıta memurunu, haklarında tevkifi lcab ettirecek :tauunl •bebler bulmada. 
it için Rl'bett bıraktı. Buna ratmen bu memurlana q ifledikleri bnaaU. 
ne varıldılı için memub oldukları dairece vazifelerine nihayeı verildl 

Vaziyet fUdur: C.eza kanunlanmızda ri1pet maddeli iki cepheli ve ııa.tl
kidir. kilfVeti alo kadar veren de suç iflemif ayıbr. Hukuki babmdaa 
doğrudur. ÇQuki ikisinde de Amme menfaati aleyh.ia• kuid vardır. ~ 
vetl alan. verenin nef'L fakat Ammenin zararı heubına ım yumacaktır. V• 
ren de ftrdilinhl 'birkaç mlalini -aJri mefl"I pldlda çıkaracaktır. Buna 
böyledir. Ve bayı. eldufu içindir ki rilfftt IUÇUDU tesbit etmek ma,küldiir. 
Alanın IDk1n kadar verenba de tntln tabiidir. CGDktl hukuki tabirile ifade 
edelim, lifi hiçbir uman: 

- Bta falu memura rilJVft yerdimf 
Diyemez. Çllnktl 'ftnMk suçtur. M~ fllllinoe. onu rilpet aktapı 

itiraf edecek kadar IMCDWl ~ek JAzwndtJr. Şu halde rtlpet clmıüıatl 
tahakkuk etttTecek kanuni anuırdan en kuvvetU.l ortadan kalkınca mesele 
de kalmıyor ve fi idari tedbirlere dayanıyor. Bunu önlemek iç.in yeglııe 
çare riipeü vereni 111çlu mevkiln• düşürmemektir. Bu da kanunun madd .. 
sini delı,tirmeıtle milmk11ndür. :Abi takdirde cürm4 iabat bır emri muhaldir. 

Bilrha" Cahtcl 



4 &ayfa 

Halkm hiles·z g:da maddeleri 
tedariki için tedbirler almacak 

SON POSTA 

Hayvanı yağ eritme 
yerlerinin açılma 
şartları teshil edildi 

Birinci sınıf gayri sıhht müesseseler 

Şubat 19 

C:MESELELER::J 

(Kömür - Demir limanı) nı 
Çatalağzında yapmak 

doğru olur mu? 
meyanına ithal edilmiş olan her t-irlü E ğr A 
hayvant yağ izabe yerleri Belediye riya- re ı ve masra limanlarının bugünkü vaziyetleri, 

Bunun için yapılan kontrol sistemi beğenilmediği 
gibi tahlilhane de kafi görülmedi 

Esnafın hilealz yiyecek ve içecek sat-! dan seksen bin nümune alınarak tahlil- setine verilecek istida ile yapılacak sıhht Çatalağzına nazaran üstünlükleri 
muı imklnı bir türlü temin edileme- haneye gönderilm~ktedır. ve fennt tetkikat neticestnın Sıhhat Ve- Yazan: A. Denizeri 
mekted.ir. Belediye zabıtası kontrollan- Sıhhiye Vekileti Belediyenin Fatihte- kAletine arzı üzerine Vekaletten verile-
m vaktinde ve müeııalr olacak derecede ki tahlilhanesini kafi bulmamış ve ya- cek müsaade ile açılabilecektir. Hayvı- - 3 -
yapamadığından halk hilesiz yiyecek ve pılan kontrol sistemini de beğenmemiş- ni yağ izabe yerleri üç sınıfa ayrılmıştır: DUnkU kısmın hUIASISI vet vermiştir. Bu sahanın garbı Ct!'l'lU • 

içeceğe hasret çekmektedir. tir. İstanbulda her şey hileli olduğu hal- Margarin imalathanelett, yemeklik içyağ ...Kömür istlhsallt.ımızm artırılması 'Ye bun- buna düşen bir mmtakasında son za • 
Halkın sı.hhati ile yakından allkadar de tahlilhaneye bir senede geler. nümu· eritme yerleri. sanayide kullanılmak ü- lann .sevk.lnin temln1 için bir kömür Uma -, manlartla meydana çık.an damarlar 

nenin sayısı ancak beş yüzden ibaret ka!- zere yağ eriten imalathaneler Enm~ll:lhllmttye.ç ..a.~dır. BU'Dun lçtn ~beri havzaya yepyeni ve zengın· ~ir kömfu. 
olan Sıhhiye VeHletl sıhht kontrollara mıştır. Beş yüz numunenin yüzde kırk · reı;; arı duşünUlüyordu. Karabük fab- t k k d ak "b" .. .. .. başka istikamet verilmesin• İstanbul vi- sekizi bozuk çıkmakta, diğerlerı sahi~- Yemeklik içyağ eritme yerleri ile, ıa~ rlkası kurulduktan aonra bir kömür Uma _ mm a ası azan ırac gı ı ggrunu • 

J.Ayetinden istemektedir. A1manyada gı- lerine iade olunmaktadı:-. Halbuki şehir- nayide kullanılacak yağları eriten ye~- nlle beraber bir demir llmanl da kurulınaın yor. 
da maddelerinin kontroliarında bambai- de hergün binlerce kiıo hileli yağ, su- ler · aşağıdaki sıhht ıartları ihtiva ede- ile~ ~r:nb . Ereğlinin manganez madenleri de cektir: u ar u mukaddime ile, kömür 'ft de- çok zengindir. Ereğli manganezleri ka. 

lı:a bir usul takib edilmektedir. Hayvani cuk, pastırma, peynır vesaire satılmak- mir limanı olmak üzere ele alınan Çataıaf- ne Tb .1 k .. .. gıdaların muayeneleri baytarlar tarafın- tadır. Halkın sıhhatini yakmdan alik•· 1 - Bu imalithaneler muhitinde bulu- zını, ff l<Rradenlzdekl dlfer ZOnguldak, E-
1 1 1

• or'. e ço yuksek ve dunyanm 
dan yapılmakta, her baytann yanında dar eden bu halb önüne geçilmesi isten- nanlara rahatsızhk venniyecck yerlerde retıı. Amasra llmanlannı blrl>lrlerlle ""' - en_ venmlı madenleri arasındadır. E • 

mektedı·r. ve meskenlerden kaf k' kt 
1 

kayese ediyor. reglıde son zamanlarda demir ve hat· 
ı uza 11 a o arak Ba.h13 Ere~t llma.ıundad. .A- t"' t ı h"" • müstak"l . ır. Mw.-n1r ıq.. a pe ro tezs:ı urlerine de tesadilf e • 

bayvanf gıdalann kontro11arında l:lzım 
olan aletler bulunmak.tadır. Baytarlar 
d!YkkAnlarda hayvanl gıdı maddelerini 

Şehir Meclisi birkaç senedenben he
nüz Belediye zabıtası talimatnamesini 
müzakere ederek tatbik sahasına koya
mamıştır. Yeni Vali talimatnamede bazı 
dt:-ğ işik1ik1ere lüzum gördüğd için, tali· 
matnamenin tanzimi bir müddet daha 
gecikecektir. Yeni talimatname hileli gı· 
da maddeleri satışının önüne geçecek 
rnevaddı ihtiva edecektir. 

ı ve kA.ı·gır binalarda tr.sis edi· reflln1n her bakımdan hinterla.ndı bulundu- dilmic:ti H ·· 'lk t tk"k fh d 
leceklerdir. tunu sö:1lcd1kten 80nra aözüne töyle devam .. r. ~muz ı e 

1 
_ s~ ası~ ll 

kontrol ederken bunların mahiyetin! 

•erhal tesbit edebilmekte, bileli görülen 
hayvani gıdalar müsadere edilmekte, sa
klbi cezalandırılmaktadır. Baytarların 
Terdiği kararlar bozulmamaktadır. Buna 
~ağmen Berlinde bir senede dükkAnlar-

Şehir l~l,.rl ı 

2 - İmalathanelerin her tarafı bil! gün
düz ışı~ı ile aydınlatılacak surette dışa
rıdan ınce tel ile örtülmü~ pencereleri 
o.lacak ve muntazam, otomatik olarak iş
lıyen hava değiştirme tes isatı yapıla
caktır. 

Yemeklik içyağı yapan imaHithaneler
d~ başka y~rlerden erimiş olarak getiril

ediyor: bulunan bu madenlerden umıd edılen 
--- neticeler alındığı takdirde, Ereğlide li· 

(Yazı devam ediyor) 
man inşası bu itibarla da kat'i bir za.. 
ruret haline girer. 

Coğrafi durumu itibarile Bolu, Gerede Demir madeni Karabük fa'brikalan 
ve daha içerilere uzanan birçok kaza· için, bilhassa mesafe bakımından e • 
larla Ankara ili ve çevresini hududlan hemmiyetlidir. Ereğli ile Karabük a • 
jçine alacak mevkidedir. Merkezi A - rası 160 kilometredir. Divrik • Demir· 
nadoluyıJ denize bağlıyacak en kısa dağı ise 1200 kilometre kadar uzak • 
yol da, Ankarad;\n Ereğliye doğru ge- tır. 
lecek yoldur. Ankara demir yolil~ Hay 

Bir hırsız bakkalın dirhem ve Mi"lıar Prostun mukavelesl Ticaret iQleri: dar~ya 575 ldlometredir E:revli Ereğlide, tabiat çok zengindir. İki 
terazilerlnl çaldı temdid edildi v 300 . 350 kilometredir. Ank~nın A;· tabii istihkam şeklinde. denize uzan • 

rr.ış yağlann işlenmesi yasaktır. 

Ayvaruarayda bakkal Ahmedin dir- Mimar Prost Nisanda tekrar şehri - rupa ile en kısa temas yolu Ank • mış olan Bababurnu ıJ.e Çenge1burnu 
hem ve terazilerini çalım Ali Nlizım mize gelerek ~!Onda~ . ~-."laruııı. Monsucatçılar bir mDracaatte Ereğli • Köstcnce hattıdır. :Ereğ!i~;ali· ~rasııı;:.a ';'hile oldukça dlik bir_me~ildle 
adh birisi yakalanmıştır. Suçlu cür • devam edecektır. Şehırcılık mutehas • bulundular man yapılınca Karadere ormanlann _ men ır epenın yamaç az:. uzen~ • 
milnü itiraf t . h •-'kında 'ı k"b sısının bitmiş o1~n mukavele müdde- Mensucatçılar Ticaret Od.asına mü- da yatan milyonlarca liralık ..,_.-fm kuru. l.m. uş .oları k~saba ve k orfez, hın • 

e mıı w a~ a ı a. t" t rlid d"lm" ı · t ~ ...... b 11 kl - lın t B b b ta başlanılmıştır. 1 O.'ll • 1 "i ır. rac.aa etmişler, bazı ticaret anlaşma - işletilmesi ve bu suretle kömür ocak· ır "."ze .
1 

.• yog~ uş ur. a a ur-
Bir klGıd deposunda yangın tıktı Atatürk kBprDsDnda beton lntHta ianle memleketimize giren maddelerin !arının ekmeği olan maden direkleri • nu, şımalı yukıek bır sırtla kaplar, ha· 
Fenerde Mürselp•- caddesinde Li- b••l•nıldı ticari inkişafa ınılni olduğunu şil<Ayet nin kolaylıkla istenildiği kadar, bol o- vaya itidal katar. Böylelikle poyraz v• 

_.. Atatu'"rk ko""pru··sun·· u-n A:z.ab'kapı cihe- etmişlerdir. Ticaret Odası mensucat • larak temin edilmesi imkan altına gı·- yıldız rüzgarlarından yalnız Ilınan de-
.. 'VJ. ı· d k" d b 1 d beto · t b Çl!lann şiknyetinden İktısad Vclcfile•:,. rer. ğil, kasaba da mahfuzdur. yanın -.h'bi olduğu 21 7 sayılı ·ı·g,.... _ A • . ı 

Wız eski kağıd deporunda yangın ol • ın e ı u a arın a n ınşaa a ~- . h b w: lanmıştır. &>yyar dubalar Unkapanı ta nr a erdar etmiştir. Ereğli, maden bakımından havzanın Kasabanın yanında 70 metre yük• 
muştur. Dükkanın kapalı bulunan ke· rafında tamamlanmaktadır. en zengin bir sahasını teşkil eder. Koz· sekliğinde Göztepesinde, göklere süzil• 
pen.klerinden dışarı çıkan dumanlar - M "t ~' errllı I ludan Çömlıva kadar uzanan ve arası- len serviler arasından bakılınca, ufuk. 
dan hAdise anlaşılın~, etraftan yeti • Villyet erklnı bir toplantı yapıtcak / 1 J 

1 V 
ra genç tabakanın filtında kalmakla ta denizle gökün mavi manzarası, bü· 

ten er ta.rafından söndürülmilftilr. ali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır<lp.r, 
t 1 O b kt V

'lA Maarif mDdDrUP'O bOt i h beraber mühim kömür damarlarını ih· tün ........ gı·nıı·gıv "le açılır. Ve yan tarafın • 
Limanda iki motftr "Brpı_.ı yarın saa uçu a ı ayette Vila • ., çes azırlanıyor ~ ., •• et ka t hy k İst b·.ıı M tiva eden bir mıntakadır. Buralarda d Ak h" ahT .. . d daa.. 

Rize limanına kayıdlı Haydar Reis y er nını op ara mevcud işler an w. aarif Müdürlüğü bütç<i- henüz tetkikler yapılmamış olmakla a çaşe ır s. ı.ı .uzenn en sıra a 
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tonluk Karadeniz a _ üzerinde konuşacaktır. si. hazırl~nmaktadır. Yeni bütçe iki beraber muhtelif suretlerde ve son za· lar, İstanbul çızgısınde uzar, uzak u· 
'1ndakl motör ile kırmızı bo alı ıs· . ErrinftnDnde lstimllkler devam ediyor mılyon lıralık olacaktır. Geçen seneye manlarda yapılan araştırmalar bu sa. fuklarda sisler içinde kaybolur. 

y ım E · ·· ·· h kt b ılz bir mcı1.Ör Karaköy köprilsü civa _ mınonu anının yanındaki Latü n.a~a~an mc e !erin tamirat ve saire- hanın zE>nginHği ümidlerine çok kuv - (Dtve1mı 10 uııcu saJl1acf.4) 
rm~~~~~~&~~p~K~~mdı~b~l~k~~~~·~~-dfil~ınA200~~~b~fu~l~w~============================-~ 

cıen· f" .. il gm an, ınanın bedelı yuzde yirmi ır. ynca yirmi muallim için tahsi • 
ra t ı:ı mo orun n trampetesi kırıl • fazlasile bankaya yatırılarak cebri fe- sat konmaktadır. 
nuş ır. - ı · rag muame esı yapılacaktır. Çocuk b h ı ·1 
Bir çocuk tramvaydan dD90p yaralandı Hilaliahm~ hanı yıllQ.lmak üzere a çe erı e çocuk kampları 

B l 
için geçe.I' seneki gibi 1 1 bin lira !kon-

a atte oturan 15 ya~lar:ı:n.da Pepo müteahhice ihale edilmiş, Kazım ec -hınıinde bir çocuk, dün Kara....t~-...:~'lrle zanesinin istimlAk bedeli Nafıa Ve'kA- ı;ıuştu:. Vilayet isterse bu miktarı 90· 
~ ....... u. ........ ~ galtabılecektir. 

tramvaydan düşmüş ve ehemmiyetli letinden istenmiştir. 
bir .ııurette yaralanmıştır. Çocuğun ağ. 
mıdan burnundan kan gelmekte oldu
lu görülerek baygın bir h&lde imdadı 
sıhhf otomobilile Şişli Çocuk hutane
ıine kaldınlm~tır. 

Yeni lnfaat fUbesl mOdürO tayin edlldl 

Belediye fen heyeti inşaat tubesi 
müdürliığüne 1:etkik şube!i müdürü A· 
rif Hikme+ tayin edilmiftir. 

neniz işleri: 
Denizbanktakl komisyon mesnisln• 

devam ediy r 

Almanyaya ıiparif edilen gemilerin 
kazanları üzerinde tetkikat yapmak Ü· 
zere şehrjmize gönderilen İktı.sad Ve
kAleti fen heyeti reisi Abdürrahirnin 
riyaseti altındaki heyet dün ıtoplan
mış, mesaisine devam etml,tir. 

r Sabri T oorağın ölUmUnUn yıldönumu 

Toplantılar: 

Bakırki5y orta okul ta ebelerinin 

konseri 

Bakırköy Ortaokul talebeleri dün Bakır -
köy Halkevl salonunda çok muvaffak bir 

koro koDBeri vermiş~rdlr. Musiki öğretmeni 

TaceddJnln 1dar~lnd~ ~ ltUçük müzisyen
lerden milteşekkll btr müzik refakattnde 
verilen bu konurd.e, tal.abalık bir dinleyici 

kfltle.sl bulunmuş, küçükler uzun uzun al -
kı§lanmışl&rdır. Konsere İstiklA.l marşlle 

bqlanmlf, bunu takiben bilhassa, garb mu
ıttısınden alinan ban parçalar muva!fa -
tı,.etlt söylenmiftır. Programda ~r alan 
mWl hanlar pek m,ade beğen.llm1ştlt'. 

Senenin en MUHTEŞEM • EN MUAZZAM FRANSIZ Filmi 
Rus tarilılnin hanlı Çarı - Zalim Hükllmdarı 

BAUR Baş Rollerde: HAN R R Y 
PIERRE RENOIR 
SUZY PRiM 

Pek yakında İPEK Sinemasında İyi bir buırlık mahsulü olan blrlncl kon-
8e'r, dJğederinln daha iyi olacatına fftpbe 

bıratmıy&eak-~ ... ~-~!!!c:ı; ........ --..... ;:::::::::::::::::::::::::::::ı:. 
BDtOn dOnyada pek parlak muvaffakiyet kazanmış ve an 

Alamod havaları lcad etmlf olan 

Eald. Ziraat Vekillerinden Sabri Topn. im ölümfiniln yıldönilmü mimasebetUe 
din merhllmwı JMSan ~ant edilmift ir. Mezara Orman l'Uiiltesinden bir be-
7et Ziraat Vekili Muhlis ye Ziıaıtıt Ensti tüsü namlarına birer çelenk ko)'mUf
lardır. Yukanctaki reılm meaar baıuıda :ıiyaMtçUeri n çelenkleri göetermektech 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Dram lnacııı 
G6ndb uat 15,SO da 

Gece ... t 20.SQ da 

BiR MiSAFiR GELDi 
lstlklil eaddeai Komrdı kııaı 

Güadii1: 1&at 11), SO da 
Gece Sa11t 20, SO da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

-·,-------·-----·········-······----· 
Yurddql 

Bergiln k11 D.zancm.da.n yarın Lc;1n znut... 
laka blr pay ayır, bankada.ki tua.rru.t 
hesabına yatır. Her 118.m&n ty1 "Ye hak:tk1 
doM bu tuarnıfat.ındır. 

( 

BAY VENTUBA arka;~lan CAZI 
blltOn tehir halkınt dansettirecek 

"" N Ş'E YAGMUBU 
SOrpriz ve yenilik fllmlnln yıldızlarıdır. 

•• 
Bu Çarşamba akşamı S U M E R Sinemasında 

AŞKIN GöZ YAŞLARI 
22 Şubat Çartambadan itibaren: ) 

Pangalb T A N sinemasında ..---• 



at hastanesinin bir 
yıllık çalışmaları 

Geçen bir yıl içinde hastaneye 1183 hasta kabul 
edilmiş, bunlann ayrı ayn ameliyattan, ve tedavileri 

dikkat ve ihtimamla yapılmıştır 

Yurdda meb'us seçimi 
hazırllkları 

[ Maraşın Kurtu utu] 

._. ., - .. .,.._ olana W.. 
llL.. 

Ç'erkta ~r klJll lldlrllft 
Çorlu (Hususi- - Aralarında pa7 • 

taşanwlıt'an bir tarla yüzQnden Çor
lunun Y\lWllı köyünden Ali oğlu Va. 
aıf Yilit, reğem Halil o1Ju Mehmell 
Ay4mı çifte ile vurmuş ve öldürmlf • 
tir. Katil, Adliyeye teslim edimq 
tir. 
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[ Hadi.leler Karp11nda 

• as 1 
akm dostluğumuz yoktu. Fa • beb olmuştu. Şoför başını pencereden 
kat nerede karşılaşırsak sellm uzattı: cBtr dakika dursan patlardm, 

Holivudun en güzel 
giyinen artisti Gençbirk ı ke • 

ı 
laro'orduk. Dün de Köprii üzerinde değil mi?- dedi: 
karşılaştık. Her zamanki gibi selam ve. - Cemiyet bununla da mücadele .. 
rlp eçccektim. decektir. . _ .. 

Adol phe Menju vergi 
memurlannın 

hücumuna u2-radı 

oygu c 
- Bir dakika vaktiniz var.sa sizin • Yıkılan Emınonü hanının ö~une 

' d'ğim' a az 1..agıran bil' ----------------------Arkadaşlarının sarhoşluğundan istifade ederek bir ge
zi ntiden dönüşte parasını çalan suçlular tevkif edildiler 

görüşmek istiyordum! dedi. ı ız zaman, avaz v u . 

- Hiç iıim yok.. istediğiniz kadar çığırtkan bizi bir ce.navar seyn:ne da • 
toonuşuruz. vet ediyordu. .. . 

- Yeni bir cemiyet h."Uruyonım, si • - Hele böy~e . m~asebe:sızliklerle Müddeiuınwnili.k, dün garib bir sir-- dinlenilmiş, bu suretle şimdiye :ırnd:uı 
zhı de bu eem.:Iyete dahil olup olmıya· mücadele cemıyetıınız~ .~. ıl~e .m • kat hadisesinin tahkikatına el koymuş dinlenilen şahidlerin adedi 25 i bul ıı 
cağınızı 5ğrenınek istedim. Cemiyeti • taca~ı i~lerdendir. Emınonu . gıbi bir tur. Hadisenin tıuçlulan ibuna müma • muştur. 
tnin ismi: cMünasebet.sizliklerle mü - meydanı, Cinci meydanı yenne koy • sil diğer va:k'alarda olduğu gibi sabı - Dün dinlenilen şahidlerden, Eren " 
cadele cemiyeti• .. makc:~dıı teşekkülü mak münasebetsizliğinde bulunuyor .. kalılardan değildirler. Genç bir kızla köy Lisesi müdürü Mahir, mahkemO"' 
15m.inden belli değil mi? lar. bin • bir erkek arkadaşı. de hülasatcn şunlan söylemiştir: 

- Evet belli gibi. Borsa mevkifinde tramvaya Suçlu Melfilıatle, arkadaşı Mehmed - Ben, mezuniyetle Konyada bulUl" 
- Ne tarafa doğru gidiyorsunuz, E- cektim: haklarında iddia, şudur: nuyordum. Çocuğum da ölmüştü, bu.-

mtn&ıilne mi? Ben de o tarafa doğru - Ben de bineyim. Sulta.nahmedc:b! İki genç yanlarında, kadın erkek b ir- nun teessürü altındayım. İstanb 
~orum. Beraber yürüyelim konu - inerim! . kaç arkadaş daha olduğu halde, Galib döndüğüm gün hadiseye muttali ol " 
JUt'UZ. Yol iistünde <l\ırup 'baş'kafannm D&li. Birlikte ıtramva~ ?fn~ isminde biri ile birlikte gezmeğe çık - duın, rnul..asebeci Nevzat, me}Qte 
g.eçmelerine mdni olmamız, bir nevi Tramvay tes~dü~n tenha ıdi. Ü'ç kişi· mışlar, bir otomobile atlıyarak, Büyük- döndüğümde ağlıyarak: 
münasebetsizliktir. Cemiyetin prensip- lik bir grup ıki kişilik koltuklardan bi- dereye kadar uzanmışlardır. Bu arada c- Bu vak'adan polisi haberdar e " 
lerlne uymaz. rini tel'6 çevirmişler, t&nd~ muhabl» bazı gazinolarD da uğnyarak içki iç • delim, tahkikat yapsın• dedi. 

