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Sene 10 - No. 3412 Yazı işleri telefonu: 20203 1940 

alkan konseri 

Romanyanın Balkanlarda harici taarruzlara 
karşı askeri bir blok teşkilini istediği, fakat 
Belgradın buna yanaşmadığı iddia ediliyor 

İdare işleri telefonu: 20203 ' Fiatı S Kunt.f 

Finler "iki cephede 
yeni muvaff akiyetler 
kazandık,, diyorlar 

Bir ısgia: Moıkooa hilhtimetl Fln/Andl11anın 
lalilaaını müteaklb bQtün 

Fin halkını Uzakşarka aürmige karar vermiş 

Rumen gazeteleri, Balkanlnra doğru genişlemiye mani olacak bir bitaraf 
blokun teşkili için Belgradda müzakereler yapılacağını teyid ediyorlar 

Belgradın noktai nazarı lr--............ - ......... -........ ~, 
j ltalya bir kısım 

Almanlar Balkanlarda fikir kanşıkhğı husule 
getirmek üzere faaliyete ıeçmişler i ihtiyat efradı silah 

= altına çağırdı 
R<>ma 29 (Hususf) - MUS301ini bu ! 

sabah askerl erkAnla görüıerek, İtal ~ 
yan hudwilannda tesis edilmekte <>- ~ 
l&n müdafaa eserleri hakkındaki ra - ~ 

Kayaklarla mücehhez b!r Fin akıncı mü frezeri yakalad~ı Sovyet eıırleı·ile 
beraber c:kından dönüyor 

Londra 29 (Royter) - Tallindcn Moskova hükfuneti tarafınd Jn r• -

Stokh-Olrna gelen bir habere göre Sta- velce verilen karar mucibince. r 
Un ve diğer Sovyet erkanı. Fintandi • diyanın istilasını müteakıb. bu m .. . 
ya hakkındaki esld planlarını değiştir- leket Sovyetlere tabi bir hale k<·" • -

1 mişlcrdir. caktı. (Dc\•nmı 8 inci sayfada) 

• porlan tetkik ettikten sonra, rnillt • 
m<ldafaa.nm takviyesi için yeni direk
tifler vemıişfiıı. Bunlar, teslihaıtm 

arttınlmasından başka efradın tay -
yarelere karşı mı..-ciafaa talimi mak -
sadile bazı mütc.1assıs ihtiyatların bir 
müddet içln silah altına alınması gi
bi direktiflerdir. Tifüs mocadelesine dttnden 

Zürih _
9 

(Husml) _ .ııa.ı~·:.:: h: ::ı.ın. vulıubulmasınuı bek_ Da ::ıt~nin 
0
itibaren şiddetle başlandı 

richten~ gazetesinin Peşte muhabiri, ya- Ienmekte olduJunu bildirmektedir. Ün valinin riyasetinde toplanan bir heyet 

'. ...................................................... / 

kında Rıomanyanm harici siyasetinde mü- (Devamı 8 inci sayfada) " Almanya kuvvetlidir, mücadele için esaslı kararlar verdi 

S tl 
• l l fakat harbi biz Cwnarıesi günkü sayımızda şehirde ti·ı Dünkü toplantıda verilen kararların 

Ov~ ne er, lıta gan arın kazanacağız,, füs va~'alannın ~evcu~ o~~ığ~~ yaz • birer sureti alakadar makamlara, varlfc-
~ mış, dun de sıhhıye mudurıyetının bu dar belediye şU1belerine derhal tamim e -

lı 
Paris 29 (Hususi) - Başvekil Da- bu.susta alınan tedbirler hakkında verdi· dilmiş ve öğleden sonra da bu emirlerin 

v.ı·n ere gardım tY•a.Adı· ,·ıe ladye bu akşam radyoda bir nutuk ği izahatı sütunlarımıza geçirmic:tik. tatıbikine geçilmiştir. 1.. 1 ~ V söyliyerek. beş aydanberi devam eden Vali ve 1belediye reisi Liıtf.i Kırdar ti- Dün verilen karar şunlardır: 

l 
harbin bilAnçosunu yapm1"' ve total füsün sirayetine meydan vermemek. bu 1 - Son seferini yapan her otobüs gece 

a ay edl~ n l r ' harbin uza~ ;olmadığını ihsas eylemiş . l hastalığın salgın haline gelmemesini te. yarısından sonra belediyenin tebhirha • 
':!I or a • tir. n_Un ~.tmek maksadile icab eden tedbirle- nele~ne götüı-ll~ek ve temizlenecektir. 

-----...;..____ Dabdye. bilhassa halk arasında ya· nn suratle alınmasını kararlaştırmıştır. Temızleme amelıyesi haftada en az üç 

Moskova 29 (A.A.) - Tas ajansı bil -ım.nlan Finlerin muavenetine koşuyor. pılmakt.a olan bozgunculuk propagan- ~. ~ maksadla do~tor L~tfi Kır'.18~ defa yapılacaktır. . .. . 
dirivnr: . başl·~ altında ·ıı~ b. kal de dasına temas ederek. bu gibi hareket- reısliği altında, bcledıye reıs muavınlerı Tramvay idarcsıne gonderılcn tnmim-

,_ '6.. neşre. 6 .. ır :ına e . sıhh" "..ı..-:.--:. - ·şı· .-ı.: ..ı1.... d 1 ..,..,,..1 
Pravda gazetesi cCaporette> kahra • (De 

8 
· · yf d ) leri taltbih eylemiş ve yalan şayialar ve beledıye ıye muU\Uunun ı ırilAJ• ut: epo ara ~~en tramvay arabalarının 

---~-~~~-~=~~---=~~-~=ın=a=Y~=a=a~-~b~~ın~~~~~~~~~le~~~~wb~plm~wb~~h~&Wd~m~~~ra~~~ 
Demir ve çelik şehrinde neler gördük? ıarını bildirdikten sonra, demiştir ki: lsas11 kararlar verilmiştir. <Devamı s inci sayfada> 

(Devamı 8 inci yyfada) 

.&nkaraya 
gelen alt1.nlar 

Çelik fabrikasında 
Alakadarlara göre Karabük fabrikalarımız yalnı2 -; 

Balkanlarda değil, Avrupada dahi bir iki 
müstesnası ile eşsizdir 

Yugoslav zabitleri 
Alman elçisinin davetini 

reddettiler 
Belgrad 29 (A.A.) - İhtiyat zabit -

leıile Yugoslav yüksek memurları Av 
rupa h eırbinin devamı müddetince mu
harib memleket elçiliklerinde tertib e
dilecek resmi resepsiyonlara iştirak e
demiycceklerdir. 

Bu tedbir. Yugoslav zabitlerinin Al
manya elçiliği tarafından eski Çek se
faıeti binasın<la tertib edilen bir re -
sepsiyona iştirakten imtina etmeleri 4- 1 
zerine alınmıştır. 

1 

r .................. Bugün ............. -, 

~ Hatıralar arasında = 

! Sarayın ziyaretçileri 
i -·-! Ü•tad Halid Ziya Uf(Jklıgilin 
1 

fi .. .. Loodra anlaşmaları mucibince İngil • ı getirilerek Merkez Bankasına teslim edn-

J (Altıncı :::;::;. )'b~aksınız] tcten1n bize ilrnız ettiği 15 milyon ster • ı diği yazılmıştı. l linge tekahül eden 55 ton ağırlığındaki Resmimiz bu altuikın bariU dahilinde 
'··-·······-···-··· ............... ___ ..... ..J attmm 114 6:andık clabili.tlde An.karaya eösteriyor. 



SON POSTA 
•• .. it' 

Hergün 
: Her yanlış hareket. yan:'ış muhakeme neticesi de~ildır 

Harb e:an 
"Çıkmazu dadır 

Ekrem Uşakh~il 

'1F:!!!. e~en h.~f~-ı So~·y.~t Rusynnın kü
i~ çük buyuk butu:ı şehırlcrinin 

tün sokaklarına lbirer duvar afişi asıl-
. Bu afişte kurumuş b:r ağacın resmi 
rdır. Ağacın ) apraksız daParında bir 
rü karga, hepsinin yuzü Fınlt'.indıya or

baş.kumandanı Mareşal Mannerheim 
e ark.'.ıdaşlarına henzjvor. ağaç harb sı
hları ile çevrelidir. Aşağıdan hır Sov
et a:: eri ve bir de Fınt:ındiya komü
. i, ağacı dcsterdemeıkle meşgul. 
Afişin altında üç kelime: 
-Temiz iş. 
Bu af~ bize Finlandiya mesc1 C'.sinde 
vyet Rusyanın görüş şeklini anlahyor, 

estere hakikaten eki'edir, fakat dişleri 

enüz ağaca dokunmadı, gittikçe sıkla
tayyare, tank ve piyade bücumlanna 

1 
'f.A l p 

ğnKn kat'i faaliyet devresine girmesi 
hara kadar gecikecektir. O zaman deste 
nin nasıl çalışacağı siyasi vaziyetin a
cağı inkişaf şekline bağlıdır. Siyasi va
yet ise elan bütün müphemliğini muha
z.a etmektedir. 

* Mühim bir İngı1iz mecmuası, cNinetecth 
entury and after. bşamuharriri Voigtin 

a'tında biikaç gün evvel göze çar-

İn.san duyup işittiği şeylerden biı\'Oğ'una delillerini gör
meden inanır, delJllnl gördüğü şeylerden birçoğu için de 
omuz silker, çünkü kalbden gelen sesin gösterdiği istika -
met ile mubnkemcnin işaret ettiği yol ekseriya başka 

başkadır. 