Yanynna yürüyorduk. Yolun solunu tine dalmışlardı. . . rnişlerdir. İşte bu eğlentinin sonunda Muhasebeci Nevzat d:ı dünkü celse• 
tBkil> e~ek koşan birile burun buru • - Cemtyetin m<kadele ed.ec~ q • ı Galib bir hsyli sarhoş olmuş, otomo • de şahid sıfatile dinlı:merek, valk' 

ge1dik. Dikkatli davranın~ ol • 1erden. . bille dönilflerinde Mel~at ile Meh - gününe kadar Şakiri kendisine ark~ 
taydık, iktmisi birden yere devirecek· Kondüktör yanımıza geldi. med, sarhoşluğundan 'istil.ade ederek daş bildiğini, fakat vak'ayı müteakıti 
ti· - A~abey biletiniz. Adolphe Jf m"' Galibin cebindeki parayı aprmışlar • aldığı tavır ve hareketten şüphelendi • 
·_ ffte cemiyetin mücadele edeceği - Biz ağabeyiz değil mi? Bununla dır. ğini söylemiştir. 

çrllnuebet8iıliklerden biri daha! da mücadele e~l~.. • Adol?M ~~nju ~e~elarden~erf Holly- Bilallar. if anlaşılınca., ilci genç za- Şahid ve muhbir Muhiddin ise, Şa" 
Btrbirile doııt oldukları belli mi ki.Ji Böylece belkı Ikı aaat yakamı bırak woodun en guzel ııyınen san atklrı aıfa- bıtaca yakalanarak yaptlan araştırma- kir tarafından alman sinema makinr 

lntımüz sıra gidiyorlardı. Biri bir şey madL NihRyet b~r vesile bulup ayn - , tını_ k_~zanmış bulunına~a idi. Bu sıfatı da para Üzerlerinde çX:mıştır. si ücretinin arentaya peşinen verildi .. 
~ledi. öteki bir kahkaha attı. Birbir- lınca kendi kendııne: .. 1 ile oğünen Adolphe Menıu bunun bir de Kıyafeti ıık, temiz ve 18 • 20 ya - ği halde, taksit şeklinde gösterildiğhd 
terini ttt.lediler. - 1lim adamı tarafından g-OSterl1~ ters tarafı olduğunu yeni anlamıştır. A· tında olan Mel~hatle Mehmed, dün ad- bildirmiştir. Kendisine, Müd'deiumu " 
_İşte eemiyet bunlarla da mücade- nezaketi böylece. suiistimal ebnek doğ· n::rlkan :naliy~ _tahsil d.airesı .bu. s~n'a:- liyeye teslim edilerek, iSticvab edil • minin takbile, geçen celsede dinleni • 

la edecek. rusu münasebetsızlik! . . . kan~ e~~1sel:nmn ~dedi ve .cınsı uterı· ınişler, her ikisi de haklarındaki iddia- len operet artisti Sevimin Şakirin net 
K1lprübaşına gelmiştik. Köprüden Diye söylendim ye gayrıihtıyan lll • ne yukluce bır vergı tarhıtmıştir. yı reddetmişlerdir. si olduğu soruldukta: 

canbı:rtanm kaldırımından Köprüye ve ettim: . .. t San'atkar itiraz ederek bu elbiselerin, Dördüncü sorgu hakimi Sarninin hu _ Birkaç senedenberi tanışırlar ?f 
&ğnı yürü~ bir kadın, Reşadiye - Cemiyet bu ışle oo mucadele e • kravatlann, ~undu'l"a'arın icrayı san'at zuruna çıkanları suçlular yapılan sor- görüşürleroi, demiştir. 
caddeıinden hula gelen bir taksi oto • meli! eyliyebilmesi için calat ve edevatb telak- gulan sonunda tevkif edilmişlerdir. Duruşma, diğer iki şahidin celbi t .. 
m®Uinin bir lAhze yavaşlamasına s.. l!mtet Hul\i.~i. ki edihncsini taleb eylemiştir. İş mahke- Erer.köy kız lisesinden çalınan çin başka güne bırakılmıştır. • 

C Bunları bl·ı·ıyof mu 'tdı'nı'z 'J
1 
~ı ~;:ıı~:~~ı:t~i~h~;!a~;:ı::~~ :: para davasma devam edildi Bir suçlu beraat ettı . 

ikiz hemşire'er ayni ounde 
dogurdu~ar 

lngntered waı. 

nlrda aynı evde 
oturan kaaabanm 
tanmm.ıı ikiE ıı.m 
prelml ayni gün
~ 4oğurmuım. 
blrllinin kızı. d.i-
erintn oğlu oı. 

lll~tur. Doğum sı

ralarınd ha.tala· 

___J diği gibi elbiselerin san'atkAr için bir Erenköy Kız Lisesinin kasasından Orozdibak müessesesinden tehdıd_ 
lüb telakki edilemiyeceği, kendisinin a- Z500 lira çalmaktın maznım liMınin retile para aldığı iddia:11e asli~ dor .. 

1 
Amerikada 14 saniyede 1At ve edevatı yerini tuttuğu kabul ediJ- 1 ambar ımemuru Şaldıtn duruışmasına düncü ceza mahkemesıne v~~n ~ 

miştlr. 'Osküdar Adliye ceza mahkemesinde finin mahkeme, suçunu sabıt gormıyeıı 
bir ÇOCUk doğuyor Diğer taraftan Adolph• Menju elbise- 1 dün de &tYam edilerek bazı phldler rek beraetine karar vermiştir. = 

Amerikadaki is- I-crine günden güne fazla para vermekte 
tatistiklere göre.. old'Uğunu görmüş ve geçenlerde terzisi-
'her 14 saniycd& ne şu teklifte bulunmuştut. 

bir çocuk doğma~ cAmerikanın en iyi giyinen san'atkArı 
ta ve her 22 samı. ünvanını kazanrnı1 olduğumu biliyorsu

yeye bir ölüm 

-.ak'ası iub t et.
aıektedir. .. 

nuz. Bundan dolayı mutlak surette fy. 

giyinmem lazım gelmektedir. Fakat bu 
Iü~ffj temin edebilecek param da yok. 
Daha doğrusu bu sıfatı muhafaza edebil-

psala spor klObü idare heyeti seçimi 

Yeşil d ·ş rm yattığı bir odıdnn diğer odaya kan 
ter içinde ıe irterek doğuma nezaret e
den doktor, ayatında, şimdiye k:ıdar 16 ıncı asırda 1ngiltercde kadınlar üst 
Myle bir va.k'&ya rastlamadığını söyle- dişlerinden birini ye§ile boyamak moda

mem için para yetiştiremem. Bunun için 
siz bana elbiseleri parasız yapınız, ben 
de sixe büyük mikyasta reklam yapaca
ğım.> 

m~ sını tatbık ederlerdi. Terzi san'atkii.rın bu teklifini kabul et-
,.. •••••• : ••••••••••• ·-········································--········--.. ••••••••• .... ·-······ .. ··-·········--· miştir. Fakat bir .şart ile: Yapılacak elbi-

= selerin adedi senede dört katı geçmiye

Yenidt!n alevlenen 
Eski bir mesele 
rnizel kAğıd üzerine güzel bir ya. 

sı ile yazılrn\f bir mektub aldım. Al· 
tında Kmltoprak, cİ> imzasını oku· 
yorum. İçinde deniliyor ki: 

İyi kalbli teyzeciğim; 
Bundan yedi, sekiz ay evvel, gene 

bu şekilde bir mektubla sizi rahat
ıız etmiş olan cİzmirde h adındaki 
okuyucunuzum. 
Hayatımın dönüm noktasını teş .. 

kil eden bir vaziyet karşısında yap • 
tığınız iyiliğin büyüklüğünü ve 
tö!terdiğiniz ycılun doğruluğunu a. 
radan geçen uzun zaman bana daha 
iyi anlattı. 

EvvelA size karşı sonsuz minnet 
hialerini ve kalbi teşekkürlerimi bil~ 
dirmek isterim. 
Teyzeciğim, bugün gene ayni me· 

seleyi alakadar eden bir vaziyet kar.
flSUlda müşkül mevkide kaldım. 
Dü.çündüm, taşındım, gene teyzeden 
başka derdimi anlıyacak bir kimse 
bulamadım ... > 

Okuyucum, bundan sonra bana 
maziyi anlatıyor. O vakit yazmış ol
duğu mektubu bu sütunlara cMer -
hamet manevi sevgjden ıtehlike~L 
din başlığı altında koyınUf olduğu .. 
mu hatırlatıyor .. 

Aradan çok zaman geçti Kafamın 
o hAdiseyi saklıyın h<keyresini ha· 
rekete getirmedim. J'a-kat anlaşılı .. 
yor ki, meselenin esasını seviye, mu· 
hit ve aile itibarile uygun olmıyan 
bir münasebetten 11ynlmanın çare
si teşkH etmektedir. 

Ben o zaman kestirme bir tarzı 
hal teklif etmişim, okuyucum cesa. 
ret edememiş-, ~leyi zamanın 
hall~tmesine bırakmış, .şimdi hare -
ketinden nadim, artık kat'i adımı a· 
tacakbr. Kıza hitaben bir mek\ub 
yazmış, yollamadan önce suretini 
bana gandermiş, münasib görüp 
görmec?iğimi soruyor. 

Oltudum. Vereceğim cevab şudur: 
- Göni11 işlerinde yazı bir neştere 

benzer .. Yaptığı hata, açtığı yara ka· 
bili tamir değildir, derdinizi ~fa • 
hen söylemeyi tercih ediniz. 

* Ankarada Bay -M• ve Bay .ç. 
ye: 

- Birer sinema artisti olmak he
'-fegindcyiz, diyomınw" Çok güzel. 
Ho1ivud'un önilnden akan muvaffak 
olmamış bedbahtlann göz yaşların -
dan birikme dere, ttrl katre ile ne ek
ıilir, ne de ziyadeleşir. Bir tecrübe 
ediniz. Fakat daha evvel, mektub • 
1annızı güzel kağıda, okunacak ya • 
zı ile yumayı öirenmeniz Uzun. 

'9EYZE 

cek. 

.Dartmouth üniversitesinde 
senaryocu kursları ~çılıyor Jpsaıa (Hususi) - Ipsala Spor klü- zan Yüksel, Fettah Yalçın v Mehm 

bünde yüze yakın azanın iştirakile ye· Uysal. .. 
Amerikada Dartmouth Üniversitesinde ni idare h~yeti seçimi yapılmıştır. Yledek azalıklara da Rece'b Y 

yüksek ingilizce kursları öğretmenliğini Yeni idare heyetine seçilenler şun • ve Nuri Koştur intihab olunmu.şlardıı\ 
yapan Benfield Pressy şimdi Hollywood- lardl'r: Nü~ katibi Yn.lınaz, Hususi Resimde klübiin idare heyeti: azala:rJ 
da bulunmaktadır. Meşhur sinema yıldızı Muhasebe memuru Arif Kaner, Rama· görülmektedir. • 

~~~~;:~:~~::;;ı··~~;;~:~:·::n':~ Çorlu köylerind~ ~~ıköyU Halkevine 
yoculann vazifeleri, rolleri, kudretleri intihabatı kavuşuyor 
hakkında derln tetkiklerde bulunmakta- Çorlu (Hususi) _ 1 o Şubattan iti • Gümüşhacıköy (Hususi) ~ 19 Şu • 
dır. Bu ziyaretindl?n sonra Benue:<l baren kasabamızın köylerinde muhtar batta kazamızda da Halkevı açılacak • 
Pressy mensub bulunduğu Dartmouth Ü- intihabına başlanacak ve 19 Şubatta tır. İçtimai fn.aliyetlerin nazımı ve ye " 
niversitesinde bir senaryocu kursu :ı~·d- bitmiş bulunacaktır. . .. gane .id~al teşekkül olan bu evd:n ~Ü "' 
caktır. Bu kursa yazılacak olan talebe!e- . Bir an evvel ilunal edılm.ek uzere yük ıstıfadeler bekleyen Hacıkoylulef 
rin miktarının çok olacağı tahmin edil- Hususi muhasebe köy bürosu da köy resmi küşadı heyecan ve sabıırsızlı1da 

~~~~·-···· bütçelerile meş~~ .. ?.1:!:.~.~~.~: ............. _!?:~~~~!.~~~;.:: ..................... -....... -
B~~~-k~·;;·;;; .. ~;;:~·k~;~;·;kj"~r ı: Enfiye 1 

-~ı 



BOK POIT.& 

Uludağda Oç Gün 
······················································---················-··········-·· .. ·····---·· .. ·---·-···················-------------···"~ 
Meğer lıurada adetmiş ... Yabancılara daima galan 
söylenir, yılmasın, korkmasın dige iki saatlik bir ger 
için " Geldik, geliyoruz, işte şurası I,, denirmiş 

·-.. ···-···---- ·--------------········~·········-··-, _______ .; 
ANLATAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

... , 
Osmanlı Tahtında 

Bir Zırdeli 
Vezirler bir ıeg arzetmek için huzuruna 
girseler lılmlnlıı baıından tiJlbenu~lnl 
çekip lıapar, lılmlnln lfnaealne yumruk · 

atıp kavuğunu diiıürllrda 
( .. Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor) ,. 





Holivuddan geni, güzel 
modeller gel irilik 

Gaz-et~ çıkan modellerın, orijinal ve 1 ve tayyör boyları ancak dizleri örtmek-

başka. yerleıd'e görünmemiş olmalarına tedir. . 
tok clikkaı etmekteyiz. Bilhassa okuyu - Bu mode~d'e, o.:nu:~~r ge~ış, ~aka. ka .. -
au:larmıwn modeUerimizden azami isti - palı ve drape. Buzgu.u beli genış bır su-

fadeyt temtn ~elerl en büyük. arzu -
muz ve gayemndir. 

Her hafta Pazar günleri muntazaman 

neşredilen kadın sayfamız, ve her gün 

çıkan kadın köşesi iÇin. yaptırdığımız, vo 

ıetirttiğimiw mod~llet' en iyi kadın elbi

ltti çizenlerin çhrltkı.t'fl Te en iyi elbise 
diken tenilerln di.ktik:lerl orijinal mo -
~Derdir. 

Bunlann okuyucularımız için daha js
t1fadel1 ve daha iYi anhşılır ve görüHir 

tarzda olınalan için yeni bir tip model in 

tilıab ettik. Bunlard<\ çok yen! ve görül -

ınemfş mıtntola.r, roblar, velhasıl kadın 

giyimine aid hef' şeyi bulacaksınız. 

Yüz, saç tuvaletleri, zayıflık, şi~man

hk modallm veli:ıa.sıl güzellik, şıklık, gı

yim hususuıı.da bir örnek olan sinema -
:nm payitahtı Holivuddarı bu modelleri 

getirtiyoru.z ve getirtmekte devam ede -
ceğiz. Bunlarda bugünün ve yarının en 
güzel yeniliklerini bulacaksınız. Bu eşi 

i 

l 
1 

ed kemer sıkıyor. Tokası altın yaldızlı. 

Kumaş : Alpakadır. 

Sağda: 

Kadüe garnitür bu sene çok modad;r. 
bulunmaz şıklık sarisini! (Holivud mo - Bu model krepten veya jerscyden olabi-

v 
k 

l 

1 

yüzüne uya:biltr. J'akat tuvaletin bul faraflannda ufak d~
fiıillikler yapmak !Azım.dır. Bu da pek güç bir §ey değild i r. 
Bilhassa alın ciheti ehemmiyetlidir. Alna gelen kısımd:ı ya
pılacak bir deliJik!ik saçm yüzün J4Ntli.ne uygun olmasını 
temin edebilir. 

'Bir kadının güzelliği saçlarının güzelliğile mepsuten mü
tenasıbdır Gesek hatcı etmemiş oluruz. Saçları güzel. yahu~ 
saç tuvaleti güzel bil' 'kadın kendinden çok güzel olduğu 
halde saç tuvaleti güzel olınıyan kadından daha iyi bir tesir 
yapar. !yi g:yjnmek. iyi makyaj kadını güzel gösterır. Fa
kat saç tuvaleti bı:nlara kıyase edilmi.yecc".t kadc mühim
d tr. 

Artık her kadın saçını düzeltebilir P.V iyi bir kuvafi.ire sa
hih olabilir. Cünkü: Bir kere altı aylık ondüLelerle sa~lara 
az çok kıvrılmak ıstidadı vermek mü.mkiin. İkincisi sa9 
mrıdası gittikçe zenginleşiyor. çeşidini arttırıyor. Muayyen 
!iplere, m:ıayyen saç1ara uymaktan kaçıyor, Her tipin, t.er 
s:-çın •htiyacına gore türlü şekil almaya çalışıyor. Bu mak
sadla muMelif tecriıbeler yapılıyor. Ayni saça gidebi}ecek 
b irkaç kuvafür birden icad eıdiliyor. Kadıcı, bunların ara • 
sından yalnız zahıo.et edip yüzüne en. yara§oanı bulmak va • 
zıyetindedir. 

MeselA: Gördüğünib fU üç kuvafUr ayni başta ve ayni şe
kilde permananflanmlf ıaçlarda yapılmıştır. Üçü de &yrı 
ayn muvaffak olm'Ujtur. Biz iiçünü o.ldıııt. Bu başa daha 
böyle (8) kuva:ftir ı&tbik ediJmiitir. H~p3i de mükemmel 
neticeler verm.:ıtir. 

1 - Bu. son t;uece genç bir Jruvafürdür. Saçlar sağdm 

ayrılı, yanlar yukarı doğru l>uklel:iı. Önde de bukıeli bır ıu
htm var. Ense ıaçlar uzun değil ve az iovırcık. 

2 - Burada ense saçlar daha kısa, daha kıvırcllt. Öndeki 
tutam daha ialm. Yanlarda değişiltli.k .,~ 

Şunu da ilave ec~elim ki: Bütün saç tuvaletleri her kadının 

3 - Genç ve çok düzgün bir kuvafür. Ve-revin<> ve düın -
düz taranan uçlann yalnız uçlan, teperle buklelenmiş. Bu 
s.ıç ,ekli çoklarına ,araşır. .................................................................................... ············-··-····-··--········------····················--·····-······· .... ·············· ...... 

Havanın cilde tesiri Genç kızlar için 
örgu rob 

'Güzel kalmak için soğuk havalarda 
şunlara dikkat ediniz 

Soğuk havaların 

cilde yaptığı mühim 
bir zarar da ıudurt 
Kıl gibi ince damar· 
ların, derinin üstün • 

den görünecelc ha .. 

le gelmem... Bu d• 

marl3i: eıı fula bu • 

run ucunda ve ya • 

naklarda bu hali a .. 

lırlar ve uıa.ıctan ba· 

kılınca, oldukları ye 

ri çirkin bir kımıllı 

renkte gösterirle 

Yakından bakınca da 
saç teli kadar met • 
cik kızıl çizgiler ha. 

Cknç kızlar bu robu yüzde y.iz seve • linde, k:lıerlnin ıeffaf. 

ceksiniz. Çünkü: Tam sizin taze vücudü· lığını, güzel rengini 

~ 

delleri) adile bu.günden itibaren başlıyo- 11.r. Kol altından başlayan süs iki renk 
ruz. kadifedir. Bu süs bi.iküle büküle dizlerin nüze, kıvrak hareketlerinize uyacak şe- - gözden gizlerler. 

Bunun sebebi ne • 

dir? Kıl gibi ince 
Solda= yakinine iniyor. Ondan sonra bfri ôbü - kildedir. Kapalı bir yaka. onıuzları hafif 
Gündüz ~lb!selerind~ omuzlar yeniden ründen az kısa iki geniş kuşak gibi yere kabank, dar, uzun kollar, sunsıkı bfr b91, 

1 
genişliyor. Böyle daha çok kısalıyor. Rob ı kadar sarkıyor. kalçaları, bacakları ıaran dar bir etek. 

gördüğüm~ bu damarlar. hakikatte de faı-pınızıa, eliniu ne geçerse ve neyi va. 
saç telleri kadar incedirleJ'. Normal za • zi.yete uygun buluraanı.z onunla bürüme
mand.a kan buralarda muntazam dolqır. ğe çalıpn,alı,sınır:, Bi;kaç adım böyle yll· 
Faıkat fazla soğuk kan cereyaııını hızlat- rüdünü.z mü artık tehlike kalmaz. So • 
tırıı-. Bu damarcık:larda hır kan birikme- ğuğa yavq yavaı alışmış olan yüzün:jı;il 
sine sebeb olur. Yani bunları kanla tı - bütün bütün açabilit'Sini::. 

Berenizi kendiniz örünüz 
Elde, tığla cıık i~e> nya catmalı sık 

lğne> gibi örülür. Tabii bütün el örgüsü 

yuvarlak bereler gibi ortadan başlan:ı • 

t~ır. Muayyen li.lyf1kH1ğtt alıncaya ka

dl.1' a.rltınla~ ondan 9CJIU"a arttırma bı 

r*1lacak, bir müddet düz ördükten son· J 

ra da baş ölçüsüne göre ebtltilecektlr. 

Bu türlü berelerden. fimdiye kaıdar çok 

gôrdük. Pek çok giyilcll. Fakat bere kla

dk bir şapkad.Jr. Motiuı batmaz. H er 

mevsim modasına göre ya sfisü değişir, 

ya !biraz irileşir, blraı ufa'klaıır ve zah

metsizce modaya lty&:r. 

Şu gördüğünüz berede bu türlli yeni • 
lfk:lerin en. güzelleri yapılmış. Bir kere 

tepeden giymeğe müsaid 9ekilde. Yani 
)"eni Jruvafürlere uyuyor ve yeni şapka -
1era benziyor. ht.mcitf. yeni f8.pkalar gi - yumuşak ve ulak tüyle ••• 
bi tüyle .o.Hl. .. Biri beyaz, biri yeıil ik.1 ~ Nngi den.iz mavısldil'. 