Hayatının dönemeç yolun.da ytı.nlış lbir istikam.et tutmuş 
olan kimseyi mutlak olarak muhakcmesizlikle itham etme, 
hakikati ıamanmda gömı.üş. olması ihtimali çoktur, fakat 

muhakem('sini değil, kalbini dinlemiştir ve insan ekseriyetle 
muhakemesinin değil, Iradesizliğimı kurbanıdır. 

~~~:§:~~;~~~~h~~= 
- Sovyet Rusynya karşı uysal ve dost Fransada hamallıh , ............................................. --~ Meşhur bir lngillz 

ir sivaset takib etmeklilrimizin bu mem- v k l · H b• f k 
keti Almanya ile anla maktan vazgeçl- .ı apan 1% ar :.~. orgun ır 1 ra T~nisçlsi evlendi 
eceğıni sanrmyalnn, bilakis böyle bir Fransada Lyon 
arcket Sovyet Rusyavı daha geniş bir şehrinde haftada i Otuz sene evvel 

c>ryalizme sevkroC'Cektir.> 20 kıza hamına! - dünyaya geldim 
Mister Vo'gtin ıbu rnütaleasım hemen lık öğretilmekte -

ütün fngıliz muh:ırrir1erinin dillerinde dir. Önceleri bu i- Kendisi de yıkanmakta"l hoşlanmı-
•e bırkaç istisnasile bütün F'ransız gaze- ... .. erkek yan baba, biT gün oğlu ÇOTabını çı -

~ı goren kardığı zaman: 
elerinin sayfalarında görürüz. Fakat hammalların hep-

tbuatın belki tc>lkinle. hiç ciiphesiz 1 si askere alın - - Bu ne hal, diye bağıTdı, şu aya--
... - ğının kirine bak. 

uhtelif siyasi mülfihaznlara tebaan ya- mış bulunmakta - Oğlu kendi ayağına ba1ctnadı, ba -
1~ ~1~ bu müt.aleal~rı~a rağmen res-j dır. Yeni kadın basının ayanına baktı: 
ı frgılız ve Fransız hu1nımctlerinin ta- J.ammalla 

h k t, . d h .. r. uıun 
~lrikve _ ~re1 .~ enn e enuz hıçbir de~i- önlükleri, çizgili 
şı goru muyor. Bu dnk"kad:ı Finlandı- bl taı 

- Baba, seninkiler benim.ki~erdcn 
daha temiz değil kil 

Babası kızmıştı: 
. . • k . • uz ve pan .on· 

saya y plı lan yardım gene sıh:ıh ve cep- 1 ·ı h b Fra 
h k" .. h arı e ar n _ 

ane .. ev ·ıne mun asırdır ve anlaşılı\ or 
ki, btivük dC'Vletler harbi kPndi ku~et- sasını.~. yepy_em 

- Haydi sus, dedi, biT kcr~ şunu ~ 
düşün .. ben senden tam cıuz sene et>- ~ 

1 ·ı k eli . \'e onJınal bırer 
erı e e..>ı sahalannda genışletmekter. . . 

henüz müçtenibdirler. ı:·masm.ı teşkıl et. 

K ··k d 
1 

• - ktedırler. 
uçu ev etlere ve ou arada b~has.sa ----------

İsveç ile Norveçe gelince, onları da ilk A · k 
günün kararında sabit görü)oruz: ç.ı grevi yapan 

veZ dünyaya geldim. E 

\.. __ ) 
7000 şarkı yazan havagazi 

tah ~ildarı 
Kalben Finlfındiyaya ba~lıclırla r, elle- ha uva n {ar , . Londrada mütekaid bir hava gazı ta'h-

rınden gelen her yardımı yapıyorlar, hat-ta gönüllü ismi a'tında birer sefer heveti Bilhassa sıcak memleketlerde ya~a- sildarı besteledıği bir şarkıyı daha sat - Çor·uklarını arabalarına bindirmiş, 
- · "-'an b" · eh' li ı 1 mıştır. Son elli sene zarfmda binden faz 1 k gonderiyorlar, fakat resmen bitaraftırlar ol ır cıns z ır yı an ar vardır ki 1 k sevgi i qpeklerini kucaklarına alını.ş 

ve öyle görünü)or ki, bitaraf kalacak- bunlar hayvanat bahçelerinde hapsedile- a şar ı yazan, ekserısini de neşreden sa- olan yiizlerce kadın. Londranın meş -

İkincikanun 30 

Bir talebe denize 
düşerek boğuldu 

Dün sabah K.lzkulesi önlerinde fect 
bir deniz kazası olmuş, bir genç denize 
düşerek boğulmuştur. 

Karlıköyünden saat 8,30 da hareketi 
eden fr}€v vapuru Kızkulesi açıkların• 
dan g~çerkcn. yolcular arasında bulu• 
mm ve denizi seyretmekte olan bir ta
lebe müvazenesini kaybederek denize 
düşmüştür. 

Hadiseyi müteakıb derhal vapur 
durmuş. kazazedeyi kurtarmak ıçın 
icab eden tahlisiye tedbirlerine müra
caat edilmişse de zavallı genç. dalga • 
larm nreısında kaybolup gitmiştir. 

_.Mağruk gencin, Üsküdar orta oku
lu tal,,.belerinden Nedim Şenoğlu ol. 
duğu nnlaşılmıştır. 

Knzn etrafında zabıtaca tahkikat ya 
pıl•naktadır. 

Holivuda kaçmak istiyeo 
mekteb talebeleri 

evlerine getirildiler 
Holivuda gitmek üzere evlerinden 

ve İstanbuldan kaçan maceraperest iki 
mP.kteb talebesinin bu garib seyahatle. 
rinin t:ıfsilatını evvelki günkü gazete
mizde bildirmiştik. 

Ailelerinin vaki müracaati üzcrintı 
İskendcrunda mahalli polis tarafın. 
dan yakalanan Necdet ve arkadaşı Öz .. 
ku dlin sabah lirnammıza gelen Etrüsk 
vapurHe şehrimize getirilmişlerdir. 

HoJivud kahramanları rıhtımda ken 
dilerini ailelerine teslim etmek üzereı 

bekl!ycn zabüa memurile. emanet e -
dildikleri vapur katibi İsmaile de bir 

azizlik yapmağı unutmamışlar, karga. 
şalık a:-asında bir kolayını bulup. va • 

purdan ve yolcu salonundan kimseye 
göı ünmeden ve tanınmadan şehrimize 
çıkmağ:l muvaffak olmuşlardır . 

Fakat bir müddet sonra ailelerı. Em;. 
niyet .Müdürlüğüne müracaat ederek fi 
rari çocuklarının evlerine döndükle .. 
rini bildirmişlerdir. 

Dün 200 bin lirahk 
ihracat yaplldı 

Dün muhtelü memleketlere 200 bin 
liialık ihracat yapılmıştır. 

Bu meyanda İtalya ve Yunanistana ba
lık, İngiltercye tiftik, keten. keçı kılı, 
Fransaya kendir, Romanya.ya kuru mey
va satı1m1ştır. 

Bilhassa İngiltere ve Fransay:ı son haf.. 
ta zarfında mühim miktarda ihracat ya -
pılmış olduğundan piyasadaki durgunluk 
ehenuniyetli derecede zail olmuştur. 

]ardır. cek olurlarsa şayanı hayret bir açlık gre- bık tahsıldara ancak bu şarkısı para ge - hur kilis~lerinden birinin önünde top. 

H k d 
vi vapmakt.adırlar Nı"tekim b- ı b" tircbilmiştır. Şarkının ismi. cGüneşi ve- l k ı "lt i Dün yapılan ihracatı daha mühim mik-

a sız mı ırlıar, haklı nı.ıdırlar cevab ~ · oy e ır yı- k an ara , ngı eren n. en gu·· zel ve nn 
• ' l K lk-t h si aya tabi tut.amazsınıZ> dır. ~~ telakkiye göre değişir. an a u a nyvanat bahçesinde iki se- baı;ta gelen kadın tenisçilerinden Kay- tardaki ihracatın takib edeceği kuvvetle 

HnriUıya bakınız, İskandinavyanm bil- ne dört ay devam eden bir açlık grevi K.l h b St:ıml'T'ens'i düğün tuvaletile görmeğe umulmaktadır. 
tün dığer b't raf yapmıştır. Bilfihare bu inadında:ı vazge- 1 omelre esa ile yemekler can atmı!:Jar kı"lı'se · · · d k d ------------

1 a mcmleketicre naıaran · mn ıçın e a ın da-
bü'"-;1, b" Çen hayvan, ilk oruç bozuşunda dört ta- Harb haline ragwmen bire.ok memleket- tı·ı J T Ot b

0

l 

R 

Ju.A ır hususiyMi varclır. Şarktan v: _ı e,. sıra arın üstüne çıkmışlar, bu ramvay - omo ı çarpışınnsı 
usynnın, cenubdan da Alınanyanın teh- vuğu birden yutmuştur. lerde tayyare seferleri eskisi gibi mun- kafı gelmeyince de ayak taburelerı"ni d d Dün Harbiyede bir otomobil. trarn-
ı ı altındadır, tek imdad kuvvetı"nı· ~ı· - tazam yapılıyor. sıraları'l üzerine koyarak. bunların u~ s-1 d • dl k" h 1\.. • d"I k d T I 1 h · a· vayla müsademe etmiş bu arada bir ki· 

ma . eni~ntlen lx-k'iyebilirler. De:ıiz r ı aru şım ı i ma-h ud bir çerçeve D) yare Ee er erme ta sıs e ılmiş o1an tünden veni gelini seyretmişlerdir. 
naklıyatı ı e tehlfltelidır. Fakat İskanui- içinde devam etmektedir, fakat vazivetin bu muazzam tayyarelcrde çok güzel ye - şi yaralanmıştır. 
nnvynyı bitaraf kalmaya sevked . 

1 
sonuna kadar bu şekilde devam edip ede-imek servısleri vard.r. Bir sinema san' aikô.rı Şoför Lazarinin kullanmakta oldu-

sadece e'hltkenın büyukliiğü de ei~d amı ımiyeceği ayrı !bir meseledir. Yemek ısmarlıyan mü teriler. yemek- a I h "b. / ğu hususi spor otomobili, tramvay cad 
Fınlandiya bugün Sovyet o~duır. Küçük devletlerin ke!ldi ıhtiyarlarına leri katedecekleri mesafeyi nazarı dik - . J1 ZP e sa : l O uuor desini takiben Perapalasın önünden ge 

k~~ı ~ukavemet göstercl>ilır. yarın s~nl~ 1 kalsa çektikleri bütün sıkıntılara rağmen 1 kate alarak ısmarlamaktadırlar. S~nema aı:istlerinden Gari Kuper A- çetken. karşı taraftan gelmekte olan 