Hepsi bu kadar değil Renkleri de ne 

kaktar size uygun. Esas itibarile koyu bir 

renk. sık sık giyilmeğı- müsaid. Fakat 

öyle ağır bafh bir elbise gibi baştanba9a 

1 koyu detfl. Korsajı şık bir desenle süs -
lil .. Bu deseni örgünüzün rengine uyan 

kar. tıte o v.akit oralara biriken kan de- Bunun aksi de olabilir: Çok defa so • 
rinin üstürııd'en, damann boyunca, tıpitı ğu.1ctan dönünce sobaya, sıcağa sokulur. 
bir kırmızı çizgi gibi belirir. Bunlar bir, sunuz. Bu kuvvetli hararet değişikliği 

açık bir veya iki renkten yaparsınız. iki değil. pek çoktur. Çok oldultlan ~in yüzünüzde ayni Arıza.ya sebeb olur. Dı • 
Bundan !başka kollarla korsajın üst ta - de tA uzaktan bile bakılsa insanın yü - şandan gelince sıtak odaya giriniz. Fa • 
rafı (genit b1:r roba yerine kadar) nyni züne yer yer tuhaf bir kırmınlık verir - kat soba vesairenin yanına yaklaşmayı • 
renk beneklerle .UslenmJı. Bu da elbise- ler. nız. Hele yüzünüzü kat'iyyen bunlara 
ye baf1ta bir tazelik katıyor. Ne yapmalı da ince damarları tıkan • karşı tutmayınız. 

Eteğıe renUt katıştınlmamış. Yalnız, maktan korunıalı? Üçüncü korunma ça resi de şu·dur : 
düz örgü arasına muayyen fasılalarla Korunma çarelerinin en başında fU ge- Soğuk havalarda ne yapıp yapıp yü ze 

lir Y.. ·· b" d bi f l ğ ~ M yağlı bir madde sürmek. Bu madde muayyen 111ayıda ten _ yüz örtı geçiril • : uz:ı ır en re az a ıo u6a gos -
termemek. Bahusus sıcak bir yerden çı- (krem vesaire) deriyi soğukla doğrudan 

miş. Adeta çl2gill yahud plili imiş gibi doğruya temasa SJelmekce-:-. kurtarır. Ve 
d kınca ... Meselfı: Evinizden veya bir mi-uxtıy<>l'. damarların normal faaliyeti arızayc. Uğ• 
Eteğin beneklenmedlğ.i çok isabet. Çün safiırliacten, bir iş yer inden ısınmış olarak ramaz. 

kü koyu renk vücudü (bilhassa kalça çıkarsınız. Dışarıda iğneleyıci bir soğuk Makyaj (pudradan evH·· bir k•·em s'..i4 
kısmını) ince gösterir. vardır. Yüzünüz birdenbıre soğukla k ar- riilıdi.iğü için) b ir nev: tecrid edici sayı • 

Sentü.rü k1'Q hem~n ba~lıbaşına bir SÜ!. şılaşır. Ve ki'ıamarlarmızda bir kan birik- labilir. Fakat herkes, her sokağ:ı çıkışta 
Ter»-yü% örg{iden dilz bir kuşak, fakat mesi olabilir. Buna meydao vermemek i- boyanmıyacağı için hı e değilse soğuğa 
uçlannın upuzuncuk ıatkıtılmuı hoı bir çin h~ sıcak yerden çılonca yüzünüzü, karıı yağ1ı bir krem sürünmek ınuhak • 
del1ifk!lr oJmut. mantonuzun yakaaile, mendllinizle, e • kak llzımdır. 



10 Ba'ffa 80N POSTA 

Meseleler: (Kömür -Demir limam) m 
Çatalağzında yapmak doğru olur mu? 

Hergun : Gene ikıtsadl 
kontrol bahsi 
(Bqtarafı 2 nci sayfada) 

Hayatım: İlk defa patron oluşum 
Başt rafı 8 · ci sayfada) tist vardı. Bir de ben iki .. kantolar, düeto-

0 ( ti 
8a.klaştı1.; kalabalık attı- lar oynanmıştL Gişe mükemmel hbsılat 

~ a: : d~uyordu. Sevincimden ka- yapmıştı. Şimdi halka parayı iade et • 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) 

Ereğlide yapılacak liman yeri, iç li· 
ırnan diye anılan kısımdır. Bu iç liman, 
Büyük Harbde ve ondan sonra büyük 
fırtınalarda batan vapurların leşlerile 

fdoludur. Bu iç liman dışında kalan kı· 
sım, şiddetli fırtınalarda 40 - 50 parça 
geminin birden barınmasına elverişli
Ciir. Zonguldak limanından veya ağız
[ardan kömür alacak vapurlar sıra ve 
müsaid havayı bu limanda bekler. Bu 
limanda, orta çağ!ardan kalına -bir 
kısmı deniz üstünde ve bir kısmı su al· 
lf:ında kalmış- 300 metre kadar uzun -
allkta ve 16 metre genişlikte 'bir dalga 
'kıranla meydana getirilmiş küçük bir 
il.iman vardır. Asıl liman yapılırken, 
5.6 yüz bin ii.ra sarfile - temelleri ha· 
len sağla.m duran • bu liman içerisi ta
:randı <i-ı takdirde, motörlü ve yelkenli 
vasıta1ar1a küçük vapurlar iyice emin 
ve mahfuz, ikinci bir liman kazanıl -
mış ve bu büyük liman bu gibi küçük 
vasıtalarm işgalinden kurta.nlıruş o • 
lur. (Hatta ı;manın taranmasına der
hal başlamak lazımdır. Limanı doldu
!l"an gemi leşleri arttırmaya çrkanlarak 
temizlenmek istenildi. Yıllardır ilan 
ediliyor: Bir netice alındığı yok, artık 
müzayedıeyi, ihaleyi bırakalım: hüktl
met elile yapmaktan başka bir çare 
kalmadığına göre, asıl liman yapılma· 
dan önce ve hemen bu işi başara -
~ıın (*). Ereğli limanının 6-7 milyon 
liraya yapılabilece<Ti anlaşılıyor.) (Ça
tala{{zı için 11 milyon lira hesab edil· 
Qiği söyleniyorsa da mütehassıslar, 
:bunnn 14 milyon lirayı bulacağı kana· 
atindedirler) 

Ereğlıde yaoı]acak liman istenildiği 

!kadar 100 - 150 gemiyi banndırmağa 
yetecek bir vüs'atte olacaktır. Çatalağ
~na ise 25 • 30 gemi girebilecektir. 
Bun' ann girm<> }erine, barınma lan na, 
manevra yapmalanna imkAn .e:örülme
mektedir. 

Amasra 
Amasra, şimdi 2200 nüfuslu bir na· 

hiye merkezidir. Amasranın tarihte 
adı cÇe~i Cihan•dır en büyük mer • 
kezler<len biri idi. Amasrada 80 bin ev 
bulunduğunu es'kflerden söyl!iychler 
vard1I'.. Arazi geniştir. havası ve suyu 
çok güzeldir. Amasra limanı: gemfiler 
için sığınak olduğu kadar Amasrayı 
mühim bir iskele haline getirecek kabi. 
qfyettedir. 

Amflsra mendireğine 327 de başlan· 
mıc::+p·, 60 metre :kadar yapıldı!ktan 

sonra araya Balkan harbi girdiğinden 
tatil edilm;_ştir. 341 de Nafıa Vekaleti 
tarafından inşaata devam olunarak 21 O 
metre uzunluğunda bir mendirek vü -
cuda getir!lmiştir. Mend5reğin ön ta· 
rafının en; 5, ve ortasında korkuluk 

duvarının eni 1,5 ve deniz tarafı 4,5 
metredir. Mendireğe harcanan para 
500 bin Jirayı bu1mustur. Mendirek 
sa w lnmciır. bir çok çetin fırtınalara uğ'· 
radığı ha'dc mukavemet etmiştir. On 

C•l G-eçenle-de <Zonguldak gazet<'s1nln kol 
Jek lvonunu karı ırırken, gözüme bir serlev
ih!\ UI ti: K(\rknnç bir kasırga (dört vapur 
karaya vurdu, bir vapur battı) gazete fnclnyı 
tafs!Jô.tlle y:t7:hktnn .oonra rcryad ediyor: 
Gemiler Ere~:ı Jlmanmn llt!ca edlvorlar, fa-
nı gene f0lftket~n kurtulnmtyorlnr. Se -

ibeb· Ereğli llm:ınının Umumi Harbdenbetl 
aınmütenahl gemi enkazlle dolmuş olrnn.oıı ve 
demir yerlerlnd~ yı~ınlar teşkil eden bu 
l~lerden gemllerln içeriye girmelerinin ım
lkfmsız bulunmasıdır. Geçenlerde blr vesile 
ile yazdık: Bu limanda 120 parçadan fazla 
batmış. gemi vardrr. İşlttl!timlze göre bun -
lnr müzayerleve konulduktan sonra bazı ta
Ubler çıkmış. ~akat parj<l parça ihalesi mu
vnrırı: götülmemlstır. Halbuki rnatıfıb olan 
limanın bınn evvPl tcmlzlerunesı ve tabi! 
haline getır!Jmesldlr. Bunda ticaret zlhnl • 
yeti taşıyarak hareket olunursa, daha uzun 
müd1ı:t bu Jrşlc:-i::l knJkrnn.oıınn 1mkftn yok
tur Müzayedeye konur, ihale olunur. fakat. 
bu de!a en ~aUbler vaktinde 1~ yapmazlar, 
gene uzar c!der. Bunun için biran e\"Vcl 
- hatttı müznycdr uc;ulü - bırakılarak - üc
retıc> bu enknzı'l çıkarttırılması, limanın teh 
llke!erden kuıtmlml\Sl ve hiç olmazsa- bir 
mendlrek yapılması Jftzımdır. Şimdiye kadar 
denize gömü!en servetle çoktnn bu yapıl -

mış olurdu. Ba!'i bundan sonra tellUooUerln 
önüne geçellm!.l 

Gn.,.etenin t:ı.t1hl 24 Sonk&.nım 1926 dır. 

Görülüyor ki Ereğli llmanında 13 yıl eneı 

de vnzlyet b!>:,·Ic idi. Bir deliflkllk varsa: 
Bu gemi me1arlannn, o taı1ht.en eonn. da
ha birkaç leş kan.şm14 olmasıdır. 

iki yıldanberi tamir görmediğinden 
bazı yerleri bakılmak ihtiyacındadır. 

Büyük liman mendi~ğine 1000-6000 
tona kadar on vapur fırtınalı havalar
da, p&lamar bağlamak suretile koruna· 
bilirler. Üç beş vapur da liman içinde 
demir üzerinde sata suretile barınabi
lirler. Mendirekten sonra Amasrada 
hemen hiç bir kaza kaydedilmiş değil· 
dir. Amasra limanı, gün geçtikçe kum· 
)arla dolmaktadır. Liman taranır ve 
eski çağlardan kalma rıhtım meydana 
çıkanlırsa, liman çok genişliyebilir. 
Mendireğin 1 SO metre kadar uzatıl

ması ve sahilde bulunan döküntülerin 
takviye o1 unmac:ı lazımdır. Bu suretle 
limanın kumla dolmasının ve solugan
lann önü alınmış olur. 

Amasra limanının bu şekilde ıslahı, 
bize KaradcnizdP. çok emin bir sığınma 
limanı ka .. andınr. 

Son zamanlarda gazetelerin, Deniz 
Ticareti Müdürlüğü tarafından Amasra 
limanındn batık vapurlann çıkanldığı 
yazıldı. Halbuki Amasra limanı, bu leş· 
]erden tarnamile temizlenmiş değildir. 
Batık Şahin ve Rize vapurlnnnın çıka
rılmasına başlanmış, Şahin vapurunun 
enkazı parcalanmış ve bir kısmı kara· 
ya atılmış, diğer kımnı deniz ktvısında 
4-5 metre derinlikte su içerisinde bı • 
rakılmıı::tır. Temizl-e-nmiyen bu kmm, 
yelkenli ve motör gibi vasıtaların bağ
lanması11a ve balıkcılann avlanmasına 
büyü'ı< bir engel olmaktadır. 

(A.,.kası var) 

Osm nh taht~'lda 
ır zırde i 

(Baştarafı 7 ine( saııfada) 
bir kirlice destar sanlmıştı. Çıplak ay3-
ğına ibir yemeni geçirilmiş:i. D~nya ia 
ne kadar müfsid ve fasidıer varsa etra -
fım almışlardı. Ettikleri küfür, ellerı!e 
yaptıkları tecavüzler kale alınamnzdı. 

Camide anası Sultan Mustafayı mih • 
raba oturtmuşt11. Delinin yerinden fır -
lamaması için dayasını da eteklerine o • 
turtmuş. ayrıca r.llerinaen de sımsıkı tut 
muştu. Fakat dışarıdaki gürültüler biraz 
fazlalaşınca, Mustafa yerinden fırlayıp 
caminin pencere demir!crinc sarılıyor, hal 
ka bağırmağa başlıyord!ı. O zaman ana
sı koşuyor, caslanım. kaplanım~ .• diye 
yalvararak delinin parmaklorını bin güç 
lük ve dikkat ile demirlerden kurtarıp 

yerine götürüyordu. 
Birinci Mustafanın bu, ikinci saltana -

tında olan hadiseler, fesadlar vesair k3r 
gaşalıklardan bahsederken. Peçe\'i İbra
him efendi (deryadan bir katre nak!edi • 
yorum• der. Alem fitnt? ve fesnd ile dol
du. Nice kimsenin evleri yağmıı o'und<1. 
Nice zengin dilenci oldu. nice şakı hc>sab 
sız mala kavuştu. 

Ne nezaret, ne de şeriat kalıiı. Türedi
lere iş bulma'k için mcmurivetıer uydu -
ruldu. DC'vleti ellel"be alanlar ne ı\lla1-ı

tlln korktular. ne de lıalk~cın utandılar. 

İşlerine gelmiyen, kendilerine uymnyJn 
vüzeraya ~ayak attılar, kadı'a"ı fa1aka -
ya yatırdılar. Ulemayı at oğbnlanna 

dövdürttüler. söz Ryağn dü~tü. Mıh .. ı hi~
mayun elden ele, koyundan koyuna 
dolaştı. 

Nihayet bu hal 1Pvam ederse dı-v1,.~·n 
içinden çıkılmaz bır f Plakete 5Ürükl\?·1e
ceği anlaşıldı. Mustafanın tekrar hal'i:ıe 

ve Sultan Ahmed o~llarmdnn şehzade 

Muradın tahta oturtulmasına k:ırar ve -
rildi. 

bulunan fabrikalar da vardır. Bu. yuka
rıdaki k8.r nisbetinın biraz düzelmesini 
temin eden bir unsur olabilirse de bizi 
memnun et.meğe kafi değildir. Girişt1ği
miz iktısadt teşebbüsleri hımaye için te
sis ettiğimiz gümrük sedleri o kadar yük
sektir ki eğer buna rağmen teşebbüslet i
mizin kazançları az kalıyorsa mutlaka 
işlerimizde bir kusur bulunduğuna hük
metmemiz bir zarurettir. 

Faııtat bunları nereden bilelim? Eli· 
:ınizde 9S7 senesine aid vüzuhsuz bir bi
lanço ile herkesin bildiği şeyleri tekrar· 
dan ibaret bir idare mecilis raporundan 
b~ka 'bizi Sümerbankın faaliyeti hak
kında tenvir eden hıçbir şey yoktur. 

* 
G- .. .. .. kapıyarak şu hakikate ina-ozumuzu _ . 

nabiliriz: Bütün bu iktısadi. teşebbus.e
rirniz birçok kusurl.aT ve noksanlarla ma
luldür. Her sene daha büyük bir teşel\
kül halini alan Sümerbankın en merkezi 
teşkilntından en o ufak teşebbüslerin: 
varıncıya her tarafında bir takım tabu 
ve gayri kabili ict\nab kus~r~ar vardır. 
Bunları aramak ve bnlmaK ıçın sarfedc
ceğimiz emekler ne kadar büyük olursa 
olsun. bunu sarfetmekten çekinmemekle 
mükellefiz. 
Sümerbankın bütün faaliyeti şimd:ye 

kadar merkezi ve umumi bir kontrolaan 
geçmiş değildir. Hatta bizzat bankanı~ 
idare meclisi bile ba.;it bir kontrol al~tı 
ile mücehhez olmadığı gib. bu maksad.a 
tesis edilm ş değ ldlı". Bu büyük te.c:~b
büsün idare meclısi, bir ~ekil meclısın· 
den başka bir şey <leğild;:-. 

* 

ybor, üyğ rdum Perde aralığından mek bir mesele olacakb. Çünkü, gelen ar-
una sı amıyo · · ı ı · al k1 d 
- ın.- bakı lar doldukça yavaş tistler elbette yevmıye er nı aca ar >. hCLIA.4 yor, IU'a - . 1 fj . . b 
av i imi kl'olduran korkunun yerJm Sonra henuz yenı ~an rmam ıçm u 

y aşd ç ı 1ı d vaziyet hiç te hoşa gıder bir şey değıldı. ümi v• neş e a yor u. . . . 
Oyun saatinden evvel Uyatroda bir ki- Çarşılı Ali Efen~ıye sordum. 

şili:k yer kalmamlftı. İlk çıngırağı kendi - Ne yapa~ağız ... 
"-1 ldun. Cevab verıdi: e.u.ıu e ça ğ 

1 O gün (Haremağası evleniyor), büyuk - Oyn~yaca ız... , 
b . -~f ki eUe her zamankinden - Peki amma nasıl ... ır muvcu a Y • .. . . dı 
daha güzel temsil edildi. Benim .&um • Tecrubelı bır adam . 
panyam oynuyordu. Arkatd'aşlar benim - Böyle işlerde pratik olmak !Azım! 
arkadaşlarımdı. Patron bendim. Firma da Parayı iade etmek bir şey değil, fakat 
benimdi (Haremağası) coştu. o kadar halkta fena bir intıba bırakırız. Bir da. 
coştu ki, halle durmadan, dinlenmeden, ha gelmezl~r. Hakkı vardı. O~amağa 
kasıklarını bastıra. bastıra güMü. güld:i. karar verıd:ı.m. Oyunumuz da (İki sağır 

Bütün bir sezo:ı Kazıklıbağdakı Ka - amcalar) .. perdeci Arab İhsan ile yama
vaklı tiyatromuı doldu. boşaldı. Heyeti- ğını çağırıyo.":1z. İşin t~h.a!ı (İki sağır 
miz halk tarafından pek ziyade se\'ildı. amca) nın hırı beyaz, bırı Arab .. Artık 
Bu arada dığer mesirelere de oyunlar amca beylerin renklerine dikkat edecek 
koyuyor, iyı iş yapıyorduk. Arkadaşları - ha~de de~~~'ilt, ~y.~nn _b~~la~~· Çarşılı 
mm aldıkları paradan, benim de .kazan· Alı Efendı ıle butun gucumuzu, kuvve -
cımdan şikayetim yoktu. timizi sarfettik. Son perde kapandığı za-

Gene bir gün Emırgan korusuna oyun man halk ümid ettiğımizden daha .çok 
koy.muştuk. Bu patronluğum sırasında memnundu. Fakat ben de, Çarşılı Alı E

çok müşkül mevkide kaldığım ilk hadı- fendi de ölmüş bitmiştik. 
se olduğu için anlatmağa değer buluyo • Arkadaşlar bana bu azizliği biraz üstüıa 
rum. Ben tabii oyun yerine herkesten bir menfaat .karşısında yapmışlard'l. Bu 
evvel gidiyor, ka.rıelıiların asılmasına. hadise Balkan harbınden evvele tesadüf 
ilanların yerli yerine konmasına neza - eder. Bu temsilleri takib eden günleıde 
ret ediyordum. Sahneyi tanzim ettiriyor, işler biraz bozulmuş, bazı kıymetli el~ -
lüzumlu eşyayı buluyor, gişe vaziyetini manlarımı .başka kumpanyalara kaptır• 
yoluna koyuyordum. Bu işleri. yapmcıya mıştım. 

kadar da vakit yaklaşmıs bulunuyor. ev- Tam bu sıralarda bir tiyatro inhisan 
vela kantocu !kızlar, bilahare ve bittabi meydana geldi. Ramazanda ec.urcı Ka -
her zaman olduğu gibi en sonra erkek zım Bey, Kamil Bey, Hasan Efendi bir • 
artistler geliyorlardı leştiler. Bütün heyetleri bir araya top -

Emirganda da böyle oldu. Erkenden !adılar. ' 
gittim. İşleri gördüm. Vaktinde evvela Muhtelif 'kumpanyalara taksim eder~k. 
çalgıcılar, sonra kadınlar geldiler. Oyun şehrin muhtelif semtlerine dağıttılar. 
saati yaklaştığı halde erk~k artistlerde:ı Abdi Efendi maaşla Kuşdili tiyatrosun • 
Çarşılı Ali Efendiden başka kimse gö - da oynıyacaktı. Bu tiyntro Hasan Efen • 
rünmemişti. Geç kalmışlardır. bir işleri diye aiddi. Zira komik Hasan Efendı bu. 
çıkmıştır. diye düşündüm. Heps·nin bir· rasını her sene hazinei hassadan kira • 
den işi çıkamazdı ya? .. Kantolara başla - !ardı. Gene mutasarrıfı oydu. Abdi E • 
dık. Perde aralarını uzattık, gorunur- fendinin kadrosu şu artistlerden müte • 
!erde kimseler yok .. İlave k r.tolar, düe- şekkildi: Küçük İsmail, Manoel. Külhan
tolnr koyduk. Gene hir. b:ri gelmedi. Bir yan, 0..1<sen Şahinyan, Peruz, Şamram. 
oyuna maruz kaldıı~ımı anladım. Şimdi Abdi .. Efendinin baldızı Anriet, Kamel • 
ne yapacaktım? Elimde bır tek erkek ar- ya .. bir de ben.. (ATkası var) 

· Ansikloped.si 

B·zimki derec'-'sınde devletçi bir dev
let. bir takım iktısadi islere girişirken 
mutlaka onun yanı başında yapıcı, kuru
cu idare ile ber.ıbe:- kontrol edici maki
neyi de beraber kurmay.:t mecburdur. 
Türkiyenin bugüno kadar tanıdıbı ko-ı
trol sistemi bir ı;"ki! kontrolundan iba· 
rettir. Divanı muhasPbatı'1 v~ maliye mü
fettişlerin·n kai!ıd. kanun. nizam. tnH
mat dosyaları arasında yaptığı bu krm
trolun hiçbir man<>sı vok'ur Bankacı, 

fabrikaci, madenci ve tac r olan devlc-tin 
yanı ba~ında cis> i kcmtrol eden bır ciha~ 
mutlaka varatılmahdır. Hem de yenı 

devrin ilk mühim işi olar:ık. Geçen giin 
k · (Bastarl!fı 3 inn say+'lı1" 1 1 - Aman oğlum, der. kompostoyu u -de söylediğimiz gibi, bövle b·r ma ·nevı 