k~ ıstıluya. u~.rn ·abilir, fakat mulıakkak müsel'nh 'bitnr<i.'!lığı, ihtiyatk~r bitar:ıf~ Y!'meklerin ne kadnr zamanda yenebi- me:ıkada ~~ızonanın en mühim gazete- vatman İsınailin idaresindeki 236 sa
kı, akıbetı buyuk devleti< rin ara d lığı muhafauı. edccek1eri muhakkakt1r. leceği hakkındn bir Amerikalı yoku bir l lerınden ibın olan Brewery Gulch Ga- yılı tramvayla çarpışmıştır. Bu mu·· sa· 
vukua g , ....ı. b" sın a f...ı. ' z lt •· t lmak t--""''"- · <'C~A yük m1 nacmcnin 11.l{at snğda.n ve soldan yekdi"'erine zıd ist tistik çıkarmıc; ır. Bu adam tüccar - e. e ı. sa m a "°i""'.Juusiıne girişmiş- d ticesi b r.ı...ı ne- 6 t ş h 1 emede otomobil ehemmiyetli surette 

ne :ıfi -=.1.r. Bu, büvfü:: müsadc>ır.e muhtelif tesirlerin altında bulunuyorlar. dır ve sevahatlerini hep tayvar,., i'e vap- ır. uras nı atır atalım, Gari Kuper si- h v • esnasındn kü k d B · • ~ h t t ı -..1 1 h asara ugramış. otomobılde bulunan 
. çu evl tl rin menfa Peri u tesirler harbin lbua\i.,kü sahneler maktadır. Adarrın hesabı kumpanyalar nc>mn , aya ına a 1 rn<Wan evve ayatını . . . 

bclkı hodbinanc bir dusı.incc olacak, fa- içtndc bit('ITliycccği hergün biraz dahn tar fından da doğru bulunmuc:tur: g.a?et .Pre, mocmuala:ra kan1tatür yap- ~s~ı adında bın çarpışma esnasında 
kat ate ten, ~rardan mil'nkiı"l olduğu kat'i şekilde bir kana.at haline geldikçe, Bir kahvaltı 80-120 kilometrelik mesa- makin kazanırdı. yuzunden yaralanmıştır. 
kadar uzun muddc>t, mümkun olduıtu ka- daha ziyade artacaktır. Kuma.ndı.ın bir feve dayanmaktadır. L d - t "h"' b. .. .. Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırıl-
dar ~ak .. ka~nuıık~dır,·hiç değılse kendi- menfez~ ımuht çtır ve diplomat ona bu Sıcak olmaması şartile. bir çorba 301 on ranın an 1 :r gunu mı~, knza etrafında tahkikata başlan .. 
lerim~ gorduklen, gaz<>t<>lerinde söyle- md t"1'11fezı bulmaya ça'mnaktadır, bitaraf kilometrede içilmekted"r. Etli vemek GO 24 Kanunusani Londra şehnn· in ta-dıklerı budur. ev etler "'"' ol mı~tır . . 

1 
6"n geçtikce ortan harici le- kilometrede yenilmektedir. Bir fincan I r"hındE' rnüstesna bir kıymeti haizdir. • ............................................... - .......... _ 

Eğer Almanyanın bu harbdcn ga'ıb ~~v:~~~anıı kovatll.eC<'~l~r mi? Bu sualin kahve 40 ki1omı>tre sürmekt!'dir. 1 1914 yılının bu günün<le. ilk defa ola- T A K V 1 M 
çıkması ihtimali mevcud olsavtlı bu ho'!- ğildir. vermek şımdılık mümkiin de-ı Tayyare1erde yemek isi ile meş~ul bu- rak iiç Alman zeplini Londra üzerin _ 
bmanc duşünce belki değiş bi1irdı, ic;til,- lunan a~cılar bu, kilom"tre hec:abını na - de uçmuş. ve bir tayyare de Dover'a lKINClKANUN 
balete Alman hegmıonyagı ultma düş- Ekr •m Uı:cıklıgil zarı dikk te almaktadırlar. tP'lr h:r bomba atmıştır. -=---x;r==== ...... m;-----H 
mek korkusu bit.araflara hiç d ;ı;·ı r Ruoi sene 30 Arabr ..,

0
• 

. e~ı se as- l!IM 
garl b r fedakarlık hissi yüklcyt'bilircli 1 1 S T E R lllôS Ruınl sone -Kuım 
fa'kat Alman 'J>l'Opag:ındası ne derse des-n' 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A l IL:tncfkinun 

bitaraf devletlcr ara ında A1manyan111 Dün E!SZPtelerden biri: ı--·-
1

'7---..~--..... -.,J,..--._-JI 
bu ha~!en :ib 

1 
çıkmasına ihtimal ve- _ ,şu HaJicin yürekler s17.lat cı tıaline !1f'hrı 

1 
m~wı vrrmi~lcrdi. Gidip alfıkadarlan ile konuştum ve 6 aya 

1940 & 

SALI 

ren yo . r, o . o a Aknanyaııın Çekos- vakt·e· kndar tahammül edeceğini> soruvordu. d:ıh"l ne kadar temizleme ameliyesine başlanacağı şeklinde tatmin GONEŞ 
lovakya ıle Lehıstanı ihva Mtikte-n SOTlra c 1 vi k ol edici bir revab alarak ~ldim. Bugün 1940 yılındayız, de _ 
eski hududlıın içinde mu-stak"ıl knlab"ıln- ı um :. . o uvan 'bir arkadaş derha' cevab verdi: k k 

s. D. 
.. Soyl y i Be me 1, ~radan 20 sene geçmiştir. Bu vaziyete 20 sene da-

ceğini dfı,.,.,inqnler, diisiincbı'lcnler, ı"'-tı- .. - • ı e} m: n gazeteciliğe 1920 senrsındc ·Yeni h ....... - ·ı gun. de ıntisab ett" o - yanan şe rin 20 sene daha dayanmaması için hiç bir sebcb 
mal dahiJincle .nörc>nll'r vnrclır ve bo··vıe · lm. zaman 'bana ilk iş olarak • Hal•<'in k ~ gitlıkçe dolmakta olması meselesi Ü'ZC'rinde bi 

1 
_ _, yo tur. kim bilir, belki o vakte ~adar Haliç büsbütün dolar 

olduğu içindir ki Finl:indivanın komşu- r <:> llu» yap- da köprü derdinden kurtulm~ oluruz.> 

Jarmdan gördüğü yardım bu dC'rPcPdc l S T E R i N A N, i S T E R 
kalmıştır ve gene ayni sebeb dolayısile- t N A N M A l 

., 
1 

E. 
v. 

s. o. 
11 27 
l 06 

Zilhicce iMSAK 

s. o. 
20 a 48 

u ıo 

ikindi Aktam Yataı 

s. o. 
s. r $. 1 D. 

-~ os 17 22 ld 65 

9 .. 8 "' - 1 d4, 



nl 
zelzelele 

Galiçyada Alman askeri 
var mı, yok mu? 

İtalya ile Japonya Niksarda zelzele 10 saniye -----ıilııiılillliım 
8f 8SIDda J8Dİ bir. ıürdü ve ilıi ev yıkıldı e Beynelmilel bir hu/tule 

muelai anli kominlern paktmı 7 ordu 29 
<A..A.. > - Dün ••m biri v ........ a_,._ ·-- ___ fiddetli ve diğeri hafif olmak üzere iki x, -.. .._..... -a•• --. 

Romanın yapbğı teklifte 
Almanyanın bloka 

hareketiarz olmuştur. Bu abalı aat B q1nt9 barb netlcell bin il& bef. 
S te de 2 saııiye süren bir yer saıımıtı· neJm1ltl mueı. IDeJIClaDa ~ Bun.. 
sı daha olmuştur. Hasar yoktur. lantan bir tanesi ftl' tl pet JUJdlr w llenb 

lrwlblere ratmen rlva7et ve 
iddialar &leYam ed.17oza DildlWe b•lledDmtı olmaktan ua.ttır. Bana. to1'e 

alınmaması şarh da var İzmir 29 (A..A.) - Dildlicle evvelki uw edeblllrll: mr bıllUl ftJa Pn.nm barit 

lloskova 29 (&A..) - Tass ajansı Sovyetler Birlljl tarafmdan tnklr e - gece 22.30 da 4 iaDlJe devam eden bir =.:.~::.bir~::: 
tabfmdan neşredilen bir t.ebliğde pr- dtımekf.e ı. de, Natioııal Zeııuntun 'l'okyo » (A.A.) - Budapefteden Ala- zelzele olmuftur. Bunu. yanm sut IOt\ brJDc o:alJnda balanaıı Alman JQ1calan barit 
lt Oaltçyada yani prkl Sovyet Uk • BükrelteJd mubablrl emin kaynaklar- hi gazetesine bildiriliyor: ra orta flddette 1klnc1 bir zelzele takiJ> 8llrl olaralı: ellr alabWr mı. aJamu mıt 
~llmda Sovyet ,kıt'alarmdan başka dan aldıjı maıamata atfen bunu teyid Japon sefirlerinin lçtimamdm evvel etmiştir. Yeni bir imar yottur. 111111e bOJte mtıaıea edtJtnee bana aJml 
"'9enduer hattını kontrol eden Alman edecek vaziyette olduğunu bildirmek· yapılan mfihtm bir mil!Abt esnasında Nlbmla de ftl'dlr. Y&Dl uterUt oalmda olup ld&arat 

~~ da bulundujuna dair verilen tectir. Kon! Ciano Jbaponyamn Roma .eflrl A • Nik11&r 29 (A..A..) - Evvelki gfln a- :1'.::!a ~=::aıe: ....=~.:. 
~rl ı.tzfb için kendisine mes'ul :Muhabir diyor ki: mau "" yeni ir bmintern aleyhtan blok at 11.45 te Nibarda J saniye ıf1ren ı.r mı. aıamallar mıt 
Da.tbınlar tarafmdaıi mezuniyet veril. teşkilini teklif etmiştir. Almanya bu~ hafif. dibı abah d& ikiye bet kala 10 BOJ11 bir premlp lbUIUlnm ........ 
... tekrar edUmekte ve şöyle denil • Alman müfrezeleri Romanyayı ce • b abnmıyacattır. SIJ'iye dren flddetll bir mbele by • Glmuma .-beb..,. amanda lapan,_,.,._ 
lbektedir: nub Gellçyası VBı11tasile Almanyaya Berlin Boma • ......_ mllrritl'l dedilmiştfr. Bir t1d ev yılnbn•ft iman- rlDde baa bemer bir bldlleDID ntLlınlmu 

• bathyan demiryolunu işgal etmekte ol • .. __,o ., w bir Japon ııemllllıden J1nDI kadar &blwa 
«Şarid Ukranya topraklarında hiç • cluktan başka Lwow'a ve tlaliçyadan ~ 29 (A.A.) - Smıday Dilpatalı ca za1 .at yoktur.•• .. ıo~mı tnllUI donamnu &aratmdaD ellr 

Wr ecnebi zabiti veya askeri yoktur·• ~yn hududuna mücavir olan başlı. ~takım diplomatik nmhabtrl JUi • F.rbaa 29 (A..A..) ~ D6Jl aabU •· ~ Alman WaaW .,. nn.ıma 
Berne 29 (A..A..) _ Gallçyada Al • ca şebjrlerine tanklarla mflce~ kuv yor~ • baada 5 saniye lflren çok flddetll bir lroJ'dala ab1ab netleell. tnsms ...._ .... 

IDID kıtaatı bulundulu Almanya ve vetli Alman kıt'alan da gelmiştir. fhbaratmrıza naaran Hftlerhı mG • zebele olm•u•h•.. Fakat. ,....ı .. t vnk • Jler l'JlillDID bedell ft bamalell balrlnnda 
pvirlerinden bazdan Rus-Alman it bir- ,.,.. .. ~. J- 1 - bndlıdne maıtmat 1lmDlllDhı bir......_ 

A •k d "' ki lifi beklenen neticeleri •ennedtlf tat - tur. Jet oldatu kanaatindedir. Bandaıı c1o1aJıdlr ingittarenin modafaa ve 
taarruz haZ1rlıkları 

mırı 8 a sogu an dlrcfe Roma - Berlin - T~ mihverfnln Gftm........ tl bit; 1:1r bitaraf ıem1 Del'8J8 lider w ure. 

401 ki.,,. öldU fhyaa için yeni bir gayret arfetmete Gümilşane 29 ( A.A.) - Diln gece den seline bebemebal m11&19DeJe tabi -.. 
Pllırerf tepik eylemettedl.rler. Gümüşanede hafif bir zelzele olmut • tuhllattadlr. Paut bu tam baretete • 

tur. Hasar yoktur lr:umıtll !Uram Japan .Japanıa olnuı.-. 
. l•J*I tefirlerlnln toplantm bitti Nlwtım 10n hMlledeıı dolan ftslJıe' ne. 

Lonclra 29 - Franm pzeteleri harb Nevyork 29 (A.A..) - Şımdfye ka- • AmMjada &lcell. bir .Japon barb l9ID1ll. bar tnsma :rb 
-+ablr~ 1:J6tün haftayı hıpıtere et - dar Amerlkada soğuktan ölenlerin a - Budapefte 29 (A.A.) - Hetfot Heggel Amasya 29 (A.A.) - Son 24 saat aıemlllnl JOlda durdararat enakmı • ..,._ 
-'mda •rahat etmekle pçJrmi§lerdir. dMi 400 e baliğ olmuştur. pzetes1, Japon dlplıomatlan arasında Bu- zarlında Amasyada muhtelif saatlerde ıie et.mit, hamulellnl tettıa ıtısum C6nDemll 
Mnt.a111>1r1er, Mkerl talim merkezlerini, • • dapeftede aktedilmff olan konferansın so 4 defa yer sarsıntısı hissedilmiştir. Ha- w bu haretetUe lapon pmlafne Japdaa 
.._ve deniz 6aler1nt, ham imalitııane - lngllız • Yunan ticaret na ermit oldulunu beyan " bu tonte- sar yt'ktur. ma&JMJenbı matabewn1 J&Pt11ım .,.,.. 
Aırlnt teftif etmi§ler Ye İng.ilterenin nr - la h 1 ransta milzakere edilmit olan husuat İapartada eruıueıc lnllUs ll!Dklnl W'bMt ....._ 
...___._. ~ ,...,,... t'erl -ı.. ü IR Şm8Slnlft 8 &mmİJ81 haklmıda hl" bfr - te--ın.. etmemlf +-ırta 29 (AA ) Şehrimi-.a- bl tır. aa bidtle, f11D11 ifade edlJOr tl. IQlld ~wueJtıe o ......... gayre n J.a&&ız m • .. ...., ~'"99""H mp • • - l'.111.: • .Japon ..,,uer1 b6J1e m11Q8Delen tllJI ta"'9 
.._,. f.lıtfhdaf etmemett.e oldutunu, Londra 29 (A.A.) - Tlmes gazetesluln oldutunu kaydettikten IOlll'a JapOll dip- rl sabah saat 3 W. biri de bugi1n saat lacalc olarlaraa bu Jb!tn mlblm bir beJ .. 
~ zamanda Biiyak Brltanya tmpara - diplomatik muburirine göre, İııgili%- Y1A4 Jomatlanmn dedıal .tir bulundukları 14 O 1' ıete 2 zelzele olmuştur. Zel • nemıDel b&dlle vıtabllecttttr. Bu bahlde Ud. -.,lutumm taamız vasıtalarmı da inkişaf nan Uearet anlapıaa müttefikler için e - memleketlere •\'det etımlyerec Bf1krep zele fAıla sarsıntı yaptığından btıtün tarafın laUnad •Wll notta! nmr tadar: 
~e matuf baJundUjıuna f6riip an- kOl)(]IDik harble Mr muvaff.aktret ~ gideeeklerinl l1lve etmektedir. halk binalardan dışanya fırlamıştır. 1aponlara ı&re, ftlll hlmıet baJtnde bL. 
k...,. __ ._~ .. -- ımekted:ir lumnJJan. herlnde- tlnlforma tlpmaJan. bir 
-.ıp;arcur. e • N ,. V kAI ti Hasarat ve zayiat yoktur. harb lf'IDlll balldell olap da mtmllDUnl 

fneuterede Razlnn, Teşrinievnl " MQlıarrir di,w ki: 8 18 e 9 e lneıma d6tımlJ9 ~ blV bir mubu!b. lllt& 
-.uıunveı aylannda ubre alıll!Dlf o- c- iN anlapıanın tam teferrtıatı harb lnegat 29 ( A.A.) - Dün saat 13, 10 raf bir pmlden tllr olarU &Jmuau 

ı..ı sınıflarla pndlden altı Jis yirmi bin dolaywlle ~r. Fakat iç :Jll zelzele mıntakas111a da lrieg61de blrbiriııl takiben ilç r.ebıe- ltıllUdeN sOıe ... h~ taratmdaa 
~ bir kuvvet YGcacle ptlrf'mlft!:". mümıkereden 80lll'& iki memleketla eski Je olmuştur. "Hasar yoktur. ubıt Mmete ..,. her1lanll bir mMataa 

"'8dt aillıb altlne alınacak olan sınıf ile Yunan ıbOırcunun yilzde 43 esuına ,are Uç heyet gönderdi ....... ~ .. :::-.:ı..:.n-=da ':d.:U~ 
ika J'(tz bin kişilik bir kuvvet daha elde hallini kabul ettikleri anlaşılmaktadır. '*enderunda dtrde bitaraf semllerde barb tllrl olarat tft 
..._it olaeaktll'. Kut Qi ~de il Sul9tl 4ol)e, t,.mz- Yunan ....... Ankara 29 (Hususi) - Nafia Vekl· Anta~ .D -(A.A..) - İnglliz]et.'D tlt edUlr. Bm en Jakm miat. lapoBJanni 
.. altında bir mll,m ftl 1la bin kiti I ne ehemmt,etll 191rlJde lnkipf lmklnını leti Erzincanda ve diğer aamntı olan zelzele fellketiedelerliıe. yeniden Is - ela lf&Ht IJ)edfll .. blJlt barbde b7de
liiWi.macak ve lMO mıesl nnı.,ettnde or-1 verecek mahı,ettedlr. İnplterenla birçok mahallerde bfnalann neden yıkıldıiı- kenderuna g&ı~nnekte olduklan et .. dilen blrvok mtlmull ftlr:uattlr. llıamafth 
dia :n-:~eudu. dd mll:JOD bet 1ÖZ bin kifl- Y.unan mab9ulil Ye bllıwa Almanya,a p DL yeni yapılacak bfnalann nevi ve yayı tesellflm etmek !zere y(lbek yar- ::_.~ =-:-edenle~= 
,. aaııı olaeüttr. debilecek olllll bıiltl1ıı mahsuınmt mil • tekUnt ve bun1ann meYCUd mabeme dım komitesi tarafından Kızılay umu • tellt edllmemlftlr. J1aUA. ba h1lluta. ToQo.. 

lldıablr1er1n lntıbu, fnlilterenln bil- bayu edeceli blldlrilmektecUr. ile en ucuz ve en kolay şekilde ne tan- mi merkezi idare heyeti azasından Or- ela mtldm mlalııereler OINJaD ....,.,. 
J9ı :Ye~ bir ınuharebeJe hazırlan • Aniapne m6tteıfdderbı dola • oenub da yapılabilecellnf arqtırmat tızere du meb'usu Dr. Vehbi Demir İskende. ratmen. 
~ ctiJlıı meı1r:ednde4fr. lngtltm!, 1 Avruıpı1sınc1Mi ~ ceıplı,8'1Jtl d • buralara il b--+ i&ldermttfr· nma gelmlftlr. Dr. Vehbi Demir İsken .. n-ut:Je-'-teıı.... tin ,. ı.,.,,v tnadlannda 
~ yeni huekit llhalann:ı in- yadeslle takri19 elıWebe " ~ Be Bu h b.""~hyacaklan rapor derunda bulunan Vali Şiikrll Sb1anen war edloek w n Jllden mthlm lılr •ua. 
tlııit etmtıllnden tevellflcl edebtleeek b6- olan anlıqmayı ~. lan ve::ete verdikten ve ya- siler ile g&rilşerek gelecek eşyaların ,;_ ~':.. :..1r1v.im'::.c1a1na = : 
.. llbpizJer1 ene1dm &Whdlnde tut • •dd il lbrm gelen işlerin neden lbam oldu· llket mmtakalarma aev1d ~ birlikte 11,-. bahman AJmaD Wmmu IWllldM 
...... Fraısada casuslırtn '' ı ı tunu tesbtt ettikten aoma btr talimat- tcab eden tedb•r1er1 almışlardır. ~. 

Al•nJlda Jlll llir fren C8Zllaftdanlmalartnl lta'laldl name hazırlanacak. tmar ve tnp faa • Yeni • ........_ ...._ .5.u,,. ~,- e,,,,.., 
Put. 21 (AA) - JIUU mildafaa ne - llretfne derhal başlan•caktır· fe~ U1waıll 

bn• ıla zarettntn büd.irdilhı• Sfin ı Dnunua - Londra 29 
(Hususi) - Buraya pim Bir Y- apırı Aloya 

1""fta 29 (Buud> -Zllrlhten alman mc:leoaôefinelmmtaka utmmahbmeal Bazı itirac maddeleri haberlere gl>re Anadoludald zelzele fe-
•,.•ı.a. sGre Pmar ptl A1man1*. aaa&1uk d1rmGnden dolayı iç klflJl bet b klo d Uketz~d~lerf için yeni Zelanda hma\- lnlıde p1111fallflk 111 

._. bwiı bwa olmuftar· Ue bef arasında tehalilf eden kil- 8 D a meti 5000 yeni Zelanda llra1ık t.eber • hmtr • (AA} - Bir 'f'anaa 911pa • 

D4 "4fzf4 hattına mmwnmat nakleden rek ~Ye diler bir phla da Jh' - yeni hükümler kondu rilde bulunmustur. nı Alanya açıklarmda futmamıı tell • 

~ btal'l ~' bumı mi tıene bapae mabld)m etmlftir. Ankara 29 (Husud) - Yumurta. lnepltlde ltir Jlftllftdl ltlr rile kayalara çarparak batmış w Alan-
flcldetll 1Dfi11k w1eri lfltilmlt- Diler' cihetten <Jıalem.Sur-Marne u .. fındık. ku Gzilm palamut yaya tltica eden kaptan ile 6 tayfası 