, - Ah, sormayın, ah... Az evvel ba- nutmuşum. Beyefendivı kızdırmıyalıın. bütün pa""'alarile kurmak ve işletrr"-c 
·'t d ~·· bam ölmüş. Şımdi haber aldım. Halbuki Koy şuraya yemek tepsisini. Nerede on için bizim mütehassıslarımız kaf' eı.: · ı-

( ... ) ye gidecektim. Tabii şimdi kalmak liranın üstü? Ko-:nposto kaç kuruş"? Al dir. Bu iş için bı:ışk-1 me>m1P1<etlerden c-n 
. icab e:Hyir. Bu yüzden biletimi değiştir- onun parasını da. Haydi hen seni bu • ileri gelen müte'ııassıslan almaya ve 1s-

meğe geldim. Kederimden, adeta fenalaş- rada bekliyorum. Koşa koşa git, gel. tedikleri kadar para vermE'ğe mecburuz. 
tım. Biraz .kendime gelmek için buraya Çırak. beyefendi kızdığ'. takdirde bah -

Ancak. böyle bir cihazın iş üzerinde oturdum. Ah, babacığım, ah... şiş alamıyacağını düşünerek dörtnala ye. 
yapacağı kontrol sayesindedir ki ?"n:.- Arkadan gene ağlama faslı başlar. Son- niden dükkanı boylar. Komposto tabağı 
yetle yürümcğe imkan buluruz. hısan ra da teselli faslı gelir. Llıf böylece u - elinde, geri döndüirfi zaman da yolu şa -
kuvvetlerinin başaramadığı işleri n:ısıl zar. Artık, işin hm kıvamın~ geldiğini şınp yanlış geldiğinı zanneder. Çünkü. 
bir takım makinelere gördürüyorsak h'ç çnknn manitacı ağız yapmakta gecikmez: ortada ne tepsi vardır. ne de on liranın 
bir insan aklının b:r kül halind" ihata - Babamın, bana bir vasiyeti vardı. üstünü alan adam! 
edemiyeceği böyle büyük iklısadi te eb- Ölumümden sonra, karşına ilk çıkan a- 4 - Bazan da, erkeklerin bulunmadığı, 
büsleri de böyle bir makinenin kontro'u dama. giyd ğım elbıse ve çamaşırları he- saf ve ihtiyar annen·n veyıı ablanın yal· 
altına koymamız zaruridır. Kontrolsuz dıye et. Hatta ayrıca bir lira da harçlık nız kaldığı bir saatte. her hangi bir evi.Yl 
olan her iktısadi ve umumi teşebbüs, et- ver. Beni rahmetle yadettır, der. k<ıpısı çalınabilir. Zıyaretçi şu sualı sorar: 
rafında hazan haklı ve ekseriya haksız, Manitacının sozlerinı duyan saf ve fa. - Burası ... nin evi mi? 
fakat daima yıkı"ı ve çür'itücü bir dedi- kir muhatabı, 'için içi.n sevinmeğe başlar. - EveL 
kodu havası yaratır. Bu havanın bizi boğ- Gurbet elinde karşısına çıkan elbise ve - Sizin dışarıda neniz var? 
maması için, bütün işlerimiz1 hurdebin para 'kısmetinin verdiğ: neş'e ile mev- - Oglumuz. 
altınd'a tetkik eden bir kontrol laboratu- hum pederin ruhuna peşın dualara baş - - İşte ben de onun için geldim. Oğlu-
vanna muhtacız. Hüsnü niyetle, fakat lar! nuzun ar.kadaşıyım. Sıze bir haber vere. 
ezberden, ihtısass!z ve şahsan yapı,ım Beraber yola çıktlır. Bir müddet yürün- ceğim amma telaşlanmayın. 
ikontrollar, hiç olmgmı~ gibidir. Teşeb- dükten sonra, manitacı firara müsaid bir Bu başlangıçtan sonra te!Aşlanmamak 
büsün işlenmesi. piyasanın konjenktunı pasajın, yahud kendilerine yabancı ol - mümkün mü? Manitacı rica ve minnet ile 
ve bütün iktısaoi teşebbüslerimizin ko- mıyan iki kapılı btr evin önümie durur. içeri alınır. Sonra meselenin ne olduğu 
ardinasyonu isleriie meşgul bir teşekkül Adama: anlaşılır: Guya, beraber gellyorlarmıı. 
vücude getridiğimiz zaman dedikodu - Sana şimdi elbise ve çamaşırlar: ge- Yolda bir kaza olmuş. Oğulları hafif ya~ 
mağlub olur. milletin ruhu yenı müsbet tireyim, lirayı da vereceğim. fakat ben- ralanmış. ( ... ) hastanesine kaldırılmıJ. 
hamleler yapmak üzere en taze kuvvet- de ufak para yok. Beş liranın (veya on Kolunu alçıya abcakl:ırmış. Arkadaşı e
lerle yeniden gerilir, millet yeni ufuk- liranın) üstünü ver. der. ve haber verme demiş amma, bunun !çt 

saltanatı da la.ra doğru yürümeğe başlar! Adamcağız, vaziyetten şüphelenmediği rahat etmemiş. A~ zamanda 18 lira 
.Muhittin Birgen için, yol parasından ayırdığı dört veya 32 kuruş ta masraf etmek lAzırn !mif. 

Deli Mustafanın ikinci 
devlete rnilvonlara mal ~ldukta•ı sonra 
sona erdi. Bir müddet !onra, Dördüncü 
Murnd adile on dört yaşında Padişah o -
lan Murad. amcası Mustafayı sarayda 
idam ettirdi. 

dokuz lirayı (beşlik veya onluğa kavu - (Kaza olan mahal, adı verilen hastane 
Mardinde havalar şacağım hülyasile) verir. Manitacı da o şehre yakın bir yerdir. Fakat ihtiyar 

. H 0 ) Ş h . .zd h bir kapıdan girer, öbür kapıdan çıkar, gi- bir ıkadın için hemen gitmek tmk~nı ta· 
Mardın l u~sı. - . e ~ e ı: -t:llş o gidiş... bli yoktur. Söylenilen p:ıra rnikdarı da 

va1ar bu yıl ço ıyi gıtrll · er 3 - Manltactla?'. hazan mahallebici ve- kimsenin şüphelenmemesı için kesirll • 
Rcşari Ekr<.>~rı sene bu ttylardıı diz boyu kar yağdığı ya lokantalara da' musalla!. olurlar. İçeri dir.) 

-----.-.-... -.-. -- • halde, bu .seııe ı~ık bir bahar hav~ girip filAn yerden (ekseriyetle bir apar- Bu sebeble istenilen parayı. evdeki ka-
Çorlu Gençlerbırlıgının kongresı yaşamah"iay .. ız .. şımdıye kadar ufak bır tıman isml vererek> bır teı>S baklava, dıncağız kimin ne gönderece~in dac;ünür. 

Birinci devır yılını idrak eden Çor • kar bile yagmru:ııştır. Koyun:ar d~ğur- yahud beş altı kap yemek istendiğini Fakat, ziyaretçi, ltıf arasında tekrar ora. 
lu Gençlerbirliği klübü yıllık umumt muş, çarşıya yoguı: ve peynır geme • söylerler. Arkadan da fU tembihi ya - ya döneceğini söylemiş ve bir kat ta yenJ 
kongresini Halkevi 88.lonunda akdetti. ğe baş-lamı.ştır. Ekınlerin vaziyeti de parlar: esvabı evde varsa götürmek için onu dı 

Eski idare heyetinin hesabatı t.etkik çok iyidir. - Çırak ilıt oa ltranın tıstünü de gön- istemiştir. 
ve faa liyet raporu okunduktan. sonra Aba.raya kar 7&ith derin! Kendisine, esvab ve paralar teslim e--
intihab yapıldı. Reyleriıı tasnifinde pos Manitacı bu sözü 83yledikten sonra gi- dilen manitacı. böylece caddeyi tutar Buıtmt kadar bir bahar ma.maıuı anıt -
ta ve t.eJgraf mennnıı Azmi, CeJAl, den ha.va birden bozmUI ve bugb kar yat- der, gider amma yarıyolda çırağı bekle- Ertesi günü de, ihtiyar anne, Polis mil• 
Natl, Salih, vıc Şalririn idare hey&tfıw mıttu. Kıa& faallalarl& tar dnam· etmekte- meğe başlar. Çocuk uzaktan göründü mü dürlüğü merdiven!enni tırmanır! 
seçildikleri anJ.qıldı. , dJr. hemen tellfla yanına yaltlqır: (Arkan Vtır) 
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Bugün 158 Halk evi HariGiye Vekili Bokreş ispanyada mütareke 
dönUşU Belgrad va b .. . I 

daha kazanıyoruz Atinayı ziyaret edecek ugun yarın ımza anıyor 
(Baştarafı 1 ind sayfada) 

Hatkevlerlni 1932 de açmaya başladı. !9 
Şubat 1932 de memıeketin ancak 14 kö
ıesi Halkevi aç.maya hazır ve elveTişli 
görülmüştü.. 14 yerde bına, para ve ele
man olduğu görülereA harekete geçildi. 
Oralardaki Evlerde hem esaslarının gü
zelliği, doğruluğu ve yerlıliği, hem •le 
oradaki münevverlerin hevesi, azamt va4 

tanperverliği ve lnkılAbcılığı sayesinde 
az zamanda öyle muvaffakıyetler elde 
edildi ki Ebedi Şef Atatürk'ün dediği b'İ· 
bı Cümhuriyet Halle Partisinin Halkev
lerile bütün yurddaşlan kucağını açm:ı
ya başlaması vatandı &OSyal ve kültürtl 
bir devrim yapmak yoluna gird .. Her a
çılış yıldönümü bir kuruluş yıBönümü 
de olmakta birbır"nden ger:: kalmadı ve 
Halkevlerirııin ~ayısı geçen sene içinde 
c209:t zu buldu. Bu yıl bütün Türk azim 
ve enerj ısinin yeni baştan bir kat daha 
fUurlu ve zinde Milli Şef İsmet 1nö'1Ü· 
nün etrafmda hep o ebed: izde kenedlen
mesi ve karkınması eseri olarak 158 
Halkevine birden kavuşmak harnlesir.i 
gösterdik. Bugün Halkevlerimizin sayısı 
367 yi buluyor. 

Millf Şef 5/7 /1934 de cHalkevlerlni!l 
gareuiz ve menfaatsiz bir irfan ve me
deniyet yurdu olarak ifa ettiği hayırlı 
hizmetler, milletten umumL bir tevecciih 
lle teşvik edilmekte ve mükafatlandırı1-
maktadır. 

Milletin arzusu hattA bitaraf Ye y:ı
bancı mütehassısların tetkiki, Halkevi 
faaliyetinin genişletilmesini istemekte
dir> diyordu. 

fşte bu isabetli görüş-jn yeni ve mü
kemmel bir tecellisi daha .. 158 Halkevine 
•ha kavuşmuş bulurıuyoru2'. 

Hal'kevlerinin yararlığı ve verlrn1 gün 
ıeçtlkçe artıyor. Bunu her yıl hazırlanan 
istatistiklere bakarak ralcamlann bela
gati saye.sinde kolayca anlıyabiliriz: 

1933 de 34.858 Halkevci vardı. Bugün 
136,535. 

1933 de HalkevlleriM gelenlerin sayı-
11 1,226,406 i.dj, 1933 de 7,942,160. 

1933 de Halkevlerinin kütüphanelerir.e 
428,274 okuyucu devam etmiştir, 1938 de 
okuvuculan 1,909,910 dır. 

1933 de ancak 915 H:ılkevi konferarsı 
verilebilmi<:ti. 19?8 yılı içinde Halkev!ıı
rlmizde 2727 konferans verilmistir. Din
levicilerin yekı1n11 800 binden fazladır. 

Konferans başına 340 kişi dü~üyor ki ar
tan bir rağbetin en parlak delili sayıla
bifır. 

Tt'msil köylere kada:- teşmiı edi1mekte
d r; kır sahnelerinde açık hava temsilleri 
veren H lk vleri gittikç0 artıyor. Kô.,
lerde okuma odaları açılmaya, kövler 
kin seyyar kü•üplıaneler temin edilmr.
ğe baıılanmıc;tır bıle. 

Sosyal y rdım şubeleri, hem muhitin 
içt mat yardım terbiye ve Adetini tesis 
v,, inkişaf eWrivorlar, hem de en muh· 
bclara tez elden vardım etmesini, köy
lere kadar şüa götürmesinı biliyorlar. 

Halkevlerinin olduğu yerlerde istidad'
lar inkişaf ediyor, maddl Vt' manevi ihti
yaçlar belirip tatminine çalışılıyor. De
ğerler işleniyor ve meydamı cıkıyor, ir
fan ışığı karan1ıklar:ı. işlıyor. Bi1gi ve 

görgü suyu bütün sus3mıc;ların ağızları
na uzaıtılmış bulunuyor. Başkanları ve 
idare heyetleri, muh; tlerincleki ü 1kü lii 
elemanları toplay1p kavnaştırmavı bilen, 
Parti teşkilatı ve mahallt idareleri yar
dım ve alakalarını hiçbir zaman esirge
miven Ankara gibı. f zmir gibi, Balıkesir 
gibi, Manisa gibi, Bursa ~ibi, Uı-ak gibi, 
S;verek ~ibi, Fatih gibi, Eminnnü gibi, 
Beyoğlu l!ibi ve Mersin gibı, Diyarbakır 
gibi: Halkevlerinıiz!n rnuvaffakiyetlerile 
~jlm adına ve Türk reilletı adına öğü-
11ebiliriz. 

209 Halkevlmlzin heps:nin de çahşb.n 
Te verimli oldujtunu kimse iddia edeme2' 
~u kadar var ki, en durgun görünen 
Hal'kevi bile muhitind~ bir hareket uyan
dırmıştır. 

fıerdeki hamlelere önayak olmu~. hıç 
obnszsa Halkevi diye halk için halkla 
beraber ve halk içinde ~alışmak için ku
nılmıq bir müessese olduğunu anlat::nıı 
bulunmaktadır. 

BlJyle herhangi bir muhlte düşen uya
nık ve aydın bir vatandaş kendi hizmet 
'Ve himmetini bekliyen, kendi heves ve 
azminin tabakkukunı hazır bir varlık ve 
kurum bulacağını başından bilmektedir. 

209 Halkevinin bütün hlzmetlerfnl bir Pazartest günü Bükreşte ~~lıyacak Paris 18 (H~) -:-- Fran.kıst makanı-
. _ ek, 111.cak t!tihar duymak- olan BAikan Antantı Konseyı toplan - larla teınaslannı yenıleyeceıt olan Leon 

arada .dülşunınbT tılarında memleketimizi temsil edecek Berard, bugün BurgOP vamııı ve der-
la netıce ene ı ır. 1 H · j Tr kili' Şükrü" •• Sara .ıı. h · · Ho o an anc ye ve OC>a - bal Frankist arlcıye nazın generL -

Halkevlerimizin fi.mdiye kadı.,. neşret- lu, beraberinde refikası v. maiyeti er- danaya mülW olmuştur. 
tikleri 300 cildden fazla eserle muhitle- ikAnı olduğu halde dün akşamki eka • Diler taraftan Burgoıtak: İngiliz mü-
rini tanıtmaya ve aydınlatmaya çalıştı- presle Bü:kreşe hareket eıtmi.ftir. mearili Hodpoll d1 general Hodana lle 
ğını. bir yıl içinde 40 binden fazla yurd- Hariciye Vekilimiz, Sirkeci istas - ıörilJD1üştür. 
daşa ~üa verdiğini '" 2 milyona yakın yonunda Vali ve Belediye Reisi Löttl Bu g~•nn. Burgos ve Madrid 
okuyucuyu kitabnrayıarınd& topladığını Kırdar, Romanya, Yugoslavya, Yuna- hükfunelteri aruında bır mütarekenin 
şöylece hatırlamak bile onların verim:e. nistan vıe Bulgaristan ironsoloslarile akdini temine matuf olduğtı anlaşılmalr
rini ve yararlıklanıu gururla anmaya Emniyet Müdürü Sr.dettiıı Aka, İstan- tadır. 
kafi gelir sanırız. bul Müddeiumumisi Hikmet Onat, feb· İki gündenberi Parute bulunan cüm-

Halkevlerini daha iflek, daha çalışkan rimizde bulunan meb'uslar, gar.eted • huriyetçi İspanya hariciy2 nazın Delva
yaJ>mak Türk münevverlerin.in elinde- ler ve kalabalık bir halk kütlesi tara - yo da bugün Tuloz yolu ile Valense dön-
dir. Mahalli idareler elinden ıelen mad- fından hararetle uğurla.ıuruştır. mQftilr. 
di yardımı yapmakta gecikmeyecektir; Hariciye Vekili Şükrü S&raooğlu, ha- Delvayo, Cü.mhurreiai Azanayı İspan-
Parti teskilAtı Halkevlerinı muvaffak et- reketin~ evvel, kendisini teşyi eien yaya dönmete ikna edememiştir. Azana
me~i vazifelerinin en esaslılarından say- ecnebi mfünessiller ve dostlarile ami- nın. general Franko ile muhakkak suret
m kta devam ve ısrar edecektir. mi hasbihalde bulunmuş ve trene bin· te IUlh yapmakta 11rar ettiğı anlaııl-

Halkevlerine muvaffak olmak muknd- diğı sırada, kendisine hu bir neş'e He ~· 
derdir. - Allaha l.ml&rlnd'ı!k, aI1kadafkrl• Bombaıdımanlar devam ediyor 

Mılli Şef cBütün milletin her seviye- d·yerck, hnzinınu selfiml~ır. Paris. 18 (Husuat) - Frankist tayya-
deki halkın yükselmesine çalı,an Halk- Sofya, Rusçuk yolile Bfikreşe vara • reler bugün Allkante'y; ıiddetle bombar
evlerine mümkün olan kolaylıklan ve cak olan Hariciye Vekilimiz, Fi.libede dıma.n etmişledil'. 60 ktıı ölmüı ve 150 
teşvikleri yapmayı vazifemiT.den sayıya- Bulgar Baş ve Dış Bakanı Köse İvanof kifi de yaralanmlfbr. Otuz ev harab oJ-

tarafından kar:planacaktır. Köse İva - muştur. ruz> demlştir. 
nofun Rusçuğa kadar Hariciye Vetd - Diler taraftan Franktat harb gemılert, 

Bugiinkft 1Mt"8sim limize refakat edeceği w bu yolculuk İngilh cStengrov'9 vapurunu durdurmuı 
Halkevler:nin yedinci açılıı yıldönü- esnasında Bulgaristanın Balkan An - ve Pahna adasıu götürmüşlerdir. 

mü dolayıslle bug(ln ıaat 1~ ten itibaren tantına karşı vaziyetini sarahaten tzah Şubatın 8 inde cereyan etmif olan bu 
Ankara Halkevtndl! ve memleketin her edeceği anJaşıJmaktadır. h&dae. Londra hükfuneti tarafından Bur-
yanındaki diğer Halkevlerinde merasim Bu sumle Bulgaristanm noktai u. • p makamlan nezdinde protesto edll-
yapılacaktır. zanna tamamen muttali olacak olan miftir. 

Merasime Ankara Halkevinde nat 15 Hariciye Vekiltmtz Şükrü S&raoolht • General Franko, ba protestoya henüz 
te İstiklAl marşile bqlanacak. marşı mil- nun, Bilkreşt~ki toplantıda Bulgarle • cevab vermemifür. 
teakiben c. H. P. Genel Başkan Ve1ci1l tana müteallik bir beyanatta buiun - Bargos'ta nazırlar meclisi toplandı 
Başvekil Doktor Refik Saydam tarafın- ması muhtemel sayılmaktadır. Burgos, 18 (A.A.) - Nazırlar meclisi 
dan bir .söylev verilecektir. S<Sylevden Belırad, Atina le,YBhati bugün başkumandan Frankonun riyaseti 

Konsey toplantılanm mftteak:ıb, H. altında toplanarak haricl siyaset mese-

lelerini müzakere etmiştır. 
Mütareke meselesi 

Burgos, 18 (A.A.) - Havas ajansına 
muhabiri bildiriyor: Frankıst mahfeıı .. 
rinde dahili htrrb~n bitmesinin artık bia 
saat meselesi olduğtı söylenmektedir. B1I 
mahfeller, Burgosun İngiltere ve Frana 
tarafından hukukan tanınması keyfiye 
tinin neticeyi tacil edeceğıni de ilave Q 

lemektedirler. 
Bununla beraber Franko nihat ve ezi

ci bir taarruz hazırlamaktadır. Kumaıı-. 
danlık makamı Frankist kuvvetleri ten.. 
sik etmektedir. 
Kumandanlık 352,000 kişi, 1000 kadar 

top, birkaç bin kamyon ve mühim mik
tarda malzeme ve cephane toplamakta. 
dır. 

Frankist ~efleri. cilmhuriyetçilerin t~ 
lim olmaları ihtimalinı kabul etmekle be
raber üç muhtelif istıl.tamette henüz lfta 
edilmiyen çifte hedefli geniş mıkyalta 
bir taarruz hazırlamaktadırlar. 

Lehistan Franko'yu tanıdı 
Varşova 18 (AA) - Polonya hil • 

kllmeti bugün Franko hükümetini h1> 
kukan tamdığını bildirmiştir. 

Franko'nun kardeşi ne ~yor? 
Roma 16 (AA.) - Giornale d'İtalia 

gazetesi, Frankist İspanyanın Porte • 
kiz sefiri ve başkumandanın biraded 
Nikolas Franko ile yapt1ğı: bir mü .. 
lakatı neşretmektedir. 

Nikolas Franko demiştir ki: 
c İspanyanın dost İ'talyanın ve Mu. 

soli'n.in asil hareket±m unu~da ~ 
ğından emin olabilirsiniz. Diğer mem • 
leketlerle de hilr ve müstakil milleöı 
rnizin hayatile kabili telü olması şar · 
tile sulh yolunu arıyacağız.t 

sonra Türk besteklrlan tarafından m:>
dem Türk musikisi fe9tivali yapılacak
tır. Festivalin programı şudur: Karagöz 

(Cemal Reşid), orke!tra süiti (Hasan Fe
rid), çiftetelli (Necil Kb:ıml, konsertino 
(Ulvi Cemal), sihtr raksı (Adnan Say
gın). 

rici ve Vekilimizin Belgrad ve Atma
ya uğraması çok muhtemel «örülmek. 
tedir. Maahaza, gerek Yugoslavya, ~ 
rek Yunanistan hükfunetlerl tarafın -

Baro Reisi istifa etti 

Bugün mecmuu 3"7 ye baliğ olan H:ılk
evlerindeki tören de. saa~ 1! te İstiklal 
rr.arşı ile başlıyacak, Başvekilin nutku 
dinlenecek ve daha .sonra kendi maha~lt 
programlannın tatbikine geçilecektir. 

Merasimi müteakiben Ankara !falke
vinde bir sergi açılacaktır. Şehrimizdeki 
Halkevlen, açılış yıldônümlertni tes'i'1 
etmek için geniş prorramlar hazırlamıı
lardır. Viliyetimiz dahHinde bueün Şile
de de bir Halkevi açılacaktır. 