llr. kert mahkemesi ıe Dnunueanide Arthur ~i4:i:nm muraka~e ~ olan nı. kadın yanarak Dldl Etriist vapuru ile plırim1ze gelmiştir. 
C.. netteestnde birgok 1dmle1erba aı- ıtıetn tamtnde birini cıyaberi idama Ye i1Ç ihrac 1 birer madde illvesi hak- fneg61 29 (A..A.) _ Burada çıkan Yunan tonsoloslulu bu bzazedelerbı 

~'P."1"1r:tacfJr. memurlar tnkif ldflyt de camsluk dhmiinden dolayı Jir- ==ıe :ramame Vekiller Heyetin- bir yangın neticesinde bir tadın yan • mPmletetlerlne avdetlerini temin et • ........ :anu- bazı mifei' _. klnla mahkUm etmi§tir. ce tasdik edilmiştir. Bu maddeye g& • m'IŞhr. mlftlr. 
-IHI"· 1 ili . fil re memleket içinde ve dışmda harb tı. -· ..... 

18.000 Lıll . qı z tis:arat ı ısı n seferberlik ve seterberute hazırlık Saba~ta• s.ı.m 
.... ·-ı ....._mi lırl •ıraHıt 1111rı alhıa a'ıııyor veya tabii aıetler gibi mühim sebebter 

nvfftn111 VRl'I' Lcınclra • (A.A.) _ BahriJe nazın, altında mezldh' nlzamnamelerde yazı-
~ 21 (11--.1) - Fnnsadüt Leh ~ dntl Aftlll bmaruma bJr lı tolerans hadlerini iki misline kadar 

;'t..~ tanfmchlı ~ BeJu pmte tevdi ~. Bu proje muctbin- çıtarmağa ve ambalaja müteallik hL 
•lll anJaıfi'" ... ~ Allnan lfpa ce tlclnt ....-ı amtraWk dab:elilıiA kümlerln tatbildnde hal lcabma g6re 

-.;~ ~::" Wl ~ JDanaoll il• llrecekUr· arar almala Ticaret VekAleU aallhl -
~ ........... · inkmde yetU bulunacaktır. Ba niZ1.JDD.1me ya-

~ "1- :L:.:.::&~ Y ' ı ıRiR iir rm (bugtbı) den itibaren ~ mn 
_... JDllllllb 18 • dl ldlıw lfrmlt oJmHtaclır • 

. ...ı~-. ..... ftd bfeclll•ttlr. .., 
~ 2t - ... ajmı Mldlrt....... ~ 

..... BatveJtll Ua ... lazirlart ........ 
~ o1aıi fftD Buma tebrl el • J.ondn 2t - tn,lıterenbı her t.a -

ft (A..A.) - Bu 11ba& Ola- vanada kaza ~ Bapeldl MJn rdmda ı.a havalar lllkOm llnDekıea 
"11..ailaı!* feci bit tren kamı ~ ıJnmclan ~· Ma dtr. MGnUflM. boDı1P tlvh'Me _., 
~ Dk haberlere ,ar. Uye mam da ~· Yar&11 ha- t11111I• olJnM1edu'. ~. bClJGk "" 

-. .. ....,.100 yaralı vardır. fiftlr. ahhurlarla hareket etmektedir. ıımz... 
• • • • Blpe1d11e mmrlar lfırvatlstanda taıltm lntlzunmdılmdm dolaJI. Jl'rall 

........_ •;11MA1ım ııı netıcesl sırb • Hırvat birllll şenlllderlndm sacta bulunan taamı askerlertM ven-
,,.. -" 2t - ~ ajansı bildlri • cmnmekte fdflet. 1• m~ ele mavakbtle kil • 

ill ieoı 1eç1a lleticestnde. mecust teş- Filistin de tid .. tli yalmırlar mn1mıttu'· * 
~ •n 160 meb'ustan 140 ı hü Kudüs 29 (A.A.) - On bet seMd~ ~ 29 (A.~) - Kar ıalm-" ve 
~ tanfb etmiŞtfr. Bu beri gö:iilmemiş ş1ddett& ~lmurlar yerlerin donmaa Jtlzilnden bu sabah =-~ liyaseU, yeni 88 - Tel-Aviv'de ehemmiyetli ıı.Drlara se- Parlste bf~ yol kazalan olmuştur. 

har ._ ~· maz - beb olmuştur. Sokaklar ~ n Birçok i!m!*lerl hastanelere kaldıt-
alttada ve mıınak•JAt ~· mM mecburif!IU bald olmuftur. 

ibret tabloları 

:talıll••Mnde .......... -" 
........... : ................................. iL 

··-·---·: .... ... ,..,,,. w ........... . • : .• ·n••i7h.... ... ... - ~ .. ...,. --
- .......... ,. , •• 111•111 .................... klt ........... . 
... • lılr ......... , ................................... w bal! 
.... , n ....-.: .,,_ n ......... lloqnlar da nrm. bdat.ha ....... _ft ........ _ .. -lota .................... e.,•a•ıı'L .... - ...... ~ •>zz 1 bla-.la, eepbaMIDls balr11&1M1a ............. . 
.... ..,..... ....................... On• "9laeak k1*et .. ............... 
..... bfa .......ıald .............. ,........ JılDU lılrak, ..... ..,.. ..... . 
... alba ....... 1* .. '9111 ....... lebtıla-. Ve'l'M........._._,_. 
........ nulltlnl ........ ld u&1k .... - ft ... .-. ......... .... 
Mr dlkbtlt taldh ediJw. Çlnkl ... ...,.. ...,_ ............ -- 1 • 
•• aatl adlracak laM1ar ......._ .. 
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( __ ~Ş_e_h_1_·r __ ~a_b_e~r~le~-i~l 
Maarif Vekilinin dün Kok kömUrU narkının 

t tk. ki yokselmesi bekleniyor 
şehrimizde yaptığı e ı er dan~:~:=.ı:~:=~:::::~ 

Lokanta arkadasını öldnren 
' 

uarsonlın muhakemesi 
Hasan Ali Yücel Üniversiteye giderek Rektörden 

izahat aldı ve Tıb Fakültesinde de~s dinledi 

iskelelerimiz arasında nakliye işlerini gö
ren deniz nakil vasıtalarının nakliye üc
retleri birdenbire !ırlamı.ştır. Bu hal sö
mikıok ve Karabük koku fiatlan üzerine 
de temr etmektedir. Kokun tonu Zongul

Miıcıdeiumumi katilin bu cinayeti maktulün tahriki ile 
işlediğini, cezasının tahfifi lazım geldiğini söyledi 

daktan şehrimize iki yü.z elli kuruşa geti- Sirkecide bir lokantada vuku 'bular. bir 
rilirken şiımdi dört 'yüz yirmi beş kuru~a cinayetin muhakemesi 1 inci ağırcezada 
çıkarılmıştır. ŞHeplerle nakliya! esnasın- son safhaya girmiştir. 
da kömürün tonu !başına dokuz kuruş si- Hadisenin suçlusu garson Ahmed, kcn
gorta ücreti alınmaktadır. Halen kömür- disile beraber ayni lokantada çalışan ar -

51 inci :maddeyle tahfiiini istemiştir. 
Dava, karara kalmıştır. 

Bir kadını döven adam 
mahkum o!du 

Ier mavnalarla ve diğer ufak merakible ka<fuşı Kcnam, bıçaklıyarak, öldürmüş - Salih Bozkurt isminde bir genç Küçük-
yapıldığından sig-0rta primi 60 kuruşa fır- tür. pazardan geçerken, Emine isminde bir ka 
lamıştır. Kömür tüccarları belediyey.e Alımed, bir gün lokantanın yukarı ka- dına söz atmıştır. Emine de, kızarak genç 
müracaat etmiş, rıarkın yükseltilmesini is tında istirahat ooel'ken, Kenan yanına gel adamı sövmüştür. Buna hiddctlf'ncn 
temişlerdir. Tüccarların mürac:ıati tetkik ~ ve genç, Emineyi yakalamış ve sokak orta-
edilınektedir. - Müşteriler geldi, aşağıya in de, ça- sında evire çevire dövmüştür. 

• • lış, demiştir. . _ Bu suçtan dolaıyı adliyeye verilen Salih 

lnglltere Ye F ransadan Ahmed, aldırış etmemış. bu yuzden a- Bozkurt Sultanahmed ı inci sulh ceza 
ralannda şiddetli ibir kavga çıkmıştır. :3ir mahk~esindc yapılan duruşm.ası neticc-

b l•f ıı·,caret hey·eı·ı geliyor ar~'. f~zl.a hiddete kapılan Kenan elıne jsinde, 15 gün hapse mahkum edilmiş ve 
geçirdiğı lbır sandalyeyi &l'kadaşının kafa- derhal tevkif olunmuştur. 

Mevsuk ıbir membadan öğrendiğimize sına vumıuş, Alh.med de yanında du~an Bir otomobil kazasmm 
göre; bugünlerde İngiltere ve Fransadan bıçağı kaparak, Ke:_wınm karnına sap . - • 

- .,...ı.rlmiz.e bir ticaret heyeti gelecektir. mıştır. Kenan, aldıgı ağır yaranın tesı - muhakemesi Vekil Untversltede 1'Cktorle beraber ~ .. 
1 

. b·ı~n... .. ,__~:şı- d'u k 
A • .. .. • • • Her iki memleketin tanınmış tuccar a- nle ı cuıare Oımu ur. . Çarşıkapıda idare etmekte ol ğu ta • 

Maant Ve.kırı Hasan Ali Yucel, ~~ kıtablarını tetkik etmeK~e oıa°: K:omıs- nndan mürekkeb olan bu heyet şehrimiz- Katil suÇ'Ulldan 1 inci ağırceza!a ':en- si otomobilile İızak isminde bir museviye 
sabah ~~presle Ankaradan şehrımı- y~nun çal~~~larını takib e.tmi~tır.K~: de geldikten sonra muhtelif maddeler • len Ahmed, duruşması sırasındaki muda- ça:rrparak, ölümüne sebebiyet veren şoför 
ze gelmıştır. . mısyon re.ısı. Is~bul Kız Lısesı ede~ı den olm.a.k üzere 10 milyon türk liralık fa.asında, vak'~ı bu şekilde anlathktan Ali Fehim düaı adliyeye teslim edilmiştir. 

Vekil. Haydarpaşa garında maanf yat muallı:r:ı Suleyman Şe~ket, k~mıs- mübayaat yapcaktır. sonra: Suçlu şoför, Sultanahmed 1 inci sulh ce 
erkanı ":e dostlan tarafından karşılan- yon ~~saı~ _ha~~a.Vekı~e m~lumat İtısadi mehafilde bu ticaret heyetinin _Ben de, kedimi mü<lafaa zaruretin- ~a mahkemesinde yapılan sorgusunda: 
mış ve Istanbula geçmıştir. v<?rmıştır. Ogrendigunıze gore kitabl~- gelmesine büyük bir ehemmiyet atfedil- de kalarak, elime lbir bıçak aldım. Bu es- _ Beyazıddan Sultanahmed istika -

Saat 11 de Maarif Müdürlüğüne ge- rı tetkik etmekte olan komisyon bır mekteclir. nada ne olduğunu hatırJıyamıyorum, cıe- . 'd" d Bu da - d '·i 
len Hnsan Ali Yücel burada Maarif kısım türkçe ve edebiyat ki tablan ü - . t.' · metınde gı ıyor ..ı':111· t-

1
esnak 'konn eb~r 

· -r · d ı.:kl · · b'f k G • k•• Ü O •• mış ır. tramvayın yanınuıun anı o ara çı a ı Müdürü Tevfik Kut ve Vekalet mu et- zenn e tet~ erıru ' ı ırere raporu • azı opr S nun . Dünkü mutıakemede, müddeiumumi . . " 
tişlerile bir müddet görüşerek muhte. nu Maarif Vekaletine ?önd.~rmi~tir. t . . 'O'beyd iddianamesini okuyarak: suçun iş _ adam, geldı, o~ıl~ çarptı. ~aza'. böy-
lif iş]er hakkın~ izahat almıştır. Ha- Komisyon çalışmalan~ hır ~udde.t da .. . ~~liri . lenişinde maktul Kenamn da tahriklerini lece vukua geldi .. H~disede, benun bır .su-
san Ali Yücel ögleden sonra saat 16 da ha devam ederek henuz tetkik edıle - Gazi koprilsunun harab ~ır ha~e se'beb olarak 'bulmuştur. çum yoktur, demıştır. . .. 
Üniversiteye giderek bir müddet meş- miycn diğer türkçe ve edebiyat kitab- geldiği yolunda çıkan haberlerı beledi- Müddeiumumi Ahmedin 448 inci mad- Hakim, soııgu netfce.sınde ~ofor Ali 
gul olmuştur. Vekil. 't!,niversitede R:k- ~ar:n~ da en küçük tefeı:uatı?a kadar ye tekzib et~ektedir. ~~ h~susta 11:~ - deye göre tecziyesini, aneak bu cezanın Fehimin tevkifine karar vermiştir. 
WrC~ilBil~lwU~w~Hee~~ın~~~~w~~ararudmu~~~nıı~a~amura~~~b~rmzbcl~~~~~~=~~~=====~===~==========~==~ 
ile görüşmüş ve Tı·b Fakültesi talebe- umumf raporla beraber önümüzdeki de salahiyettar bir zat şunlan söyle • 

Ticaret işleri: D11nlz işleri: !erinin dersine girerek tedrisatı takib Subat ayı içinde Maarif Vekaletine gön- miştir: . . 

etmic:Ur. derecektir. - Köorüdeki ahşab parkeler şışmış- d nk.. Tırhan bu sabah limanımıza 
" - d'1 · · · Mensucat fabrikatorlnnnın ü u Maarif Vekili Üniver~tede bulun • Maarif Vekaleti mekteb kitabları tir. Müteahhidden tamir e ı .mesını ıs- / geliyor 

duğu n:iiddet zarfında Üniversite ders meselesine büyük bir ehemmiyet verdi- tedjk, yapmadı. Biz de mahkeMm_:hye nd1.ü toplantı.sı d b"t" Birkaç gündür beklenmekte olan 
vaziyeti ve ihtiyaçlar hakkında Rek - ~irden bu komisyondan başka ayrıca racaat ettik. Cumartesi günü_ u en. ıs Dün Fesbane fabrıkasın a u un .. . ed h 

d B h ttın . t' kil Tırhan vapuru dun Fethıy en are -törden izahat alınış. Cemil Bilsel mev- biitiin edebivat muallimlerinin de ki - mektebi profesörlerin en ur anc ' mensucat fabrikatorlannm LŞ ıra e ket etıni tir. Vapurun bu sabah şelıri-
cud enc:titülerin vaziyeti, münhal pro- tablar hakk;ndaki mütalealarını sor - sucu Fikri. Sadettinden mürekkeb bir mühim bir toplantı yapılmıştır. Bu top . ş w. 

fesörlükler. kitab vaziyeti. talebe yar- muştur. Edebiyat muallimleri bu mü- heyet yerine giderek tesbiti de:ail ya~ lantıda bazı tiftik ve yapağı ihracat ta- mıze gelec~gı anlaşılm~tadır. _ 
dıın te~kilatı, zaruri ıhtiyaçlar etrafın- talealarını bir aya kadar Vekalete bil- pıldı. Biz. kabaran park<?leri bın ellı cirleri hazır bulunmuş. yapağı fiatla - Vapur limanımıza gelır gelmez, ::nu 
da Vekile malfımat vermiştir. dirccekler<lir. Bütün bu mütalealar lira harcamak suretile tamir edece - . t'kr te . decek tedbir _ tehassıs bir heyet tarafından tekrar 

- Ü rınm ıs ı arını mm e Hasarı Ali Yücel niversitede bulun Vek5lette ehemmiyetle tetkik edile - ğiz-> . . .. . d .. .. -ım·· bazı mühim tetkik edilecek ve bundan sonra ta -
duğu s1rada Vali ve Belediye Reisi Lut- cek ve bundan sonra lise ve orta okul- Gazi köprüsünün tecrübeleri bıtm!Ş ler uzerın e goruşu uş. . dilm k .. ha la alı ak 

· 1 t b"t d·1 ...... ı.,tir mır e e uzere vuz ra nac • fi Kırdar ile Parti müfettişi Tevfik larda ~debiyat ve türkçe tedrisata ye- tir. Belediye. muvakkat kabul muame- noKtn ar es ı e ı ..... ~ · 

Fikret Sılay da Üniversiteye giderek ni bir veçhe verilecektir. ·lesinin vapılması için Nafıa Vekaletin Bu~nlerde yapılacak ikinci bir top tır. ------------
Maarif Vekiline mül8ki olmuşlardır Vek~let yeni türkçe ve edebiyat ki- den Köprü. Münakalat Vekaletinden Jantı İ!e tatbik mevkiine konulmak ü- -~ hl I 1 I • 
ve Vekille bir müddet görüşmüşler - tabları için müsabaka açacak ve bu boya mütehassısı istemiştir. Mütehas zere bir takım kararlar ittihaz edile -. ,.,,e r f er • 
dir. kitablar hazırlanmcıya kadar halen o- sıslar !;ehrimize gelince. belediye fen cektir. Belediyede yeni üç tayin 

Maarif Vekili tİnh·ersiteden sonra kutulmakta olan kitablar üzerinde i . işle;i :nü dürü Nurinin reisliği altında b ·da ihti 
İstanbul Kız Lisesine gelmiş ve bura- cab eden tashihleri yapacaktır. Ye - bir komisyon kurulacak ve muvakkat istanbulun ug Y yacı Belediye imar işleri müdürlüğü şe.. 
da lise. edebiyat ve orta okul türkçe (Devamı 11 inci sayfada) kabul muamelesi yapılacaktır. Hergün İs~nbula üç yüz ton huğ - bircilik şubesi müdürlüğüne Galib Bil-

day veren Ofisin bu miktarı dört yüz gin. muameıat ve tatbikat şubesi mü
tona çıkarması Ticaret Vekruetindcn dürlü!,rüne İbrahim Bluk. proje şubesi 
istenmi~ti. Ticaret Vekaleti bu teklifi roüdü!"lüğüne Rüknettin tayin edilecek 

izzet Muhittinin cenazesi dun merasimle kaldırıldı 

Vekiller Heyetine sevkedecektir. lerdir. 

EknJliyet valofları mütevellileri 
Vakıflar İdaresi tarafından ekalli -

yet vakıflarına aid mütevellilerin t~
yinlerine devam edilmektedir. Beyog: 

fuwG~a~mu~~~~ati~~ahı••••••••••••••••••••••••••••-~ 
mekteb ve sinagonları vakfı müleve1- te naan M (E811:5) 
liliğine de Beyoğlu musevi lisesi öğ. - Yarın Akşam e;;;;;J) \\dl ~ ~ Sinemasında 
retmeni ve sekreteri Bay Baruh tayın 

1 Musiki ve ahenk dalgaları arasında sevimli bir aşk macerasını tasvir eden edilmiştir. Bay Baruh, uzun sene er 

adliye hizmetinde de b~~~~~~~-~~.:: .... ........................................ 
"insan kalbinin sahibi,, bu\undu 

Emnivet Müdürlüğünden §U mektubu al -
dık: 

2611/940 iarihll gazetenizin birinci sayfa_ 

SON BESTE 
Şaheseri başlıyor. Başrollerde : 

KATE de NAGY 
GEORGES RIGAUD ve JOSETTE DAV 

Nefis musikisi, güzel mevzuu ve göz kamaştırıcı dekorlarile cidden 
göz ve kulaklar için bedii bir ziyafet teşkil edecek müntehab 

sının üçüncü sütununda cvapur iskelesinde 
bir kutu içerisinde bir insan kalbi bulundu• 
başlığı altında intişar eden ynzı üzerine yap 
tınıan tahkikatta: Şlrketihayrlyenin 54 nu_ 
maralı vapurunda bulunmuş olan 1ıısan k~l
blnin ~ıb talebesi tarafından tatbikat lçın 
teşrlhhr.neden alınmışken vapurda unutul • 

c ı . du~u anlaşılmış ve müddeiumumlllkçe im -

cnaze a ayına aıd Mr görünü§ ~a~~.s~ın:a=:k~ar~a~r~v~e~ri~lm;l~ş~tl~r.91••-~~~~=========~~~~~~~~~~=~~~~~~~===:t 
bir film. 

Veıatını teessürle haber verdiğimiz ga- ve na.mazı Beyaz.ıd <:"-: ... d k 
1 

t " ' 
zetcci ve """"".....,, kad 1 zd t au...,.ın e 1 ınmış ır. Ş A 1\1 f R E D E R 1 C M A R C H ~z,-..... -. ... ar aş arımı an zzet Namazdan sonra cenaze otom bir k y ,\ R J N AK 
Mu!ıittin Apakın cenazesi dün Cağaloğlu - - 0 ıne 0 - M le;:' L le=- K 
Fmıaf cemiyetleri hastanesinden mera • ~uhn~ ibüyuk tbir kalab:ılık teşkil eden ~ ~ 

SincmasındA JOAN 
ve 

BENETT simle kaldırılmıştır. Cenaze merasim.inde :zının da ~tuza yakın otomobil ve oto
Basın Birliği azalan, matbuat ml'nsub _ ~l~rlc Eyu:be kadar cenazeyi takib et
lan, 'beden terbiyesi teşkilatına ve klüb- mıştır. Medıum İrzet Muhittin Eyühde 
lere mensıib sporcular ve hakemlerle babası Hacı M'lthittinin metfun bulun _ 
memumu seven nrkadaşhın büyük bir duğu aile .makberesindc Allahın rahmeti