Şişli Halkcvinde: 

dan arnı edilen bu ziyaretin kat, ta- (Ba,toNıfı ı inti aayfada) 
rihi Bükreşte kararlaştırılacaktır. davası olarak. bet dava için benimle ev-

Dünktl ziyaretler vell istişarede bulundulu. Sonra da dai-
Dün, ö~leden IO!lra ~rapalM otelin· mı istişaresini n mahkemeda müdafaa

de memleketimizden aynlacak İngiliz smı teklif ettiler. Hiçbir mahzur görme
büyük elçisi Sir Persi Loren'i kabul e- dijim için kabul ettim ve bu 200 küsur 
den Hariciye Vekilimiz, .bilihare 'hk- bin liralık dava için 12,000 lira ücret ta
simdcki Fransız hastan~ln&! tedavi e- karrll.r etti. Mukavele yaptım ve yan ilc
dilmekt.e olan eski Fransu: büyük elçi· re'tli aldım. Davalar d-erdesti rüyettir. 
si Ponso'yu ziyaret etmiştir. Hukuk müşavirlili teıkilltı olan resmt 

Ponso, Hariciye Ve'kilimi2 tarafın • müesseselerin ve devlet dairelerinin ha
dan :kendisine kartı gösterilen bu. na • riçtsı avukata it vermeleri mevzuata ay
zik hareketten dolayı fevbllde m<ıt~ kın değildir. Böyle daire ve müessesat
hassis olm~tur. tan if alan avukatlann birincis; ben ol

Dün, bir müddet, Perapalas otelin- madtğım gibi. aonuncusu olmağı da te
de İstanbul matbuat mümessillerlni de menni etmem. Bu işi ben avukat Hasan 

Gündüz programına Evin orkestrası ta- kabul eden Şükrü Saraooğlu §U beya· Hayri olarak aldım. Bu da otuz bu kad:ır 
rafından çalınacak İstikl§l mar§fle b:ış- natta bulunmuştur: senelik avukat aıfatıle, tabif hakkımdır 
lanacak, Halkevi bafkanı tarafından söy- Hariciye Vekilinin lteyanatı sanının. 

lev verilecek, orkeltmın bir konte.ri din- «-Bu akc:anı Se.mplon ekspresile ve iBaro reislili kürsüsünü isgaı edecek 
lenec k. Profe ör Dr. Tevfik Remzi kn- Edirne • Fılibe - Rusçuk taıikile :Bük- adamın büiün hayatında, dürüst ve her 
dın psikolojisi adlı bir konferall! vere- reşe ha~et ediyonun. Yolda, yakın- türlü şaibeden ben olması ve hakkınıia 
cek, şan yapılacak. ıUr, monoloğ oku- da Ankanya gelecek olan Bulgar Baş- ufacık bir dedi.kodu bulunmaması ıart 
nacak, bir komedi temsil ed.ilecek.t!ir. vekili :de görllşeb.flece~3i Sofya olduğu kanaatini ta~yan, bir arkadaş1-
Gece programı da genif tutulnn11tur. sefirimiz haber verdi. nızım. Aslı oı.un olmasın, mesleki bir 

Eminönü Ila1kevinde: Bükreşte Balkan müttefiklerimb;in hata teşkil et8in etmesin, böyle bir de-
devlet adamlan ile tanışmak, oınlvla dikodu üzerin• hllA baro reisliğınizi mu
mi1let1erlmizi allkalandıran ~ymd ft hafaza etmek iıltemiyorum. Sizlere ge
ikbsadt m~se1elerde görll.flerimizi te • nit tahkik ve takdir hakkı verebilmek 
ati ve tevhid etmek benim için bir balı- ve içinizde ufacık bir f{iphe ve tereddüde 
tiyarlık olacaktır. mahal bırakılmamak için, reisliğinizden 

Eminönü Halbvinin radyOtrUndan An
karadaki İstiklal mallı ve Bapekilimf
zin söylevi .dinlenec~k, rnüteakıben AgAh 
Sırrı Levend Evin çalı§masını anlataca.~. 

Halid Bayn Hal\evleri hakkında bir 
söylevk verecek, Jiır okunacak, konser 
verilecektir. Saat 20,30 da baılıyacak 

toplantıda konferanstan sonra temsil ko
lu bir temsil verecektir. 

Beyoğlu Halkevi bu gece büyük bir 
jimnastik müsamereei tertib etmıftir. 

Eve kayıdlı kız ve erkek sporcular muh
telif spor hareketlen yapacaklardır. 

Esasen 'Balkan devletleri siy~ten istifa ediyorum ve celıenlri aı:mağı ve 
ve iktısaden birbirini tamamlıyan na- ruznamenize de-vam etmeği reis vekllt
kıs mevcudivetler değil, bilMds Y* · nize bırakıyorum.> 
dii'P-rine çok benziyen tam varlıklar ol· Hasan Hayrinın sözleri avukatlar ara
<iui'hı içtnrlir ki, ıiyast ve ftrtı~adt saha- sındı rnünka§Byı mucib olmuş. istifanın 
laroa görüş birliği yapmak hiçbir va- ruzname haricinde miizakerı? edilip edil
kit zor olmamıştır. memesi keyfiyeti etrafında fikirler ikiye 

Her açtimadan daima daha kuvvetli ayrılmıştır. 
çıkmış olan Balkan ittifakırun bu içti- Bir kısım avukatlar mfizakere edilme--

Fatih Halkevinde de bir toplantı yapı- ma<ian başka türlü çıkmasına ..t>eb sini istemisler, bir kısmı ise şu mütales-
lacaktır mevcud değildir. da bulunmuşlardır: 

Bilirsiniz ki, vaktHe Balkanlar vol- - Bu cihet. ruznameye dahil olmach.-
kanik bir topT&lt, Balkanlılar da bom· ğına göre, başka bir celsede konuşulma
'ba ve sil!hla oynıyan şmıank bire!' lıdır. 
çocuk ad~edilirdi. Balkan paktından - Neticede, bu husus reye konarak, 
beri dünyanın bu kanaati tamamen• -======:::ıııı-=======::::::= 

den geçecek olan Türkiye Hariciye Vc-
ğişti. E1yevn~ sulh perisinin yery(b;On- kili Saracotluna müllki olacakhr. İki 

başka bir celsede müzakere edilmeshd 
lstiyenler ekseriyeti teşkil ettiklerindeA 
sarfınazar edilm.ştir. 

Reis vekili Mckki Hikmetin riyasetin
de toplantıya devamla. zaptı sabık okun. 
m\11 ve kabul edilmişti:. 
Müteakıben seçime başlanmış ve ba. 

rolar haysiyet dlvanı.M 52 namzedden 11 
namzed aza seçilmişlerdir. 

Rey tasnif edildikten sonra isimleri 
aşağıda yazılı avukatların ekseriyetle 
hııysiyet divanı azası seç.ildiklerı anla. 
§llmıştır. 

Sadettin Ferid Talay, Halil Hilmi, Ke
nan Ömer, Necati Yalım. Celfil. SıddılC 
Sami. Hasan Ferid. 

Bunlardan ba kıı en fazla rey si.anlar 
içinden de altı yedek aza seçilecek! r ır. 

impeks işi n ti el n i 
(BQ.§taraf ı 1 inci ıayJ·viı:) 

rettir: 1mpeks şirketi ithala. ve ıhraca' 
işleri ve komüsyoncuıukla iştigal etm•i 
üzere teşekkül edip alelusul bir sirküln 
çıkardıktan sonra İngilterede münasebeoo 
te .giriştiği firmaya da bir mektub gön .. 
dermiş ve bu mektu bda, ticari müesse
selerde adet olduğu veçhile, kendisi hak
kında malUmat alınabilecek bir takım 

referans - eski tibirile tezkiye - yerleri 
göstermiştir. Bunlar bazı fırmalarla bua 
şahıslardan ibaretmi§. Müessesenin Lo,,... 
drada muhabiri bulunan fırrna ise bu bu .. 
susa dair - gene muta.d üzere • bir sirkil
ler çıkarırken verilen referans isim ve 
firmalarından bazılannı bu şirketle all
kadar olarak göstennlf. Mesele de bura
dan çıkmış. Oradaki firmanın bu rcfe... 
rana isimlerini §irketle alakadar gibi g&
termesi acaba bir hata eseri mi. yoU., 
fazla itibar kazanmak için kasden mi ya
pılmış veyahud, bir anlamamazlık neti
cesimi? Bu cihetler hakkmda tetkiklerin 
tamik edilmekte olduğu söyleniyor. Fa
kat. her ne olursa olsun, bu meselenin 
ilk zamanda zannedildiği tarzda bir ma
hiyeti olmadığı tamamen tahakkuk e .. 
mi§tir. 

inönü dost Amerika 
milletine hitaben radyo 
ile bir mesaj ·yapacak 

(Baştarah 1 inci sayfada) 

de rahat nefes aldığı tek köşe Balkan- devlet adamı Gorna Orotovitsı..'ya kadar 

lardır. beraber seyahat edecekti!'. Paris Elçililimizc/e bir 
Memleketlerlınizin stratejlt "eo~ · Beş saat sürecek olan bu seyahat esna- kabul resmi tertip edildi 

rafi ~hemıniyet ve kıY11:'eıtini ~fhaldan .sında Köseivanof ve Saracoğlu Tilrk -la evvelki gün bir de tecrilbe yaptınl
mış' .1 • Gelen mal1lmata göre tecrdbe mu
vaffakiyetle neticelenmiftir. 

CfünhurreW Meclilıte 
Aırkara, 18 (Hunsf) - cnmhurreisi 

İsmet İnönü öğleye doğru Bilyük Millet 
Meclisi binasını teırlf etmif ve bir mlid
det kalarak Meclis Reisi Abdülhalik Ren
da ile görüşmu,tür. 

takdır ede~ Cümhunyet hük\1meti, Bulgar münuebatını teferriiatı ile tet- (Bqta.ra.fı 1 inci sP.yfada) 
sulh faaltyetınde devam branndadır ,_.._ ed kl ve herhald~ Bulgaristan Davette bütün elçiler ve nazırlar refl. 

H 'cl v...L.:11 • 1l-..L. bu brar- .IU.IL ece er kalarile birlikte hazı:- bulunmuşlardır. ve arı ye t:'IUllnız, e~ .1 Balk Ant tı ftnaııebetlerinı de 
la Bük~ gidiyor.> ı e an an m Diğer davetliler arasmda ayan ve mebu· 

Saracotlu • K&e fvanof mftlAbta görilıeceklerdlr. f'l d p _ san reislerile birçok parlamento azası, rl-
Sofya siyul meha ı in e, azartesl gu- t• - h h · · r kl 

Sofya. 18 (A.A.) - Bulgar bqveJdli nil Bü'kreşte toplanacak olan Balkan An- yase ıcum ur ve arıcıye ne~are ı er -
ve hariciye nazın K&ıeivanof bu _....___ 

1 
k ru, akademi azalan ve Parısın taııınJDlf 

....,...... tantı hariciye nazır annın onferansına . . d .. 
Filibeye hareket etmistir Yarın rtllbe- u.. . lm k şahsiyetlerı e goze çarpıyordu • \U!Yilk bir alaAI gösteri e tedir. 
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ü ki zamanlarda idi. O zamanlarda he 
nüz tren yolları memleketin en iç yer • 
lenne kadar d3l budak koyuvermemişti. 
Muayyen lbir hat vardı. Memleketin iç 
tarllflanna gitmek isteyen yolcular pos
ta arabalarile seyahat etmek mecburi -
yetinde kalıyorlardı. 

Folfino Benini işte n devirlerde büyü -
cek bir araba içinde balmumundan ya • 
pılını§ bebeklerle seyahat ediyor. Nere -
de bir pazar veya panayır kurulsa he • 
men orada bu kocaman bebeklerle bir 
temsil veriyordu. 
Arabasını iki eşek taşıyordu. Ve can

SJZ kumpanyasilc seyanat eden bu adam
cağızın kazancı ancak kendisini ve iki 
merkebini ldQyurmağa kat geliyordu. 

Bunun için Benini. hayatta cesa:etini 
kaylbetmiyordu. 
Şimali İtalyayı ziyaret ettiği sıralar -

da günün birinde çadınnı dağların ete· 
ğinde ~Ain bir köyd.? kurmuştu . Bir g~n 
köyün hanında otururken yanındaki ma
sada oturanlar bugünlerde dağ yolların -
da emniyet olma".i ığını, ve eşkiyanın da
ima posta arabalannı basıp soyduklarırıı 
birbirlerine anlatıyorlardı. 

Bunu işiten Benininin niyeti dal? ycıl -
lannda dolaşmak olduğu için hemen k:1-
lak kabartmıştı. Onun alaka gösterdiğim 
gören hancı: 

- Siz de dağlara gıtmek istiyordunuz 
değil mi? diye sormuştu. 

- Evet! 
- Aman dikkat ediniz eşkiya size de 

hücum etmesin. 
Benini gülüyordu: 
- Benim ne pa.-am var, ne kıymetli 

bir eşyam. Bana hücum edecek olan eş -
kıya büyük bir sukutu hayal geçirir. 

- Bu akşam mı hareket edeceksiniz? 
- Evet. 
Başka masadan bir jnsan söze k;ınştı: 
- Gıtmemenizi tavsıyc ederim. Çünkfı 

bu gece müthiş bir fırtına olacak. Yollar 
ucurumun kenarındadır. 

Benini bütün ha-yatını dağda, tepede, 
OYada, vadide geçirmi7 olan bir insancı. 
Gene gülüyordu: 

- Fırtınadan bana ne. Benim rnerkeb
lerim dağa keçi gibi tırmanmasını bilir
ler. Hem de şimdiye kada: arabam bir 
çok uçurumların kenarında bır çok fırtı
nalar atlattı. Bana bir şey olmaz! 

* Birkaç gün sonrn handa top1 anmış o -
lan köylüler aralannda knnuşuyorlardı: 

- İnsan büyült söz sôylememelı .. Be
ninlnin arabasını uçurumun içinde pa • 
ramparça görmüşi~r. Zavallı Benini. 

Son Postanın Hiebt romanı: 5Q 

Nihayet gitmek üzere doğnJ.lmuştu 

.ki merakımı yenemedim ve hafifce ök
sürdüm. Birdenbire korktu: 

- Cin misın, peri misin? 
Diye söylenerek titremeğe başladı. 
O zama.Yl meydana çıktım: 

- Korkma, hala, dedim, ne periyim, 
ne cin ... Benim, Tuğrul! 

- Ay .. ödümü kopardın, oğlan! 
Diye söylendi. 
- Ya sen burada gece yarısı ne arı

yorsun? 
Diye sorduın. 

Fena yakalanmıştı. Çaresiz itiraf etti: 
-- Sakın evdekilere söyleme, uğuru 

bozulur. 
Dedi. Sonra daha hafif sesle kulağı-

ma fısıldadı: 

- Perilere şerbet döktüm, oğlum! 
- Yaa .. öyle mi?. Nasıl şerbet o? .. 
- Sen dah:ı cahilsin, bilemezsin. Bir 

e\•de aürültü. ayrılık oldu mu, evliya • 
lara mum adak ederler, perilere de şer
bet dökerler Fakat bu şe:r:bet, gece ya· 
rısı bir ağacın dibine döKülmeli! Hem 
evin bahçesi dışında bir ağaç olursa da
ha makbuldür. Hele burası çam orma -
nı .. tam perilerin hoşlanacağı yer! .. 

Gülmemek için dudaklarımı ısırdım. 
Bu saf kadına: cAh halacığunt.. Bu or-

nlth. Tere .. me eden: il tice 
- Ne cesaret! O gece de fırtına pek yen ve ellerindeki tabancaları yolculara 

müthişti. çevirmiş bulunan yirmı, otuz kişi hücu -
MARKA 

- İnsanların günü biç ~phe yok ki ma hazır bir vaziyette duruyordu. 
kader defterinde sayılı olarak yazılmış - Bunu gön.ince, yolcula: paralarını he- BAHARATINI 

tır. O kadaT ona nasihat verildi. Fakat men uzattılar. Ayılan kadınlar adeta iru- Kullanmakla 
yaşayacağı günle:- bitmiş! laklarını Jrnparırc.ısına, parmaklarını kı-
Hancının kansı ocak başında oturu • rarcasına küpelerini, yüzüklerint çıkarı

yordu. Bir haç işareti yaptı. Ve sonra yorlardı. 

temin 

edebilirsiniz. 

15 gramlık Salep dudaklan 1mnıldcıy:ı kımıldaya kuklacı - Haydudların şefi durmadan emirler ve 
nın ruhunun istirahati için dua etti. riyordu: ve baharat 

Ondan birkaç gün sonra gene dağda - - Şimdi de bütün valizlerinizi, çanta- Paketleri 
ki ve dağın eteğ;nrleki köyler yeni b:r larınızı arabadan aşağıya atınız. 
şakavet hikayesile çalkalanfü. İş bittikten sonra, şaki büyük bir ne -

Huctuddan öteki hrafa zengin elmas zaketle eğildi: 
sandıklan nakleden bir kuyumcunun se· - Allah selamet versin dedi. Size hiç 
yahat ettiği posta arabac;ı basılmıştı. O b'r fenalık yaprruyacağmıı söyiemiştiın. 
gece parlak, mehtabh bir gece idi. Eğer mukavemete hlkışsaydını;: hlkkı-

Yol ormanın etejtinde ve uçurumun ke mzda çok fena olacaktı. Hayırlı seyahat

her yerde 

5 
kuruştur. 

narında ilerliyordu. Mehbbın ışıltısı al· ler temenni ede:im. 
tı~au~~~~m~ilcl~ p~mb ~ka~yı~~illeb~~rak.~rthlr~mm•••••••••••••~•••••-•••••••••-
döşenmiş yoJlar qibi g5rünüyordu. sesle ara.bacıya: 

Birden bir silah patlamıştı. Sonra sert - Çek arabanı!.. Emrini verdi. Hem 
bir ses arabacıyil durmasını emretmişti. rde gayet çabuk b1ıralardan uzaklaş. 
Arabacı korkusundan hemen bu emri Arabacıya bunu •enbih etmeğe hacet 

dinlemiş, dizginlerı çekerek atları dur - var mı idi!. O zaten athnnı çılgın g:bı 
durmuc;, kendisi de ye!'(> atlıyarak orma- koştura, ·koştura dağ yoibrmda ilerli -
na doğru kaçmağa başlamıstı. yordu. 

- Çık yerin"'!. Dön çabuk:. * 
Bu fkinch emre itaat etmeme~e cesnre- Bütün mıntaka dch~et içinde idi. Yir-

ti olmıyan arabacı tekrar yerine dön - mi otuz kişilik çete, dağbrdan kuş uçu-
müştü. rup kervan geçir tmi.yordu. 

Tam o sırada kayalan.ı arasından si • Meşhur kuyumcunun başından gPçen 
yah geniş pelerinli. gentş kenarlı şapka hadise bütün ıta1yad-ı çaıkalanıvorau. Nevralj:, kırık.ık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 
givcn ve yüzünün alt kısmını bir men • Kuvumcu bu hususta kendisile görüşPn lcabada günde 3 kaşe alınabilir. 

diTie ba~lam1ş oh'l bir adam çıkmıstı. B\l gazetecilere: ı 
yansı mendille kaoınmıc; olan yüzde yai ı' - Çok ziyan <>t tim. Fak<ıt doğrusu C"'n şürdü. Onlar topra~ üstünde didişirler- J ninin tek başına soyduğu paralan bu ak-
nız bir çift koyu göz ışıltılarla yaıııyor - tilmm haydudun aleyh!ndc bulunamı - ken, içerdeki sahte papazlar da yolun S3 I raba ile paylaşıyorlardı. 
du. ya.cağım diyordu. Snç1mızın bir t~line 1 ğına dizilmiş olan ve sayısı hakikaten EŞkiya hikayes:m işitince 8klına bu 

,Arabanın ic:nd0 cok yolcu yok~u . Ve 

1 

bile dokunmadı. ı otuza ıbenzeyen cşkiya kalabalığ. üstilne parlak f i'kir gelmişti. Ve kendisi araba • 
hepsi müthiş bir kork:.ı içinde idile: . . A • Falkat had'seler, hôdiseleri takib etli - silah atmağa başladı lar. sını ve biçare eş~kleri·ııı· u~.~r~~~an aşa-
ra banın kapısı :ı cı!mca arabanın ıçmde yordu. Eşk'ya çetosi durmacian poc;t« a -1 Fakat... ğı yuvarlıyarak ı"endımn oıdugu %annı-
bulunan iki kadın itorkud<ı 11 baVllmıc;l:ır- rabalarını sovuyor:hı. Jandarrrın oıı~an Şayanı hayret bir şey oluverdi. Hay - nı herkese vermişti. 
dı ve üç erkek de avni korku ile afota b'r türli.i ele geçi remiyordu. Ni"'ayct du:"lar ateşe, ateşl~ mukabele etmiyor • Ve işte o günden sonra tek başına bu 
titrPŞerek hayduda bakıyorlardı. genç bir jandarma z rıb'ti bir lıile düc::Lin- ]ar ve Üzerlerine isat>e~ etmesi icab edem işe g rişmişti. 

Elinde bir tabanca tutan haydud: dil. On jandarmayı p,-ıp:ız kılığına sokt11. kurşunlardan da müteessir görünmü -
- Efendiler. dedi. E~,..r hepiniz ses t;l- Ve o taraflarda papazların büyük bir pa- yorlardı. 

karmadan paralaı,nızı ve kıymetlı neniz rayı bir manastırdan bir man 'lstır:ı nak- Fakat bu mucımmtı gayeı koaly halle -
varsa hepsini verirseniz size hlç b\r fe- letm<>kte oldµkları r:vayeti nı çı!-:ardı. dildi. Ve haHedild iği zaman da hem in • 
nalık yapmam. Bam mücevherlerinizi ve Tebdili .kıyafet etmi, jandarmalar, si- sanları hayrete düşürdü, hem de çok gül 
paralannızı verdikten sonra kemal: sü - lahlarla arabaya hindiler. clürdü. 
ktlnetle yolunuza devam eı:iebilirs\niz... Bu suretle arabaya hücum edildiği va- Cesur ve centilmen haydud kuklacı 

* Handa bu hikaye anlatılırken herkes 
gülüyordu. 
Hancının 'kansı, müşterileri arasınd:ı 

böyle bir adamın bulunmuş olmasından 

duyduğu ıkorku ile haç çıkarıyordu. 
Dudakları arasından da namuskar ko-

O ara şaki kuytımcuyt dönmüştü: kit onlar !da haydudların üstüne atıla - Beniniden başka kimse değildi. Arkadaş- casının, naınuskar hanına böyle müşteri-
- Pırlantalarmım~. elmaslarınızm, caklardı. ları ve suç ort~ltlan da insan büyüklü - !erin uğramaması için dua ediyordu. 

ya'kut, inci ve zümrüdlerinizln bir tane- Hadise tabii her zamanki şekildP ~ec;- ğünde olan balnmmu kuklaları idi. On· 
sini bile saklamanıza tahammül edemem. ti. Yüzü kapalı haydud evvela arabacıp ları artık çadınnda oynatmıyordu. Onla
Bana karşı ge!meğe çab!llamayınız. Siz emretti. Ara.ha durdu. O arabanırı kapı • ra yepyEni bir rol vermi~ .. 
üç kişisiniz, benim otuzdan fazla adamım sını açtı. Fakat işte o zam ar, mutad ol- Eşkiya kılığında ellerinde silahlar yol 
var. mıyan bir şey vukubuldu. kenarında bekliyorlardı. Onun hakiki cü 

Bu sırada yolun sağ tarafını göste,.di. Cesur jandarma zabitı arabanın kapı - rüm ortağı posta arabaclSl idi. Benininı'l 

Siyah pelerinli, geniş kenarlı §apka gi • sından fırladı. Haydudu itt! ve yere dü - akrabası oluyordu. Anlaşmışlardı. Beni- ı 

Yaza~: Halid Fahri Ozanıroy 
manda dolaşan cinlerle periler hiç se -
nin tasavvur ettiklerine benzemiyor!• 
diyerne?<lim ya ... Hele biraz evvel bu 
çamların altmda fıs fıs konuşa konuşa 
dolaşıp da bizim köşke dönen iki periyi 
görse idi acaba ne yapacaktı? Yoksa 
onları da Hafızla hizmetçinin kılığına 
girmiş bir dnle peri mi sanacaktı? Ve 
bu zanla kase dolusu şerbetini gece 
çam dibine değil, acaba bu iki hayale -
tin ayaklan altına mı dökecekti? 