kalaba 1ık halinde hazır hulunmuşlnrdır. ne tevdi edilmiştir. Mezan başında arka
Cenazeye gazeteler, bedcın terbiyesi tcşki- daşlarındnn hakem Refik Osman Top ta -

gibi 2 büyük yıldız tarllfmdan nefiı bir surette temsil edilen 

--AG M u 
ıatı, klübler, futbol hahkem1er1 ve mer - rafından :mettnmıun mezayasınaan dü _ Fransızca siJzlil film takdim edilecektir. 
humun arkadaşları namın.1 yirmiy·~ ya- rüst ve temiz karakterinden bahis haztn AŞK ve HEYECAN dolu sahnelerle sUslenen bu mmın zevkli ve neş'eli mevzuu herkesi mf'mnun edecek, 
kın çC'lenk gönderılrmşti. CenazC' s at 11 ıbir hitabe irad edilmiştir. Bundan sonra eğlendırecektir. Filme ilave olarak: METRO JURNAL, en son dünya ve muharebe haberleri 
de ha.c;tane~en. knldınlanık • rk.~~a lnrı .. -,hazırun göz yaşları içinde arkadnşlarmın DİKKAT: Numaralı koltuklann bugünden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 
nın elleri uzerınde Beyazıda goturulmuş mezarı başından ayrılmışlardır. \ıı~----••••••••••••••••••••••••••••••111!1••••••••••'" 



Mi ZAH~~~!iii 

en erin azı arı 
[ Uyanıı mecmuasının son nüshalarına bakılarak tertib edilmiıtir] 

........ il ... _ ................... Yazan: l•mel Huldsl ~~~~~------' Tıbbi bir müşaver 
Davamız 1 B 6 6 

B.lz:lm clwmm wr. - Günet titriyor. 
Awkllhımz ,mt yapnda. - Korkmuş. 

Yedi yaflDda mıaa aklı başında. - Kamerde caZband çalınır mı 7 
GeJ'ÇI aklı an8ll'a topacUe dönüyorsa - Çalmır. 

da, soma ıene d&dlp dönüp başına ·ge- - Kamer kaç kötelidir? 
lfyor. - Sekiz! 

Bizim da"21m ftl'. - Neye dokuz değil 
Biz fe'1lz. - Evvelden dı>kuzmuş, bir .köşesi 
Muharrlrlz, piril. ressamız, muver- düşmüş, sekiz kalını§. 

rilıiz. - San'at nedir? 

• 

fçimhıde öyle muhanirler var ki oku- - Bir gramofon • 
.nak yazmak bibnedilderi halde muhar- - Bu gramofon ne çalar? 
rir oımu kudretini göatermi§lerdir. - Ne plak koyarsan onu çalar. 

İçimizde eyle pirler vardır ki, şimdi- - Plaklann içinde en gü'Zel hangisi-
ye kadar gelmif flllrlerden hiçbiri onlar dir? Madin Mele 
kadar gllzel uçurtma uçuramazlar. - En açması. 

İçimizde öyle rıa•m]ır var ki. Elleri- _ En saçması hangfsi? - Okuyamam henüz yumadım. 
~ __._ l - Oku nesirlerini. ne kalem fırça ..._.,n ~u. yapar ar - Bu olacaktı amma olmadı. f1, 

ft kabüfyetldz ....,ıar onlann resimle- N lmad - Okuyamam, bemilz yamuıcfım çanca IClnpn adamla fCf1f ils f,,. Nıtıeee dMrDfı .,.,?erdi 
rine bakar da,~ resme benzer bir : O:~ :S~m clddt niyetine yut- - Öyley&e nasıl fÖhretsln? - Sizi dilı1i)Qnmı. - Do1nBJDU ilterseniz verdığim 
feY ~ derler. turmrva kalktılar da. - Şöhretim ip!. ŞoJıreti kendi ten- - NeclA Bannnm deli oldujuna neden laDm o aman kat'iyet tesbettt. 

İçimizde öyle miıvenihler ~ar ki, on- _ Şöhret nedir? elime yakıftırdım. oldu bitti. ~? Babasının deli oluıu. - Daha evvel de fiipheleniyord 
lara et olabilecek 1ıek milvenih ne dün- _ Zorbalıkla elde edllmest istenen - Dam ihrtikıde ne olur? mun da deli olmasını yüzde yüz tcab et- demet? 
yaya geimişttr, ne de gelecektir. O bizim bir - Saksağan. tirmez. Tj) henüz böyle bir kaide koy - - Eftt. 
mllverrlhler tq atmakta o kadar mahJr- fe'Y'. _ Saksağanı ne yaparsın? nwı»ftır. MU w ruhi emrarm vücud - AnlıJQrum. Ailenizin sırn size 
dlrler ki, bh- ağaçtaki kuşa taş ·atsalar o : ~;:z.'bu zorbalar. - Belhıe kazma vururum. buJ.ınaınoda irsiyet ~i en mühim kodru ve l1:tıNb veriyordu. Bu mesele 
kuşu muhlkkırk wnırlar. _ Siz kimsiniz? - T.asfiye nedir? rolü oyn.amakla beraber birçok müellif - zerinde bir hayli zihin yormU§tunuz. 

Bizim davamız var. - Tasfiye tasfiye .. bildim bildim. ler ir.siyeti % 80, % 60 diye bir Diabet nayetler ika edilmiye balpnınca p 
ÇOn.1dı bizim midemizin i~nde genç- - Yediden yetmişe kadar gençlik. _ Söyle blldinse. dahilinde ta)'iın ve mütalea etmektedir - dünüz ki btil evinizia içini sizin ar 

J1k bulunuyor. Onlar bizim midemizin 1- - Yetırnişinde gençlik olur mu? _ İyi prla .c;yıer. ler. Bize N~ll Hanım üzerinde yaptılı - da imif gibi biliyw. o zaman ~uu. 
~deki ~lilf anllmıyorlar. - Neye olmmmı, aynaya bakmayınca _ 0 tasfiye değil Safiye .• ben ana mz tetkikleri anlatır llllBlnız? Bu husua - bir fiımtek çaktı. Dediniz ki katil b 

Çilnttl ~Jar. olm gfttl. . . tasfiyeyi ....mm. ta IDefiUıl oldunuz mu? biri dejilee bile mutlaka bizden bir 
çw ,ezterl btr mideyi delip. bir - Sen ne iş bıllrsin? . - Pek 90k. Aıılatayun, efe!Vhm Bu d1ımü var. Bu kararı verince 

mSdemn ~eki .-.; dimağı, kuabın - Hid>fr iş. - Onu da bilirim, Tevfik çalanmf. tetmkat muhtelif devrelere ayrılır. Ev - baflac:b,tıız. Tlln bu sırada Necl& size 
&.-..&-1'1- •----~ Aciulir. - Resim yapar mısın? - Gene lomadı. O da msftye. veli ÇOOUıklu:k devresi, yani mektebe 11 - zürindeki betayı itiraf ...u.: '" 9111:::&~ Wlnllllil&~ y Şimdi bildim. 'l:'ltl.I. ..... 4 -~.j 

Biz hepimiz Rl'llP9 birer genç dima- - apanm. - . den Necll... Onu fU tekilda tari! ede - eaki qk mektublarile kendisini 
1ız. Parmaklanmmn ucundan zekA .. bur· - Yazı yazat' mısın? - Hani bır işe girecefe verirler. bilirim.. Zeki olm••na rqmen deralerine, ettiğini bildirdi. İşte 

0 
zaman Sürena. 

ımmuaaı deliklednclen utidad fışkınr. - Yazarnn. - Gene o~dı. Ona da tavsiye derler. vaifelirıe clevammz, hlfarı, kolay feY - nm eski kan d&vasuım varısi ve Neclin 
Biz an'at 'Jf8, IMl'at içer, böyle yaşanz. - Şiir mi, nesir mi? Peki, sen tasfiyenin ne oldutunu bilme- lere, fllntaziık htiyelere, musikiye, res- da fel'Üd CÜ1'mÜ olmasından filphelen 

Blztm davamıs nr. - Her ikisini de. c:U.1m halde cmu istiyorsun. me taızı.a ıJ&kah. Sigara ıçiyor, hayal - diniz. Süreyya haklundıa tahkikat icr 
A'V'l*Uwmz ,ecn J'&fl!lda. - Göster resimlerini. - Ben ne istediği.mi kendim billyw perver. Tuhaf tuhaf fikirler serdediyor. giriştiniz. ~ •• Y8'8A tarzı, ail 
Yedi yapıda amma aklı başından da - Gösteremem henüz yapmadım. muyum ki. Seneriliğe meyyal Ha,el kuvveti vlsi ve saklaYJfl filpbenizi takviye etti. Deııbıltr,. 
~ * * - Oku fiirlerinl. Madin .Mele canlı. SellJÜzeıbn zevk alıyor. Sinema - bir gece -.bebe kal'fl nipıılınm H :.::==-------_:::.....::._ ____ ...:_ _________ ...:_;~;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;~;.-;.~;~-;..-;.~~~-;. ya, zabıta vak'alarma fazla ctüşküıL .. Zan- Beyin cesedini tqıyan bir otoırnolıüdl 

H / K .A YE: Gederim tJb ldtalblan da tam bir psikopat inerken gördünüz. o zaman babuınm 
olmrya ııamzed 90CUiu böyle tarif eder - li olcfutunu babrJadmız, bu illeti 1mnlJD 

k ....... ,..... .. 1111; ler. da tevarüs ettiğill1 dDtflndünilz ve b A ... ... ... Ba 411 ....._ 1111bD iellL - Evet, devam ediııJz. hükmOııüzü verdiniz. Bu hillanil v-ım.ı. 
BarmuD. - Genç kız çağındaki Necllya gelince de bitlabi ~ıı_.;.. sur-. Bmnam:& ltOD11f11P mRd ..... --:1ç; .--. ıı;,,.. 

a llaJW ım LeylA Kerem için bu kadar yakın]Jk Jtöldinden tll'IL cmu da fÖYle tarif edebiliriz: Umumiyetle aid talsilltı lıtyelen teebit et.met ko 
Oa1ar nJendillr. hiıııaetmemiştl. SölQman efendlnla ......_ ildim. miiıtebavvil bir haleti ruhiye. Daldkası oldu. Dofnı -6ylemiyor muyum Necd 
Genç erkek &Gml bir tuvalet giymifti. Bu aşk Klemansonun hiçbir nımanm- Amma nud ıtnUmT. dalrtkasına uymaz. Şimdi sevıııçli, fimdi Bey? 

Omç bdmm' 1Da'91 .moJrint çok pktı. Ev- da tasvir edi!ememiştl. Tek oalara ltemeJlm dlJe. akuıtılı. Sıkmtmıım aebebini kendisi de - Evet dolnıdur. 
1aıme nwDlr\ulunııl*i masanı!l altına Bu qkuı bir tablosınıu Pagannkıi h19 ::.:~ünde Jiridlm. bilmez. ZekA Alim. Fakat keyif verici ze- - Bu anlattıklarm•ı:a göre nlşanl 