IX 
Günler geçti ve Eylulün ortası yak -

laştı. Süheyla benimle konuşmamakta 
hala inad ediyordu. Çamlığa da hiç çık 
tığı yoktu. Yalnız İskelede, o da anasi
le İstanbula inerlerken bir iki kere ras
ladım, fakat anası kolundan çekerek o
nu sürükledi gCitürdü. Süheyla bir de
fasında yalnız acı bir tebessümle bana 
baktı, işte hepsi o kadar ... 

Dehşetli üzülüyordum ve aynaya 
baktıkca kendimi biraz daha zayıfla -
mı.ş, erimiş buluyordum. Evd·ckiler bile 
kaç kere yüzüme karşı bunu söyledi -
ler: 

- Ne yapıyorsun? .. Geceleri sabah. 
lara kadar resimle mi uğraşıyorsun?. 
Bu ne renksiz çehre!. Hasta isen git bir 
doktora canım.. göster kendini!. Baka· 

hm o ne diyecek?. 
CevabıM ayni cevabdı: 
- Hasta değilim. Size öyle geliyor. 

Yaimz biraz geceleri uyuyamıyorum. 
O da geçer, merak etmeyin! 

Fa!<at bu sözlerim ne annemi tatmin 
ediyordu, ne babamı ... Annem mesele
yi bildiği için (belki ablam da biliyor
du) pek üstüme varn;:ııyor, fakat baba
ma da bir şey şöyliyemiyordu. Daver 
ağabeyimin işi gürültü ile ortaya vur -
masından çekindiği için ona d'a bir şey 
açamıyordu. Hele bana karşı büsbütün 
dilsizdi. Süheylanın ismini bile ağzına 
a1amıyord•ı. Çünkü bu meseleyi ilk aç. 
tığı gün ne kadar sinirlendiğimi anla
mıştı, tekrar o derdi tazelemeğe cesa-
reti yoktu. . 

İşte günlerim hep böyle hüzünlü 
geçip gidiyordu. Bu arada yalnız bir 
gün Davcr ağabeyimin evleneceği kızı 
bizim köşke getirdiler ve ikisini nişan
~dıktan sanra ailesine mükellef bir 
öğle ziyafeti çektiler. Babam, kendi 
an.mızda, fakir amma namuslu kız di· 
ye memnundu. Vakıa kız da mütevazı, 
sevimli bir şeydi. O gün, kızcağızın 

yaşlı ve mütekaid kaptan babası ile a
nasından başka, ikisi evli, biri kocası 
öldüğü için iki çocuğu ile dul üç ablası 
da bize gelmişlerdi. Tabit kocalılann 
ayrıca çocukları ve kocalan da bera • 
her ... 

En büyük kızın kocası Bostancıda 
mı, .Maltcpede mi, hasılı o taraflarda 
bir yerde bahçeli bir kahve ~1etiyor -
muş. Ortanca kızın kocası da Sular 
idaresinde katibmiş. En büyük kızla 
ortancanın arasındaki zavallı dulun 
rahrnetlisine gelince. zannederim güm· 
rük kolcusu imiş. 

Her ne ic;e işte o gün bizim evde bu 
aile top!s...Tlmıştık. Necla, bir aralık 

meclise t~m neş'e gelsin diye radyoda 
dans hava!arı çaldı. Bazimiz dansettik. 
Sular katibi bile ab!amla dansa kalktı. 
Hatta ben de Neclanın hatınnı kırma
dım. Amma bilhassa Daver ağabeyim 
ömürdü! Vapurda görüp haftasına aşık 
olduğu rıiş1nlısınn nasıl iltifat edeceği· 
ni bilt~miyordu. Keyfinden ağzı ku -
!aklarına varıyordu. 

Ülküyle Erdince gelince, onlar da o 
gün neş'elen<liler ve kaptanın irili u. 
faklı, boy boy torunlarile boş odalar -
dan birinde iskemleleri dizerek şirncn· 
difer, bahçede ağaçlann arkasında 
saklambaç oynadılar. Maamafih bu ço
cukların masum ncş'esi, gülüşleri, kah
kahaları, koşuşlan beni her şeyden zi
yade oy:ılach ve adeta kederimi hafif
letti. Öyle ki, akşam olup da misafirler 
gittikten sonra, bir tek hüznüm günün 
bitişi olmuştu. Fakat geceyi hiç düşün
memiştım. 

Geceyi.. bütün ıztırablı hayallerimi 
yeniden canlandıracak olan gecenin 
ıssızlığını ... 

Ah kendim için de bugünkü gibi bir 
toplantı ne kadar özledim. Daver ağa
beyimin kaptan kızının parmağına tak· 
tığı bir yüzüğün eşini ben de ne kadar 
SühcyJanın parmağında görmek iste -
dim. Fakat başkasının elile değil, ken
di elimle takarak ... 

Ah Süheyla, bir izzetinefis davası 

yüzünden beni reddederken parmağına 
hangi yabancıya o yüzüğü taktıracak
sın? 

x 
Bu sabah ge'ne yağmur yağdı, hem 

sürekli... Ortalık gönlüm gıôi karar • 

Yarınki niishamızda 

Bir Sır 
Nak!e1en: F. Bercmtn 

mış, kapanık, dumanlı gök altında bü • 
tün çamlık saatlerce şanı şarıl bir su 
baskınına uğramıştı. Öyle ki, tepeler • 
den sökülen taşlar, topraklar, ko1der 
ta aşağıfara, AŞJklar Yoluna !kadar yu· 
varlandı. Yazın geçtiğini ve sonbaha. 
rın bütün kasvetile başladığını ancak 
bugün an1 ıyabildim. 

Nihayet öğleye doğru bu tufan ke -
sildi, bulutlar, rüzgfınn önünden. kü
me küme ufuklara doğru kaçıp parça· 
landı ve güneş tekrar yüzünü gösterdi 

Artık yakrnıyan, kavurmıyan ne tat· 
lı bir güneşti bu!.. Birden canlanan 
c:eslerile, l~u'ilar gene ötüşmeğe başla
dılar. Fakat bu, gittikçe sonu yaklaşan 
ötüsleridir. KimbiHr Teşrin sonunda 
bunların çoğu hangi uzak diyarlara 
sefer erlecekler ve yalnız kargalarla 
martiler Adalarına sadık kalacaklar. 
O zaman, ancak Dilin ucuna giden son 
Ada aşıklardır ki, martilerin plaja 
karşı ta dipteki kayalıkta, canlı köpük. 
lcr gibi, eskisinden daha çılgın, daha 
ürkek toplandıklarını görür ve haykı
rışlarında daha acı bir ses, bir keskin
lik b11lurlar. Bu, martilerin sonbahar 
hüznüdür. Kar~aJarsa (vaktile, çok açık 
geçen bir y1lbaşı haftasında Adaya ote
le geldiğim zamandan bilirim) kışın 
bile bu raml1klarını bırakmazlar, yal· 
nız her sabah giineş do~adan uz.akla· 
ra. izmıt tarafına uçup giderler, sonra 
akşam olup da güneş batınca, Maltepe 
yukarısından denizi aşıp gelirler ve bir 
müddet Nizamın iic:tünde kulak yırtı
cı, tclfı~h çı~lıklarla siyah, ~niş bir 
halka olup boşlukta sallandıktan sonra 
kimi öteye beriye dağılır, fakat asıl ka
ra ordu İsa tepesinin çamlıklanna iner. 

(Arkası var) 
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Son Posta'nın tefrikası: 34 

YIWlD! ZIYA ŞAK1B 
•• 

Olümle mücadele Eksik ekmek satan fırıncılar baz1n kulaklarından dükkan 
kepenklerine asılırlar, bazan da ölum cezasına çarpılırlar 

. Fakat te}'1:~m, e~ffi gün ~l~~· Öy~e 1 saparak, D~zdariyede11 Kadırga mey -ı nüyordu. Beni de meçhul bir korku ve Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
bır haber getirdi ki; başımın üstune bır danına mdım. Oradan da Kwn.kapıya üzüntü titretiyordu. En müthiş cinayetleri irtikab ederler.! diğer biri bir kılıç taşır. Alayın müte • 
Yıldırım iıımif olsaydı, benim üzerim· geçtim... Ortalık karanrken, teyzemin Artık üzerime çöken bu kabus per - Onları tenkil için hükUnıetin nadiren baki adamlarında sopalar ve mücrimlere 
de ancak bu kadar korkunç bir tesir evinin kapısı önüne gelmiştim. desini yutmak istedim. Boğazımda dü. ve daima muvaffakiyetsiz ve be - ceza vermeğe hizmet edecek lüzumlu &-
husuıp getirebilirdi Elim, kapının tekmağına uzanırken güm.lencn kelimelerle: ceriksiz bir surette gösterdiği gay • letler vardır. 

Teyzem: başım dönüyort kulaklarım uğulduyor- - Elisavi yok mu, teyze? ret sırf haydudlatı dağıtmak emehle vu- Bu grupun önüsıra daima kıyafet de. 
- FelA.ket... du. . Dedim. kua gelir. Maksad oni.arı payitahttan u- ğiştirmiş birtakım adamlar yürürl~ 
Diyordu. Ve, dizlerine vura vura a • Çat.. çat... Teyzt'm, eUerini u~tura uğuşrura za.klaştınnağa münha.sc kalır. Bunlar yavaşça sokularak ltir dükkanın 

01.narak fÖylece devam ediyordu: G<>zlerimi .)7Unlınuştum. Onun topuk- cevab verdi. Bir köyde bir katıl irtikab ederlerse. önünden bir ekmek alırlar; bir yemişçi· 
- Tarif ettiğin tahtayı kaldırdık. O~ lu terliklerinin sesini l>ekliıyordum. k dı · t mahalline giderek mücrim nin yahud başka bir satıcının terazisini 

l'Q.da fareler tarafından didik didik edil Ç - Elisavi, altı aydır yok, oğlum... a emaye - ' 
at.. çat .. çat... Ne yapcılım?. Zarurete clayanamadık. leri aramağa hıç ehemmiyet vermeden ve dirhemlerini yakalarlar. Suçlunun hi· 

~· kağıd para kırpıntılanndan başka İçeriden teyzemin -artık pürüzlen • Bir iş bulmıya mecbur kaldık. halktan para koparmağa bakar. Bundan lesini isbat edebilecek şeylerin hepsine el 
.,iz- şey bulamadık... miye başlıyan- sesini işittim: N .. b ld ? dolayıdır ki köy halkının ilk işi daima koyarlar. 

Rl·ç u"ph . 1.: te k dogruw -· e ısı u unuz.. t b f d k Ş asız .... y:zem ÇO - Kim o?. · ~ . cinayet haberlerini kadıdan saklamak o- stan ul e en isine getirilen ekme te-
-<sylilyordu. Kim bilir nangi kasab dük Bütün vücudümüıı titrediğini ve kal- - Sak~: :ı.gacın~a, IK!lO'fWldı aparltı· ıur. Çünkü kadının huzuru hırsızların hu- raziye konur. ne kadar siklette olınaJC 
klnlarının leZidhları üzerinde sürüne- bimin bir anda eridiğini hissettim... manındcı bır komısyoncunun yanında ' zurundan daha tehlikeli dır. lazımsa o dirhemler de öbür tarafa ko • 
?ek toplanan bu yaflı k!ğıd parçalan- Fakat, Elisavi nerede?. çalı§ıyo~. . ., Hırsızlar Türk.iyede bizim köylerdek~ nur. Yakalanmış ve hakimin huzurun.& 
lU, mel'un farelerin paramparça etme· d Hızmr>tçı. mı·.· .. . . b""''"""oş amele gibl"dırler. Kendilennı ow:>tıirilm~ ... olan ekmekçi kenc!isini ya lfl Teyzem, sualini tekrar ediyor: u: ....,.,,...., b- "'i 

ri, çok tabö görünü~rdu. _ Kim ooo?. Teyzt>m, hafif hır tereddu~ geçırdı. meşhud cürüm halmde yakalamak kabil serbest bırakacak, yahud sopa atılmasına 
Kim bilir ne müteessir ve ne muzta. Sonra. başını pencereye çevırerek: olınsa 0 zaman ceza verilir. Zengin o- sebeb olacak kelimenin a~ızdan ı:ıkma-

·t.. Güçlükle; 6 • 
l'l.u bir hale geJ.mi4im ki, teyzem beni - Evet. lunca artık hırsızlık mesleğinden vazge- S'lJll bekler. Daha ağır ceza ver'Hmesl 
+---nı ~.1 - Aç, teyze .. benim! 
-e .::-Lı.: Diyebildim. Dedi. Ve, derin derin içini çekerek; çerler. Yaptıkları şaheserlen hikaye e- d~ kabildir. Kulağından dükkana mıh • 

- Ne ya~ oğlum. Kısmet değil- Teyzem, kapıyı açar açmaz derin bir - Ne yauarsm?. Zaman sana uy - derler, hürmet ve itibar kazanırlar, lanma:k ihtimali vardır. Hakiınin biraz 
llltş ... Allah elbet bafka yüzden bir ~y mazsa, sen zamana uy; derler. Böyle san'atlarını icra hakkını temin eden bir hiddeti ve aksiliği varsa idam cezasın • 
Verir ..-ı .... t..-' ıe-..ı-..1.1...1-. hayret içindP. kaldı: d d k 

u. ... U'CJ'w. vıııuı.cır _ Nereden çıktın, ayol.. yoksa, kaç- istemezdim amma, böyle oldu. takım memuriyetlere geçerler. an a orkulabilir. 
Diye, aöylene:rek çıkıp gitti. Sözlerini ilave etti. Allahm takdirıne boyun eğmeyi emre- Fakat en dikkate şayan olan cihet ha.ı 

Bic BEKLENİLMİYEN BİR 
KÖRRİYET .•• 

Mehterhanenin kuytu köşelerinde bir 
türlü v&kit geçmiyordu. Saatler, sene .. 
ıllnler, bırer uırdan daha uzun geli -
)'Ordu. 

tın mı?. k.k. km k 
Diye bağırdı. Elisavinin girdiği ışın, esrarengiz den Kur'an akidesı ceza kanununda yer ı ı e e çinin, fırın sahibinin, hilekal'o 

b . m h' t iht' "'t'w. · a lamakta almamak icab ederdi gibi gö:-ünür Halbu lığına ceza verilen adamın bu işten hin 
Bir anda, onun hayret ve korkusunu ı r a ıye ı ıva eu ıgını n 11 

·k · t' F k t mad ki bir Türk bir hıristıyanm başına şiddetli zarar görmemesidir. O, cezaya çarptırı • izale etmek istedim: geçı memıs ım. a .a manen ve -
_ Hayır teyze, kaçmadım. Af çıktı. deten o kadın· bitkin bir ha1de idim ki, bir sopa vurarak onu öldürmesi üzerine, fan eksilt miktann her gün temin ettiği 

t k b k k b . tek so"z kadı katil aletini ~ördükten ve hangi a- karı rahat rahat evinde saklar. Bütün 
Gazeteler Y. azclı, duymadın mı?. a" , • u .ısa onuşmıya ır -

b ·ı ··la~ t d' ğaçtan yapıldıgwını gu·· zelce tetkik ettikten tehlikeyi ve hilekarlığının bütün mah • 
Dive cevab verdim. ' e ı ve <=: me ım. · dogw dan dogwruy"' bır· takdirl· ilahi zurlarını hizmetçilerinden, iırında1-• kıı.l. 
İçeri girip de karsı karşıya oturdu - Uzun sü!rutten sonra teyzem sordu: sonra ru " ~ 

bulunınasaydı bunun hırı.stı'yanın mev\.j falardan birine bırakır. Bu adam. veya 
erumuz halde sükut deYam ediyordu. - Karnın a~ mı?. • 
b ' ne sebeb olanuyacak kadar hafif bulun- kalfa çifte bir ücret mukabilinde efendi-Yemiyordum, içmiyordum, söylemi· 

)'Ordum. Mütemadiyen gözlerimi yu -
lnarak, Ell~avinin heyalile yaşamak is
tiyordum. Ara m-a, teyzem gelip beni f 

Tey:zem, mütereddid ve telaşlı görü • (Arkası var) duğunu beyan etti. Takdiri ilahi. bu yol- sini temsil etmeğe razı olur. Birincisi 

da olunca insanlgnn ona muhalefet ede- idam olunursa, ikincı kalfa da ayni va~· 
bilmelerine imkan olamıyacağıru söylü- feye talibdir. Bu ceza kimsenin cür'etinf 
yordu. kırmaz. Maamafih, şurasını itiraf etme • Bir doktorun günlük 

notlarından 

Yokluyordu. Fakat El~viyi beraber 
ielirmiyordu. 

Onu bir an görebilmek için hayatımı 
hile vermeye bin can ile razı olduğum 
halde, bunu bir tttrın teyzeme söyliye
ıntyordum. Ayni umanda, onun hal ve 
ahvalini 90nnaya da cesaret göstere -
tnlyordum. 

Artık, tamamile zayıfl8Illıştım. Bit -
kin bir hale gelm.i4fun. Hatta bu gi -
dişle. hayatımdan da ümidimi kesmiş
tim. 
Bazı arkadaşlarla birleşmiştik. Her 

l\e pahasına olursa olsun, hapisanenin 
duvarlarını aşaı'ftk firar etmek için te • 
•ebbüslfor, her defMında akim kalmıştı. 
Qünkli, kaçti) lkurtule.bilmekten ziyade, 
heı- tarafı ıaran jandarmaların kurşun
ları altında can vermek ihtimali vardı. 
Arkadaılarım, berum kadar canların -
dan bezmemişlerdf.. Onun için. fazla 
fedak!rlığa cür'et edememişlerdi. 

Hiç f{lpheeiz ki, artık Elisavinin yü • 
ıü.nü ebediyen göremlyecektim. Ve bu 
korkunç lindmlanıt içinde çürüyerek 
ona hasret Uidecektim. 

* 

llykusuzluğun 
Tedavisi : 4 

'!ü!kiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyo~u 

Bu kararın Kur'anın hang· suresinden lidir ki cezalar bunlara karşı gösterilen 
çıkarıldığını bulmak kolay olmyıacaktır. istihkaklara nisbetle o kadar sık değil• 
Fakat şurası muhakkak surette görülü- dirler. 
yor ki bahsedilen cinayeti bir Türke kar- Fınncı1ann İstanbul efendisine ver • 
şı bir hıristiyan _i.rtikib etmiş olsaydı ka- dikleri para pek mühimdir. Bu hakim bO.· 

1 
D.ı\ T GA UnTVT nr.. ---, dı hiçbir zaman o hıristiyanın iradei ila- yük suiistim.allerı ve pek göze çarpan 

Evvelemlrde uyku kaçıran münebbih - I ""... 1 ı;~9 m. 183 Kc~. l'?O l"w. 1 hiyeyi fiile çıkarmış olacağını aklına ge- hile:karlıkları men'e mecbur ise de on • 
ıerde:ı uzakla.şmak lazımdır. Mesela kah-

1 
T.A.Q. 19 74 m. 15195 Kes. 20 Kw. ı tirmiyecekti lara ticaretlerinde bıraz kolaylık göster .. 

ve ve ç::-.y içmek asla caiz değildir. T.A.'P. 31 ;10 m. 0465 Kes. 20 Kw. İsticvab, sened ve hüccetlerin tetkiki, mekte de büyük menfaat sahibidir. Bu 
Alkollü içkiler de muvafık değil - yüksek mahkemelere müracaat gibi adlt da kendisine verilen cizyeye istihkak kea-
dlr. Bu!ldan başka. ruh! tehey - p ZAR 19/ 2/ 9 A - · l93 ~ek.illeri takib eden muhakemelerden betmek içindir. (Arkası var) 
yu .. cat, pek fazla beyin yor - '$ 

12.30: Proğram, 12.35: Müzik (Operetler - başka, efrad arasındak.i bütün hususi -· .. ······--· .. ····-······------·-·..-. gunlul!;u, çok sıcak su ile baş yıkamak, Pl) 13 M 1 k t t A aj TURAN Tiuatrosu 
sıcak oı:ınyo yapmak uykusuzluğu davet · • : eme e .saa ayan, ans ve me- münazaalar ve isnad ve ithamlar, taraf- " 
eder. Da.ima yatağ'a yemekten mutlaka teoroloji haberler!. 13.10: Müzik <Dans plak lardan biri taleb ederse, ve münazaa hA.... Bugün aaat ıs da ıreco 

tl ad edln l:ırı), 13.45: Tu··rk müziği: Çalanlar·. Veci - ..... aııat 20,SO da umuma üç dört saat sonra yatmayı 1 Y - k d 
melidir. Dolu mide ııe yıa;tağa yatmak he, Cevdet l{oz:>n, Ruşen Kam. Okuyan: esin önün e vukua gelmişse derhal ErluflTul Sadi Tek ve 

uykunun intizamını ihlil eder. Rüyalı.. Müzeyyen 8enar. 1 - ......... - Peşrev, 2 - mahkeme huzu!"una çıkarılır. Karşı taraf arkedaşlan 
kabuslu uykular tevlld eder ki böyle uy- Suphi Ziyanın Muhayyer şarkısı - Titrer yü- mahkemeye gitmek hususunda muhale- Biiyük e1eT HA M L E T 
kular vücudün ihtiyacını tatmin etmez. re~im. Mli.zeyye:ı Senar. 3 - ·•······· - Uşşak fet edemez. Adliye kelimesin: işitir işit- 7 Perde 
Uy!~u dı>liksiz olmalıdır. Rüyasız olma - sarkı: Saki yetL~lr. M. Senar. 4 - Dedenin - . . (Sel Atili RPvüaü biiyük vnryete 

Uşak şarkı: Ağlatırlar. M. Senar. 5 - Suphi ~ez, h~lk bun~ muhalefet etmek ıstıyen Çinlilerin hayret veren Numaraları 
lı~~k banyolar, ılık d~şlaT umumiyetle Ziyanın Hic:ı.z divanı - Dün gece. 6 - Yu - kimsenın aleyhınde harekete geçer. Ada- fiatlaTda •am yoktur. 

zl sur paşanın Hicaz saz semaisi. 14.15 - 14.30·. let kaJ.ime..ıi bütün milletlerde mukad- _ ......................................................... .... 
uykuyu davet eden müsekklnattır. Fa a 'il B k 9 
uykusuzluk devam ettiği takdirde artık Konuşma. \Ev kadını saati>, 17.30: Prağ - destir. İnsan müfekkiresinin merkez! u 

8 şam saat da 

0 zaman llftçlara müracaat l!zımdır. ram, 17·35 = Müzik ıpazar çayı müzı~n. Lan- noktası budur. Bunda hataya düşülebilir, gUndUz m&tine 16 da 
Bromür VP Bromürün müştekkatı Bro - toş orkestrası. 18.15: Komışma (Çocuk sa - b dilm T A R L A K U Ş U 
mürai gıı.rdenal, Iöminal vesaire gibi llfı.ç- ati), 18.45: Mhzık <Pazar çayı müziği), Lan- idina e . ek istenebilir, başkalar:ına Yazan: l<'rans Lehar 
lar kullanılır. Fakat dalma uyku itiyadı toş tırkestrası), 1915 Türk müziği - Fasıl yanlış bir zehab vermek için uğraşılabi- Yakında M. Yesırinln 
elde edilir edilmez ilaçları kesmeğe ça - heyetı (knrc:ğar fflslı), Celal Tokses, Hakkı lir. İnsan kendi nefsine karş1 adalet va- A Ş K B 0 R S A S 1 

Böylece yedi ay g@Çtikten sonra, gü- ıışmaııdır. İlaçla uyku itiyadı normal blr Derm::ı.n, Esref Kadri, Hasan Gür. Basri ür- zifesini ifa edebılir. Herhalde adalet g'5- .............. - ........................................... -
l'lÜn birinde hapisanede bir ~ayia zuhur şey addedilemez. ler. 20. Ajans, meteoroloji haberleri. 20.15: ze görünmez surette hükümran olur. r etti: ~:;:.C..;ev:.:a:.:b~is .. t-iy-en--o-k_u_yu_c_ul_a_nm_ın __ p_o_s"'."ta-ı Türk müzı~ı: Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Cinayet te fazilet gibi ona tabiiyet arzE'

Cevdet Kozan, Ruşen Fer1t Kam. Okuyan - d 
- Umumi af varmı.f. pulu yollamalarını rica ederiz. Aksi tak- lar: Mus+afa Çıığlar, Mel~k Tokgöz. 1 - Os- er. Son Posta 
Rapisanede böyMı fByialar sık Slk dirde istekleri mukabelesiz kala.bilir. ... man beyln Nihavent peşrevi. 2 _ Rakımın Her mahallenin bir mahkemesı var -

çıkar. Safderun olanlar bunlara d~rhal \ J Nihavent sarkı..~: Ne yanan kalbime. 3 - dır (1). Burada, kadı naihi (2~ ile birlikte Yevml. Siyasl, Havadls ve Halk. a-azete.sl 
inanırlar ve tll.rlü tilrlü hülyalar ku - .............................................................. Rakımın Uşşak ~rkı~ı: Sllmem bir gün. 41 - günün her saatinde hazır bulunarak şi- Yerebatan, -ç-at;.i~-eş-me sokak, 25 

ra.Tlar. Fa.kat, mahkômlardan çoğu ~ Türkü - Misket. Türküsü. 5 - Refik Fersa - kayetleri dinler ve derhal hükmünü ve- t S T A N 8 U L 
bedbm' dlr. Hapisane kapılan açılma • 'ı nm - Tepeler tepeler türküsü. 6 - ......... - rir. Karan milteakıb masraf tahsil edil-

N o .. bef ÇI• eczaneler Suzintlk şarkı - Bir nigfthınla. 7 - Ahmed rl .. ~. . . hükm.. . k b 
dıkça, ve ayaklan IOk.ak kaldırımlarına · Rasim rr.st ~arkı: B!r ken<lime bir hall pe - ı,sı ıçın · un sen çı masına unun 
basmadıkça, hiq bir ~ze inanmaz:1ar. __ .... __ rlsanıma baktım. 8 - Raif Karcığar şarkı: da tesiri oluyor. 

Lô.kin, fÜll geçtik~t bu şayia kuv • Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun- Gülüver sevdi~lm. ~ - Türkü - Kız pınar İstanbul efendisinin {3) bütün payi _ 
\retleni•__..•, Ve: lardu: b~ş~nda destiyi cl~ldurur. 10 - Rumeli Tür- tahtın iaşesi üzerinde icra ettiği hakkı 

- K~ Anadolu ordusu, İstan- İstanb11l cihdindekller: kusü - Şaban~ gozler şahane. 21: Memleket kaza menfaat gayegınden daha uzak gibi 
bula ..+..A.I, p.At ... h, ..___ etti. HükU - Aksar:ıyda: (Pertev), Alemdarda: (Eş- ,<ıaat !\yarı. 21. Konusma <Hrılkevleri hak - görünür. Fakat bu necib ve azametli bir 5......... ~ .u:nu re! Neş'et), Beyazıdda: (Haydar), Sa - kında), 21.10: Müzik (Rtyasetıcllm.hur ban- ahi d .b 1 
-L>.ı, ~_.., B'- ,,_. .. n...... R-adar, af do.su - Şef: İhsan Klln,. .... l ı - Von Blon - zev r. en 1 arettir. stanbul efendi!! 
-..ı..'c ....:-6 .. w. ..- --v .,........ 'A matyada.: <Erofllos), Eminönünde: (Meh y--• ak t 
ll:luhakkak... med Kazım), Eyübde: (Hikmet Atla - S!lll.hşorlar <Mqrş), 2 - Ancllffe - Afyon çl erztartıaltını tesbit ve ilan eder, tslçülerin 

Deniltyordu. maz), Fenerde: CEnıllyadi), Şehreml - ceklerl vadtsl. 3 - Weber - cFraysüstıı ope - ve ı arın doğruluğunu ya bizzat, ya· 
Hakikaten bir bt ,on ronra, bütün ninde: <Hamöl), Şehza.debaşında: <A - rasının uvertürü 4 - Maseagnı - ıı:İrls'I) ope- hud Muhtesib adı verilen bir vekil Ya-

h 
saf), Karagümrükte: (Fuad), Küçükpa- rasından selek.<;yon. 5 - Jamefelt - Prelud- sıtasi~ nezarette bulun Ö .. d 

U riva,.Uer tahakkuk etti. (Umumi d CI-I ı·"'-I> B k k~ ·· d n..ır vom. 22: Anadolu a1an...<n (Spor servlsD. 22.ıo: . ur. nun e me • 
lf) ilb edildi. :~)~: u = , a ır oyun e: \.ı.uer - Müzik (CazbaL.d) 22.45 - 23: Son aj:ı.n.s ha.- rasım esvabı ile, değnek elde, dört Ye-* Beyotlu cibetindekiler: berleri ve yarınkİ proğram. niçeri yürür. İstanbul efendisi atma bi-

sul ... ___ ,,__~ me......._ ......... ,.... hür ve .... ·--········ .. ••••••••••••••••••••••• .. ···---- ner, elinde bir terazi bulunduran adam-ıa.n&Dı1.ıwu 3"""'"'"..,_u........ İstiklU caddesinde: (Kanzuk), Daire -
ıı-e seroest havumı ~ettiğim an· de: (Güneş), 'l'opçularda: (Spor1d1s), ı y l lanndan biri yanında yayan yürüdüği.i 
da, bir lcaq nııtye teNddild devresi ge- Taksimde: <Ntzameddin), Tarlabaşında: ._ ____ e_n_i_n_e_ş_r_i_:y_a_t __ _, halde şehri dolaşır. başka biri dirhemleri, 

(Niha.1), şı,ııde: (Halk), ~iktaşta: (A- -
Çİrdim. Ve IOnr&.: 11 Rıza). 1786 da Türkiye - Lady eraven'in bu 

- Ev« .. doğruca, ora.ya gitmeliyim. Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: eseri Re§ad Ekrem tarafından dllim:17ıe çev-
~@ otuna, olwn... Üsküdard::ı.: <İmrahor), Sanyerde: (A- rllmlştJr. 

Dedim. saf), Kadıköyünde: (Büyük, Üçler), Bü- Çocuk - Çocuk Esi~· Kurumunun bu 
İstikamettmi derhal ıağa. çevirdim. yükade..da.: (Şinasi Rıza), Heybelide: (~a. haftııı.lık Çocuk mecmuasının 125 1ncl .ayısı 

. ) çıkmıştır. 
Sür'atli adımlarla ~ geçtim. naş · Ülkü - Bu Halkevıert merkezi m.ecmuası-
('O'çler) mahalleainin dar sokakla.nna ,.... ... _____ . _______ ,,~ nın 73 mel sa.yı.,ı 1ntişar etımlşt.1r. 

(1) Adaletin ~cra edlldiği ;,ere mahkeme 
derler. 

(2) N'alb, kadınm b1rine1 «Clenb ldJr. 

(3) İ.sta.nbul Efendi!i İstanbulda polla m11-
d ürftd1\r, ilmiyeye tnfllSUb bir a.damı, t:ıdeme 
hiç ehemmlyet 'ftl?1Jmederı dojtrııdaın dol -
ruya Padişah tarfındn tayin ed11eu bi)ytıt 
mansabla.rm nt tademeMdU. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-----···-
ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
yUN.ANİSTAN 

ECNEBİ 

·ı ti 3 1 
Eene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. KT. Kr. ----

1400 750 400 150 
234J 1220 710 270 
21 Ju 1 

• >O soo aoo 
Abone bedeli peşindir. Ad.re~ 
de!iştirmek 25 kur·ıştur. 

_.. .. ...-
Gelen euralt geri rJerilmez. 
llanlaTdan me•'uliyel cilınm'1%.. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilA.vesi llzundır. 

f
A''··;;~;;:·;;;;::·~·74i·~~;~b~i···-, 

Telgraf : Son Posta E 

Telefon : 20203 İ 

'-·-·····-······· .. ·····················-··-



14 Sayfa SON POSTA Şahat •• 

.... Pesfa• am tenis remam: 99 

' Deniz Şeytanı 

Yerlilerde skorpil hastallğı 
Muharrirler bu hali ne ıuretle sürük iki hiç bir zaman kurtulmak müm 

tasvir ve tavsif ederlerse etsinler, hat- kün değil?. 

G. Saray mı, Fener 
mi kazanacak ? 

Bulgarlar Şişli takımını. 
4 - 3 mağlôb ettiler 

tl en büyük, en kudretli muharrirler Bu adanın halkı, hakikaten muharib 
bile onun birazını, bir kum yığınından bir ırktan idiler. İngilizler, Almanlar 
bir taneciğini ancak tebarüz ettirebil - , aleyhinde ne kadar kötü propaganda 
rniş olurlar. yapmış iseler de onlar üzerinde rena in-

Bu iki ezeli rakib bugün 
Taksim stadında 
karşı aş yarlar 

Binaaaleyh artık ben, ufukta bir le- ıhalar husııle getirilememişti. Onlann İstanbul lig maçlarının son oyunıan 
kenin belirdiğini ve bu lekenin gittik- dimağlarında izler hasıl eden şey Al · ı bugün Taks·m ve Şeref stadlannda ya
~ büyüyerek nihayet alışkın bulundu- manlann muhariblik kudreti olmuştu. pılacak, maçların neticesinde İstanbul 
~uı_nu.z ~o~·k bir adanın yeşilliği göz- Bu halk, Ai~~nların bu cengaverlik şampiyonu ve ligde sıra ile derece a • 
~erımız onunde canlandığı zaman duy. hassasını İngılızlerden ve daha çok lan takım!ar belli olacaktır. 
kluğumuz sev3ncin . azametini t~vi:e ~land~~ ce?he.sinde bulunm~~ v: ge - Bu mevsim yapılan lig maçlannda 
~l~ı~yacagım .. Bız o k~~ar o.lmuş n.ye donebılmış olan1ardan ışıtJnışl.~r - hiç mağllıb olmıyan ve kendini bir pu
~bı ıns~nl~roık, kı aı:ı~ bızı hiç ~ır şe- dı .. On~arın bu uzak adalannda böy~e vanla geride takib eden Fenerbahçe • 
fın sevınd remıyec:~ını zannedıyor - ~ilsel!~ Almanların zuhuru, takdır n in önünde bulunan ~iktaşm şam
tluk. Aman Yarabbı. Bu manzara; se - hıslerını kabartmıştı. Bu halkın ara - piyonluğu muhakkak addedlı1.mekte 1. 

Mııçten yüreklerimizi ağzımıu getir - sında bir adamm ahlaki kıymeti, baş - dir. 
tnişti adeta Şimdi kendimizi daha za - lıca onun ınuhariblik espirisile ölçülü- Şu !k-..:ı.., ı_· B ·kt t k bu 

• w F k b «<.ınr n.ı eşı aş a ımının • 
fıf hıssetm f:!C başlamıştık. a at u yordu. gün Be ko 1 w tl k 
his. bu ıo::syıfiık «saadet zayıflığı> idi. Onların söylediklerine göre ada la - SU .... "tte Yka zaa yapaclmagı m1 Aaçı dmu a 

. ,"" z nrnış o ası azun ır. 
Adaya yaklaştıkça karadan, ta~ S'l.1- nnda bevazlardan kımse yoktu. Skor - B ik 

dan, gev~ek, ve sallanan dişlerimize uy pit hastalığının şişirdiği bacaklanmız eş tastn. berabere ka'lmış oln:a$, 

Şişli takımı Beşiktaştan Hüsnü, Güneşten Melih ve 
Yusuf, lstan~ulspordan Tank ile takviye edilmişti. 

Şişlililer ancak ikinci devrede hakim oynadılar 

gun yumuşak gıdadan, bir yumuşak üzerinde müşkü1At1a durabiliyorduk. Fene~a~~ı.:1' Ga~atasarar: mag.hlb 
muzdan başka bir şey düşünmüyor - Sahile bu vaziyette, malul insanlar gi- e~esı ~ıbı hır netıce. Beşı~n şam· 
kluk. Gemiler veya gemi yakalama .. ya- bi çıkmak münasib olmıyacaktı. Bu ha- pı!onhıgu kaybetJn.~e mhay.eıtl~n • 
lmd da yakalanıp esir olma ... Hiç hiç limiz; yerli muharib1erin, Alman cen - mı.ş olacaktır. Bu ıtıbarla Ta'ksımde 
ıbir ŞEY bize bir mana ifade etmiyordu. gaverlfği lehine edindikleri hürmet his yapılacak Galatasaray, Fenerbahçe ma 
Gemimizin provasını, denize doğru u - lerini artırmış olmıyacaktı. Ma1U1iyet; çına na~aran, Şeref stadında YR_?ıla • Şııli muhacimım. mu gar kaleıt onunde 
2ammş kabataslak biı:. iskeleye doğru vahşi insanlar arasında asla hüs~üka - cak Beşıktaş, Beykoz maçı şampıyon • A S. 23 Bulgar takımı dün Tak
çevirmiştık. bule mazhar olmıyan bir haldi. Bu iti- lu~ yolunda daha mühim bir vaziyet sim stadında birinci maçını takviye • 

Yüz kadar -belki de daha u-- yer- barla hasta V"- meca~siz halimizi, bede- dogurmuştur. dilmiş Şişli takımile yaptL 
ii halk, iskele başında toplanmışlar, bi- ni kudr<'tsizliğimizi onlara izhar etJne- Galatasaray - Fenerbahçe Bulgar takımının kuv.etli olduğunu 
zlm yaklaşmamıza bakıyorlardı.. Bun • menin daha iyi bir hareket olacağını 30 küsur senedenber.i her karşılaş • ihesab ed~n Ş~li klübü, Beşiktaştan 
~~r sert ~ahşi bakışlı zenci muharibler- dü...~nüyorduk. . . ması, ta'kınılann vaziyeti ne olursa ol· Hüsnü, Güneşten Melih ve Yusuf ile, 
<11. Biz şım.di koyu esmer reıkli, tenbel Bınaen.a~eyh onlara; İngılızlerle. sa • sun, husust bir mahiyet arzeden bu istanbulıpordan Tanğı almış, müda -
!tavırlı Polmezyalılar mıntakasından, vaşmak ıçın acele etmek mecburıye - maç, mevs:.min en carib oyunu olmak- faa, muavin ve hücum hattını bu ıu • 
siyah, cengaver MelAnezyalılar mınta- tinde olduğumuzu, kendilerinin gös • tan bugi.ın de kurtulmuş değildir retle takviye etmişti. Büyük bir kala· 
kasına intL1rnl etJniştik. Leudemann'a: terdikleri büyük misafirperverlik duy- · balığın do1dınduğru ıtribünle:rde Hafi.. 

N k . ·· t ril d ·c-t· 1 ki d ti · · k b ı kt. Romanyalılarla yapılan maçtaki hl-- e çir ın muş e er, emı"i.ım, gusi e va ave ennı a u e va ı - ciye Vekilimiz Şükıil Saraçoğlu da ha-
yarnyamlarn benziyorlar! miz olmıyacağını beyan ederek itizar dise dolayısile 2 ay müsabaka boy • zır bulunuyordu. 

Sahildeki cmemnu savaş• safı, içi- ettik ve yalnız taze su ile muz getirme- kotu alan Fenerli Fikrete mukabil, 
mize yeni bir kuvvet bahşetmişti. Bu - ]erini rica eyledik. Biraz sonra büyük Beykoz maçında hakem tarafından bir Oyuna Bulgar takımı başladı. Bul • 

1 1 ku b. d& ·b· k b ki d · ea·w· · k da ta ovuncuva tekme attığı için dışan çı • garların hücumunu kesen Şişli, muka-
!"asr yamyam ara mes n ır a gı ı a a ar için e ıst ıgımız a r ze bil hücuma g~ti. İrk yapılan hücum 
göriinüyordu. Biz süfli ve perişan su ve d€~te deste muz getirmişler ve bu kanlan A::lnan. bu maçta oynamıya - -:s 
bir durumJa olmakla beraber, Cenub çok kıymettar yiyecek ve içeceği gemi- caklardır. karşısında bocalıyan Bulgar müdafaa-
kienizlerin;n eskı zamanlarda meşhur mizdeki yerlerine yerleştirmişlerdi. İadia edebiliriz k.i, Fikret, Fener • sı tehlikeyi güçlilkle atlattı. ! 

cBanket>lerinc ihzar edi1mek :üzere et Yetecek kadar su w muz aldıktan bahçenin yan kuvveti demektir. Gerilerden topu çıkaran Bulgarlar 
ve ke.mikJ~rimizin seınirtilebileceğini sonra, sahi1dekı halkın sevinçli haykı • Bu yüzden de çok kuvveti° b. • merkez rnuhacimlerinin sağdan ~p~-
ijüşünmekten hali kalınam.ıştık: rı.şları arasında yelkenlerimizi tekrar yuncunun bütün bir takım 1ü ır. od ğı bir hücumla Şişli kalesini miışkül Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlıı 

- AI!rim! fora edE>rek engine açılmağa başlamış- müessir olduğu muhakkaktır. =.a~ bir vaziyete soktular. dü.nka maçta 
Kumandasını verm~tm. Hattl hali - tık. (Arka.3ı var> k F b h d b' Fikr t• d M kez muhacimin sağdan ortala - ··d fi Tura h.. 'L..•f 

hazırdak~ ~iddetli ~üzeyakamıza rağ - ·r·····~-··~---~····~··-~ .. ··~---~-·~····~·· .. ~····~· ... ~ .... ~ .... ].... ;eC:, 0 er;:~~e ku:Ve;~ni hiçeeti~~ir ~ dığı ~:pu, sol açık mükemmel bir şilt- !:~:~~n~ea Bülend, n,Işık u~~ ";, 
men .. eskı ~ng~v~rlık günlerimizi ta • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ .-;:: - mek demek olmıyacak mıdır? le Şişli kalesine soktu. Şişli Terakkiden kaleci ve eski mezU!" 

:;~~~:ır~~~~~:;d~!:"bq"".;~~~ - unun uma~~~- 'Oç hafta evvel i~ takım Kadıköy. On ~ö:dü.n~ dakikad~ü=ı..ntaki";: lard~n. bir talebe ile takımını takvi~ 
~e toka edilirken piyade tüfeklerimiz - - - - - - - - ·· - · - ·· - - - - - - - ·· - ·· - ·· - - - ·· - de karşıl~tı, netice malfun. sayıyı ikincı bır Bulgar etmıştı. 

1?'~fı""Pfl1' tf Ae makineli tüfeğimiz takırtılar hurl . ' Gala•aısaray oynadı, Mat Fener .. e ı. Jşik Lisesi müdafaasında Galatd 
ediyorlardı. ı bahçe maçı 3 • 2 kauıııdı. Soldan gelen kornerden topu tam 1 S li oynuyordu. Maç ba~ 

Bunun üzerine nhtlden bir bağırış 2 işte futbolün inceliği buradadır yerinde yakalıyan Bulgar merkez mu- ray ı k ad m h 
1 

gü ' 1 oldd 
· """•1 • h · · k ı · · h·ç ümid etmediği bir sona R ar eyecan ı ve ze o1muş ve şamatalı bir konupna ..,...., a - a İyi oynAmış olmak, mutlaka iyi ne • .~cımı . a ~cmın 1 

•• .• m .. d etı.4,,.,,,. Galatasar-1 
mış ve biraz sonra da yarım yamalak tice almak dernek değildir. şutle ikıncı sayıyı yaptı. Bu~n oyun u d ":""' 
tngilizce sesler işitilmişti: • '" ·yı k tro, tm k, 1 Bu gol 15 inci dakikada oldu. haklın oynamasına ragmen fazla sa1 

6 ıopu ı on 1 e e pas an ye- k .:ı İlk d ed ,...,..k ~aıctal 
_Siz Alman? .. Buraya ,eldiniz na • rinde kullanmak zamanında pas ver • Iııci sayı avantaj alan Bulgar ta ırnı çıkaramauı. evr e ~....,. • 

sıl o kadar uzaktan? .. ~Un, gelia Al -
6 

mek, .Ut çekmek, hülAsa gelen fırsat- hücum hattının her akım tehlike olm~- bir şiltle, ikinci devrede Bülend .-ıJ 
manlar .. büyük muharible!'! '1 l.ardan istifade etmek bü~erdir. ğa, Şişli müdafaası ise bocalaınaga bir hücumla Galatasarayın eouertııl 

Hala savaşa müheyya bir vaziyet it- 8 Bu hüner, bugün el'an Fenerbah • başladı. Bulgarların tehlikeli hü~m • yaptılar. 
tihaz ederek iskeleye yak.18.flyor ~ yer 9 çededir. Fenerbahçe takımı seneler • lan ile devanı eden oyunun 2' in<:ı ~a- Oyun 2 • O Galatasarayın ıeııtndl 
Dilerle konuşuyoruz: Bunlar fimd:i çok 10 denberi beraber oynadığı oyuncularla ki.kasında birinci golün hemen aynıni bitti. ~ 
dostane .ve ~ami~t bi: tavır takınml4 • BOLDAN SAÖ.&: bu hüneri bugün değil, çoktan kazan • Bulgar sol içi üçüncü gol olarak yap. ---··--· ._.,_ .. _.,_ ... _ .. _, -·-· -·· -----, 
fardı. Bıze ılk soyledikleri ı~zlerle e. • 1 _ 8tyah • Gölp. mıştır. Galatasaray 1933 denberi, bel- tı. 
fe~d~eri ol~~ İn~lizler aleyhindeki kin ı - Bllgi - Bayı. ki 33 defa takını değiştirdi. Bu vaziyetten sonra Nobar merkez 
fonnı tebaruz ettırmiş oluyorlardL O ı - xavgn - Aded. , • . •• muhacime Yusuf, merkez muavine 
sıralarda bunlardan bir çoğu askere a· 4 _ Fabrikuyon • O&Jre\. Cem t sporlardakı ahenk bir gunde, • ~..+"rdil 

be ~~-:ı te . d"l ed.ği 1 . d" k. gelerek yer des•t•1 er. A 1 Lapanq fiatlan 18 - 2 • 9 !ınarak Fransadaki 9iperlere gönden1· 1 - Ka.nnt ıeUrmif - Şarap. ş 5""9Ue mm e ı em ı çın ır ı 3 O fi ıt• • 
miş orada bunlardan bir kısmı vunı • ı - Rtl~flrlı aotut • ht l.naan. Galatasaray iyi oynadığı halde henüz Şişli düzgün oynamasına rağmen ~ ç s K L B a 
D.ar~k ölmüş, bir kJsmı yaralanmış ve 1 - Bir kadın mm - Demet oluyor ti. bu hüneri elde edememiştir. Bununla mağlftb vaziyette idl 31 inci. dakika l----~....::.-...-A"'.""~-:-h-,-=Ia:--p5-nı-::ll 
!kurtulanlar da, alışkın olmadıkları ik - ID - Saha - Btlcmn. beraber meşin topu yuvarlak olduğu sol açık Dirandan P81 alan ~p, ~ul 6,9S 1,91 
[imin teslrile, entani hastalıkhlra du • YUKARDAN AŞAÖI: i,.in umulmadık yerlere, aklm& es • gar kalesinin köşesiM attığı şutle bı • ~ ~~6.5171 •.111ı 

ı _ ıtanu.t ptırea - Para mnuıan do • :r -· s S6 ;, ,. 
çar olmuşlardı. Bunlardan memleket • Jap. tiği .zaman girip çıkmaktadır. Bakalım rinci goUl yaptı. . . ..,. ,:6676 6,6176 
!erine dönenler yıpranmış, bir işe ya • ı - BllglH. - .AUeıer. şarnpiyoM yarışında hagl tarafı mem· Devre 3 • 1 Bulgarlann lehıne bşıttili. :---.. ıa,7125 u.11.11 
!'amaz bir takım insan1&rdı. Kabi1entn ı - Bul olım.k - 8arbıofa:n ıı.tıllı. nun edecektir? İkinci devre başladığı zaman 1' ::..:;.. 67.82 67.a 
en nüfuzlu reislerinden biri muharebe ' - Emel!er ·Akil. Beş"ktaf _ Beykos takımı hAkimiyeti alm~ı. Üstil&te ya- _.. 60,78lS ~:~: 
hakkında hususiyet ifade eden bir all· 1 - Şeterm - Adi. 

1 pılan Şişli hücumlarından birinde pe.. a1l'911 11• llO 

ka gösteriyordU: İskele üzerinde bulu • : = = ~.A~•= ~. İşte öyle mühim bir maç ki üzerinde lt ldu Vilastardis'in güzel bir şiitü ..._ ~:• !::' 
nan bu şef şöylece mütalea yürütüyor- ıı - oamen -~ durma~ lhımdır. Beykoz maçı 'ka~ • ~:~:dakikada vaziyeti 3 - 2 yaptı. ..,,. ,,,371 6.U71 
:.:ıu· ı 2 8 .. ı:: 6 7 8 9 10 rursa bır tarafın i§1ni bozacak, lıgde 1 k k ş· li ka ~ ı.u l,tJ 
u • . .. ., u hi ·ım: bt talkımı mağlub e • Bu sayıdan da l a 1<>nra ış - -- 13·8460 as.&UO 
. - Beyazları ıbuhra:~ ~~er. g~~ 1 d~~u şı;:.~t k;zandıktan başka lig- lesine penaltı oldu. Oyun Bulgarların ::=;:.. M,9671 26.9671 

rır mis}1)ner er aıv .rwu .. uıcmızı .vJ • 2 • girdi G 9060 0 90llO 
ıı '1 ç·· kü derler blltün inMnlar 2 deki yerinde hiçbir değişiklik olmıya- lehine 4 - vazıyete . Hlı:nl 1.'1311 a.' 1371 u.er er. un , , . ....Ar hAkim .._ .. 
'.Allahm çocuklandırlar, bQtOn in.sanlar 8 caktır. Bu tekle rağmen Şişli .....,~ eyy- Tıtıtsne M 6t N 63 
Jkardeşdirler. Onlar söylerler ki artık ' Beşiktaş, yüzüp yüzüp kuyruğuna narnağa başladı. Ve bu arada iki mü- •~bol• so.5371 so.ss7• 
chak din• i kabul ettikten 80!U'a savaş ~ getirdiği bu işi elinden kaçmnamak hiın fırsat kaçırdı. ,....,. U,&911 IS,85lll 
gerelanez. Bir zaman gelir derler ki biz 6 için mevcud kuvvet ve kudret.tııi sa.rfe- 38 inci dakikada 901 açlk Diran, Şif· l 8 T t X a A S L .& • 
harbe gitmeliyiz. Meğer onlar harb • - 7 decektir. linin üç{incö sayısını yaptı. Ve neti • l------~-A.W-:-,--:1:;::-.. ,.-.. -.. -
aiyorlarmış. Biz kendimis için avq • 

8 
İki tarafm da ayni derecede ortada ce 4 • 3 Bulgarların galebesile bitti. ,.... ._.. 1 ,... 19 50 19 Sil 

mıyoru: ki~ ancak onlar için. Bu naml 9 olan bu iddiasım gözönünde tutacak o- G latasaray lisesi 2 Işık lisesi o • • w • 19 316 19 , .. 
olur? Eger ınsanlar kardeş :ialer bu na- lursak maçın ehemmiyeti kendi ken • a . • • ı ••deU 
sıl iş?_ Bizim pek ~ adamlarımız ıo dm. ortaya çıkmq olacaktır. İki lise arasındaki bu DlA9 Taksim 
maktul olmuştur, bir çokları da hasta, Svw•Uti bultnGCGtMa JMaUecUlm4f ıellU ~ Beeim stadında oJ!Wlıdı. Galatasaraydan ka· 
Jksürüklü dömnilflerdır. Ot• bir 6k -

Ankara borsası --



19 Şubat 

T BANKASI 
Kurul uf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiraSJ 
Şube ve ajans adedi: 262. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve thbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 liras? bulunanlara senede '4 defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİIUCA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinae 51) liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd 'rde % 20 fazlas.le verilecektir .. 

ıcur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinc~kiınun, 1 Mart ve 1 Hazıran 
taribkrinde çekilecektir. 

İnhisarlar U. ürlüğünden : 
Malın cinsi Mikdarı. Muhammen bedel 

metre 
Lira 

% 7.~ muvakkat 
temınatı 

Lıra 

lnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 
I - Şartname ve nümuneled muclbince yukarıda yazılı kayışlar açık eksilt

meye konmuş ve munammen bedeliyle teminatı akçesi hizalarında gösterllmış
tir. 

II - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat H d~ Kabataş

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameleri parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği 

gibi nümuneler de görü 1ebilir. 
IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralarivle bırlikte 

ınezktlr komisyona geL'lleleri ilan olunur. c852ı. 

~ 

Malın cinsi Mik. Takr. Vuhidi Muhammen B. S lhŞ sureti Muv. Tem, Saati 
Lir\ Kr. l.ira Kr. 

Eski çuval 
parçalan 
Muhtelit renk-

41000 kilo 2460 - Açık arttırma 369 14 

li yaldız 200 • 200 - Pavırlık 30 15 
I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme ayn ayrı hızaJann

da gösterilen usullerle satılacaktır. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
m - Arttırma 6/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü yuknncta yazılı sa

ıttlerde Kaba taşta kain Levazım ve Mil bayaat Şubesindeki Satış Komisyonun-

da yapılacaktır. 
IV - Çuvallar hergüu Paşabahçe İspirto Fabrikasında ve yaldız nümune· 

lerl de sözü geçen şubed~ görülebilir. 
V - İsteklilerin artt1rm1 icin tavin edilen gün ve saatlerde % l:i teminatla-

rile birlikte mezkur komkJ'Ona gelmc>leri ilan olunur. c94h 

Cinsi Miktlln 
~ 

Muırnrn· 

men R. 
Lira Kr. 

% 7.5 MUT· 

T. 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli Sn ati 

Pirinç etiket 31700 adet 400 - 30 - Açık eks ltme a 
içki satış kasası 2900 adet 8700 - 435 - Kapalı zart 14.30 
Filit 4000 Kg. 2800 - 210 - Açık Eka. 15 
Sinek kağıdı tyl cins 16000:> adet 1500 - 1ı2 60 » • 15,30 
Fillt tulumbası 100 adet 146 - 10 95 • ., 16 
Ynpışksn mRcunu 175 Kg. 245 - 18 37 • • 16,15 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 6 kalem malze
me hizalarında gfulerileu usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 15/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü bizalanncla yazılı 

saatlerde Kabataşt::ı Levazım ve Mübayaat Şubesin<leki Alım Komisyonunda ya. 
pılacakbr. Sinek kağuiı için bir hafta evvel nümune vmlmek liprndır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geç•.m şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Açık ek.c;iltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile 

birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı 
zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu ka -
nunt vesaik ile% 7,5 güvenme parası, mırkbuz veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü eİı geç saat 13,30 a kadar mez
kftr komisyon baykanlığına matbu:ı mukabilinde vermeleri ilan olunpr. cll02ı 

SON POSTA 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

1-.n hoc;; ve tat>ır meyva usare
lerinden yapılmıstır. 

Taklid edil ıesi kabil olmayan 
bir fen 1 ıırık ısı lır. 

1. GlLJz KANZUK ECZANESi 
HEYOÖLU - l~T AN BUL 

DOYÇE ORIE T BANK 
Oreadner Bank ŞubeN 

Merkezi: BerUıı 

TÜTkiye ıubelerl: 

Galata - İstanbul - İznıtr 
Deposu: tA Tütün Gümrüfl 

Sayfa 

lkhsad Vekaletinden : 

30 San'at Okulu mezunu 
Avrupaya Tahsile 
gönderilecektir. 

1. - Avrupa dericilik. yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek mektel). 
lerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebeleri.ti 
clO> u dericilik, .ıo. u yünlü mensucat ve clO> u da pamuklu mensucat tahsili 
yapacaktır. 

2. - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmalan lazımdır. 
A - Türk olmak, 

B - Sıhhati taıtı ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalışmağa müsaid olm~ 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bu!unmak. 
D - Maarif Vekaletı Bölge San'at Okulları tesviye ve elektrik şubelerinden 

ır.ezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'atında çaıı,. 
mış bulunmak. 

3. - İmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at Okulları müfredat programı.. 
na göre aşağıdaki dersle::-den olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir. 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek tekno!oJisi ve malzeme 
Lisan cAlınanca veya Fransızca> 

~. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak olan• 
lardan muvaffakiyet sırasıle 30 namzed ayrılacaktır. Bu namzedler üç grupa tet
rik edilerek mesleklerine göre 3l/12/!>::S9 tarihine kadar Sümer Bankın Bcyka11, 
Feshane, Hereke ve Kayseri Fabrikabrında staj görecek ve mesleki fabrika 
kurslarına devam edeceklerdir. Staj müdetince kendilerine ayda 50 §er lira ft.' 
rilecektir. 

5. - Staj müddetinın sonunda fabrı~alarda yapılacak kurs imtihanlarında vıe 
umumt çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahla.kan mazbut olduklanna 
kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak taleb"nde bulunamazlar. İm
tihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare vıe 
nezareti altında olmak üzere Ev1 Ati 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 senesi kıs sömesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

6. - Avrupaya gönde:ilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki staj ve Av
rupadaki tahsil müd1etlerinin bir misli fazlasile İktısad VekAleti.uin göstcrecelf 
işlerde usta. ustabaşı veya fen memuru olarak çah§acaklardır. Bu mükellefiyeti 
tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir taahhüdname vere
cek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

7. - Talihler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü fıkra!l.D
da yazılı Bölge San'at Okullarından hangisinde imtihana gireceklerini gösteren 
bir istida ile aşağıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğün• 
göndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
B - Askerlik vesi.kas . 
C - Mekteb şehadetnamesi. 
D - Hüsnühal varnknsı. 
E - Çalışacağı san'ab mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdik 6ı 

dilmiş sıhhat vesikası. 

F - San'at Okıılunu bitird'kten sonra çalıştığı yerlerden aldığı bonservisler, 
G - Altı aded vesikalık fotograf. 
8. - Fazla izahat alrna.k istiyenler !ktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğ(l. 

ne müracaat etmelidir'ier. c407> c793> 

,- Akba kitabevi ~ 
I Her ,, lden kitRb, gazete ve SON 1 

1 POSTA'rıın Ankıua bay.id'r. U 1der
vu ı • ı<ıkineı 1' ., rle •ırent.-ısıdır. 

Fatih Birinci Sulh Hukuk l\Iahkemesi sa -

tış l\temıırlu~undan: 

saı:h Mfınf'n"er ve HMan Ltttflnln şayian 
mutasan:Jf oldotınn Fatihte Hocahayret -
tin mahalle~lnde Mglt:ı. sokağında esti 41 
yeni 39 No. 88 ada 1941/8 harlkı. aa~ tarafı 
1941/1,S,4 t'\P N: arkası 1941/1,3,4, sol ta -
rafı 1941/5, cepMs1 9 metrelik cadde mah -

dud 9 66 metre murabbaı ve 48 ıtm 30 1ru -
rulJ muhammen kıvmetll a~ lrnlel şuyu 
7:1mnınd:- a.<'ılt arttırma surı> De 2:\/3 /939 ta
rihine m c:'>dlf Persembe güniJ saat 14 ten 

16 va -wn~,r mah'!ırtme bukA.t.1blnln odasın -
~~ Atld-f'lrl •artlar daln-slnc!e satılacaktır. 
Muhammen ktvmt'tin "!o 75 ini buldoğu ta'k
dlrde lhnle edilecek aksi takdirde son arttı-
rnnın to ıı t>lıi\dll baki kalmak Uzere 7/4/ 939 
tarihine nıii.,ndlf Cuma günü avnl s:ı.atte ve 
avnl err'" lktnet arttırmft yapılarak en QOk 
arttırana ilnle edHecektir. 

ı _ S""tı' ~in pam tledtr. İ11tlrnk edeeek
ler "- 7.5 ntsbettnde pey vereceklerdir. 

2 - hbu gavrlmenkul ftzerlnde mft.seccel 
ve gayrlmn!lt'Ceel hak sahlblerlnin tarihi 1 -
?Andan ıtıbnren 20 gftn zarfında ~ikile 

blrUttıe müracaattan lAzmıdır. Aksi takdir -
de gayrlmüseccel hak sahlbleri payl~adnn 
hariç knlıı lar. 

3 - Tar\hl ihaleye \ta.dar olan b1lcümle 
vergiler hissedarlara "' 2,5 t.ellfıllye ne 20 se
mllt ta.,ız beddt müşteriye atddlr. 

4 _ Mil~rl bedeli ihaleyi mtadında ver
mezse lh:ıle fe.,hedfilr ve gayrimenkul yeni -
den .arttırmaya ~ıJı:anltr. En çok erUırana 
ihale edilerek aradaki fark ve zarar ~ll~hü
ktim alımr. 

5 - Şartname herk~n göreblleceği su -
rette bugUnd~ 1tlharen açıktır. Fnzla ma -
ıtunat ~nler satış 115 No. ııe memurl -
yetıml:ı:ıe mli.racaat etmel1dlrler. 

T~~Tbı Ratip Türkoğlu ~ 
Sirkeci : Viyan oteli 11ra11. No. 26, Kat 
.. lıwıh .... -- ... 14 •• 20 

J• bdar laulala.naı kabul eder. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mıde, barsak, bObrek 

dOşkOnlOğOne 

FaD.DI 
Korıalu 
İ.tiyenlou ölçü. 

tarifesi ırönderilir. 

EmlniSnU 
ızmır sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

ilan Tarif em iz 
Tek a1ltun a.ntımı 

ıahile 400 llunıı 
lltlhile 250 » 
sahile 200 » 

Dördüncü •ahile 100 » 
/ç ıahilela 60 » 
Son ıahile 40 » 

:Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak- " 
ıar ayrıca tenzilfıtlı tarifemizden ~ 
utifade edeceklerdir. Tam, yarım ı 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanları:ıa 

aid işler için llu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tlincllık Iollektif 61.rteU 
J[aJıramanude .Baa 

.bkara ........ 



BOK POl'IA 

u 
inadan llskıran • 

NU LU ISIK • 

</aıi 
TIJN GSRAM CQJit O r;JIJ ® 11\J 
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1Ji1f asıcluı 
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T1JNGSRAM 
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BOURLA BiRADERLER IBTA~BUI. ANKARA • IZMI .. 

...... 
ikisi de birbirine hayran 

Gtb:ellllderinia aynam olan paıUk elitlerinde birbirine karp .,....,.,. 
Jeri HYfİJİ prilyorJar. Onların bahtiyarhtıaı Ye .. detlerlal 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten son 
muntazaman kullandıkları 

ADYOli 
Yarattı. Çllnkl R A D Y O L l N Adece ditleri temlzlemekh 
kalmaz, dif etlerini Ye difleri kuvvetlendirir, ağıza fİreD mikroplm 
llcltlrtr, blylece blltth ricudtln alılıatini temin eder. 

YENi BiLET SATIŞ Gl~ELERI 
Muntazam posta sefer~erl yapan vapurlarımızla seyahat edecek yolea • 

lara bir kolaylık olmak Te izdiham vutuuna mahal kalmamak bere 'bilet 
aatl§ gişeleri arttınlmıştır. 20 Şubllt 1939 Pazartell gününden itibaren faa
liyete başhyacak olan satıt yerlerile buralardan satılacak biletlerin cim w 
nevileri aşağıda yazılıdır. 

1 - Karaköydeki acentalıkta: BOton hatlar için kamara blletlerL 
2 - Galata rıhtunınd~ Deniz Ticareti binasına bitişik gi§elerda: BGtb 

hatlıır için güverte biletleri. 
8 - Topan\! nhtımmdaki yolm salonunda: Marmara havzuile lmroı 

hattı postalan için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundak: fiteleıde: Mersin. Ayvalık. Bartın hatla

i.çin kamara ve l'lveıte biletleri. 
Fotojraflı gidit - dönilf n halt bl letlerl almak ~stiyenierln. npurlarm 

hareket günlerinden bir gün evvel m ilracaat etmeleri menfaatlen icahm • 

dandır. 

=-=·~~ KOLINOS ....... 
Dil llACUllU 

kullanum LeueU 
boş, dlflerl inal 
l'bi parlatan K.o
UnOR dtınyada 
milyonlaraa RYAt 
NV8 MY8 kullaDJ.ı'. 
lar. Ttlptbl mub.., 

'riyab teklif edllmlt oldUIUndan uzwı mtıddeUe ihtıyacmm tmalll .-. 
lllJlk tlp6 il. "9lll t6»I IU 1aa..-. 

Modern 

ADABIMUAŞERET 
Y uan: Sllhegl~ MazaUer 

A•ere, aemma. kadıaa erketa, talebeye lt1DDlı ea lan.la -1. ~ 
sene1ı muaşeret adabıDlD tetamaıııne gOre JUı1mlf ut kitap. 

Fiab: Cildsiz 50, Cildli 75 ku1'11fe 
~--·Satış yari: INKILAB KITABEVi .._ __ ,, 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU. 
ve 

Pertev Çocuk 
~il' DiKKAT ...-~ 

_. eı A P 1 K O G L U 

Bu ... YUK Pı.YAIGOSU 1 SU!;.~ 
Pudrastnın 

lıiueıi olduju billihti1ar 
dhne gelm~ldeclir. 

I
== Ballı koyun ye 11p elinden m• 

B · • K ·d 11 1Un..1> / g•g mwd1lr. Bnttın batt.uarc1a ••bhr. Satıhk Çiftlik va Arsa Doktor Hafız Cemal 
eflDCI eşı e : / H'"" "' .;, dadır. TakllUerlnden 1akınını1. (l..oJmum IJWhi) 

50 000 1 tmaıatb Malt d Beykoza bir buçuk saat mesafede dal· 
Billllllı Uıramlgeı • Liradır... Teıet!~'ı: u:Jô 8 

lan ve akar ı1Ularile methur bır çiftlikle l»vanyolunda 
1°' numar8da hercb 

~----------' ıahilde bir arn ehven fiatla aatılıktır. _..h_Ht_•~b-bul eder. Telefaa 11CK4-m91 
Budu baıka ı lS.fJOO. 12.0JJ, 10.0:U llrahk Ocramı7.. I ·-----·-·• ---- Bahçekapıda Anadolu hanında ı •Ullia • lstanbul ikinci tfla. ...._..... • 

terle ( 20.000 Ye t0.000) ~k iki aded mildfAt Yardır- - Son P...ta Matbua rada Bay Bayıkla müracaat. da: 
Ba. t~bden bir .. et· alarak iftink etmeyi ihmal et- il -.. sır ınua aıd eua11 beJU1e ... utmma 

meJiniz. Sıı ile pi1••onaa mu'ucl ye ltahtiyWn ......._ == NetriJJt UildQrtl: S.U. ıtllQIP ·~ ZAYi - tran toMOloshaneüıdeD aldılun .-uewe .satııacakbr; .. t.QeaJerba AbarQ 
~ olar ... -... aıtı H. ntıtua ~nmu b~ 16-2-939 Sofular caddıulnde smema """"'"' ma. 

......... S. Jtant UJtl &ar1blndln. ~ ~tltmtl bJm•mlltır, halde 21/ı/939 8&11 ~tl ~ • • .... 

~ ··-~ - ••• '] ..... llü ohm•. (idlj 