llrdller w m.-'ud aidıııJar. Bu hiklye de j bir zaman yaratamall\l§tı. OlmıJan saçlarum Jel"lmle dıdlm. birlere fazla dilfkün. Biraz hafıza not - tahayyül ettiğiniz hikayedeki rolü o 

Çiinkl. sam. Dikkati çabuk yonılur. Uzun uza - ym kachıı olabilir de, olamaz da ••• 
ba7Je bitti. Fiziokratı.arla demokratlarm bir ara- ID cbya hiç bir fl!1 takib etmez, bıkar. Hü- dolnısu şimailik olamamım için ileri * da buldu.klan aşk najmeleri bunun yanın YUanlald .ıu. lada amma. kümleri hatalı ve .et>atsız. Bir gün ivi rtıı~'- -t..~• daha 

... Ma- ım da kanebek ötümi ..n.ı.1 kalırdı. • """--. --=ıuıer çıok. - ,_ ... - ...... ı. olsan cllJ• on,. ltoJdam. dediğine öbür gün fena der. Dauna hissi - Meseli ne .gibi eebıb?et! 
Genç m pnte•mdald ruj tiJeSini çı- * Tufl1919 taraltanm. hükümler verir. Bu tarif de gene tıb ki- - Raif Beyin .katledildiği geceyi 

brdı. Banıuna .nrdtl. Genç erkek aaa-
11 
.. ,. 

11
• :::-ftl'lllL tahlarımn pi.kopatı tarifine pek iyi uy- aJahm.. İlk isticvabda bu geceyi -..tett:.. 

detmden ~ ~ gülüyordu: BWbirlerini ilk defa görüyorlardı. Var 't'U ftnlD. aıa:ktadır. geçirdilioizi bize s6ylemediııtz. Sonra 
- y_.. W Genç Jm, genç erkeğin ayaklarına Var nr 't'U ftl'llll. Şimdi i1.çüncü kısma gellyorum. Bence Necil Hanım birlikte Bebeğe Süreyya • 
DIJ'ca& 0q tm IM'inçle ayaklannılbaktı. Ba nr ftl'lar da aeT NeclAda itte bu zemin üzerinde taba • daJd melrtublan eaaıı almıya littilinbl 

ID'Pb: Genç erkek, ıenç kızın ellerinin par- Ne olaeüT beti ruhiyenin ıztırarlar (impUlsiODI) dl· itiraf etti. Şimdi Süreyya ile Necllyı 
- Yum, JUm. maklannı ı&'ydı. ...... ye tarif ettilf ruht hastalık tekenfin etti. U1 farzettilinbıe ,e:: w işin !çindell a. * Her Odli de ıenç ve giiıeldiler. ::... -::._ ~ Katil ıztıran. Adanı 6ldünnek ibtlyaeı. ml çıkmalı? Siz Bebekte kaldmıı ü nrıı111r1.~:a 

ti Ma119 Ull Genç kızın ne güzel çapaklı gözleri n.r.n daran. Öldürmek içia-1!.dlıtnek. Bu hllU'ık on- Yetil.köye mi gittiler? 
Genç 1aa o llkfllD. erinde bir sigara vardı. ..,_ *9t. da -P alır oatili ııepüftema buldlı. Bu- - Hayır, ben JW>ete gitmedim. 

JÜlnlftı. 0tura10l'du. Babası içeri girdi. Genç erkek ııe ı* bir yırtık pabuç 11- Yok ohlnn&Jlll •Jal• blkla gün de daimi delildir, birkaç vakit için _ Nasıl olur? 
Bit 1 '•da elinde 8lgara vardı. Fakat yiyordu. Ofinlı:I otmma! zail olur, aonra yeniden yerle§ir'. Hasta - - Necll ,.ımz Cftmek+.e ısrar 
teıi>l,..ıı ad•mdı., Kmnı gdrilr görmez at- Genç eritet genç kıza bir tekme vurdu. =~ :.... KaflJem .ı.ak ..ı. 1ık bidayette «eçid tanda me)'dana çık - Genç bir kızı böyle bir adamın evine 
IUWiiü l&ıdtlıcll. Genç kız bu nazik hareket kerşmnda MaJUJI mıftı. NeclA buna o nmanlır mubwımet mz göndermek dolnı olamazdı. Fakat 

GeDf im Wa '* dikkatli dikkatli kendini tutamamış, ayni nezaketle cevab 1 lf ._._1 eanım. ediyordu. t,ıe bu sırada SüreJya bunu zarrumı.r Necllya da .an derecede eml~8l 
bfttı. Onda wJemek için izin .isti e- verebilmt!k için ayağından topuklu ayak- KıJçıtuu .,....,_,_ W... wkeUi. Sonra zamanla basta'ık yerlefti. dim. Nihayet meeele meydana cıırı.-ı.: 
Btt 7' kabıs1111 çıkarmlf, genç erkelin kafasına Old• .. lılltl -..-• Cavtcl Brk Necil artık buhranlara mukavemet ede - beraber gtttflimizi ~ylemeyi bnıMI 

- Bma task 1r1ç1t, d-'ı .__... 1 tndtrmişti. Malik Zonca ~wı.ı.-..,,ı111ııııııı1....,~wı.ı.-..,,ı111ııııııı1~~----" mtyordu. Kan dökülmeyince ve adam öl- tırdık ve yalmz ""'tmmine iziıı 
needlm. vwtJ-weve- ~--------~~--------------------- cuı.--- ~ ·~ meyince içi rahat edemiyordu. wı•,.n•u• Me .... mabad befb imli-
~ -- alnmttu. Hemen atıl- Bizden olAcakl:tr l<.arilıollirı ile bu mada elbirliji ettiler ve mali&m - BilAhaıe ntpnhnızın Bebele ,.ı, 

dı. Kmmn ftellnl ipti. Şimdiye kadar bir facialar vukubulmıya bqladı. ms litmekte mar edifin1 de bir iNÇ * tek filrleri belenil- _ .... 

0
' ~- _ N~hıuıda üıçünc:i1 devre dediğiniz liJi aydınız, delil mi? 

• 11a,. ı• memJı olacak. " bu Araz da mQfahedelerinize mi, yok- - Şüphe ,at. Süreıyya Neclayı da 
Genç erkek bamanu çekti. EYctekt hb~ Yahud: .- tahminlere mt istinad ediyor? nıberine alarak bizim otomobille YefllkCS.. 

metçiyi çalırdı: Bir tek ffir, yahud : / -An'amadam ye gitmifti. Ben de sokaklarda NeclAn 
- Mtı.ade eder mtatnlz dedi, ben ev- iki satır nesir )'UJ!la- _ Yani oau adam Bldürürken. görcltl- Bebekten avdetiııi beklemiştim. 

lemnek anmundayn. mış o1acaklar. nils mü? Ylhud hiç olmazsa lize adlDI - Pek41A, ya bardaki hadise? Süre 
Hizmetçl memnun olmamıJtı. Genç er- Yahud: öJdünnekten, bunun zevkinden bahlet - ya barda mevcud değildi. Leyli Han 

kelin mtına bir tekme indirdi. Altmıı y&flJlcla ol- ti mi? Böyle bir ruh hutalığının .-rih ve kim öldüımiye ka~? * duldan halde, genclilt kat'! Arazını tesbit ettiniz mi? - NeclA! 
!l Ma.711 Dit iddiuında buluna- - Pek sarih olarak değil.. Fakat o - _ Set>eb? 

Daha bir gün ene] birbirlerini g6r- eaklar, et.\ mın deruni bir mücadele ile mefflll ol - - Babadan mevnm akli hastalık 
m\lşlerdl Her ikili de blrbırleri için ilf(l- Yahud: 1 duAıunu daima hisseder~. Süreyyanm teşviki. 
miiş, damnuflndı. Kilfretmekte mı. ~ - Şu halde nasıl-1ftiküm veriyonu - - Leyli Hanım sizin ailenımen 

Bu ne tunetıt qttt. bir olacaklar. O nuz? Bu hükmü ilk defe ne vakit verdi - Böyle ıbir teşvike ne mana vermell? 
Mays bu kadar kuvvetli sevmemişti. Yahud: niı? Kendisini Hüsnü Beyin cesedini tı- - Bilmiyorum. Belki kan gütme da 
HuJNn Tenwmm ba kadar mecltab Vaktinden evvel - 11...ı.u. Sq Alıtned1 pyan otomobilden inerken 1ördiliüniial1nı1uı hududiannı genlfletmek karan 

delildi. bunamıı •laelklll'. - 17bim Bq ••MNfl. vakit delil mi? (A.-haa _, 



s~y1a =======---~~o~ s~~~~=====---=-~==========================~==tıdn==eUWımı=7====30===ı 
~~B~~~lk~~~~k~~ ~~~~~~~~~\ Fin~iki cephede 1 ~ifüs ~ücade leslne şiddetle başlandı 

5 yeni muvc.ff akiyetler 
mesele gör·· şec~k kazandık,, diyorlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı ı inci sayfada) geni~leme hareketinin önüne geçmek Halbuki şimdi, verilen kararlara gö-
1\facar resmi mahfel!erııun gorıişüne üz.ere bir bıtaraf blokun t~kil ed1Jme- re. istila tahakkuk ettiği takdirde. bü

nazaran, .Roınanyarun harıci siyasetı ~on si. tün Finler Sibirya ve diğer Uzak.şark 
aylarda mWıtc.uf tatıavvuıler geçırmlşt1r. Belgrad 29 (A.A.) - Balkan Antan- S<wyet vilayetlerine nakledilecekler, 

AJ.man - Sovyct anlaşmasından sonca, tı konsP.yinin önümüzdeki içtimaı hak- bu suretle her türlü müstakbel Fin ih
~midlyada oovyctıerın .t:ıesaraby.ı. ve :Ma kında tefsirntta bulunan Politika gaze- tilallcr!nin önüne geçilmiş olacaktır. 

~
aristanın da Transtlvanya hakkınaa ta- · tesi. konseyin heyeti umumiyesi itiba

Harb vaziyetine gelince. Helsinki -
eblerde buıunmaıan ihtimali karşısında, rile Balkanlar vaziyetini tetkik edece- de bu akşam şu tebli~ neşredilmi!'tir: 
tedenberı beslenen endişeler daha faz.la ğini ve müsalemet yolile ihtilafları i - 29 Kanunusani Finlandiya tebli~: 

~tmıştır. zaley<? çalışarak bu suretle Balkan - I~adoCJa gölünün şimalinde şiridetli 
Bu vaziyette, .Romanya fU iki §lktan Tuna memleketlerinin bazı mutalebe-

muharebeler vukubulmu~tur. Finler birisini tercıh etmek ı.ıec~ıyetmd.e k.a- lerini tatmine hadim olacağını bildir-
lıyordu: mektedir. yalnız bütün Rus hücumlarını pü!'kürt 

l - Macaristam tatmin etmek suretı e Alman propagandası rın bnzı istinad noktalarını da işgal et-
·ı mekle kalmamış. ayni zamanda Rusla-

~
uhtemel -hır Sovyet tec.lvü.zii takdirin- Londra 29 (Hususi) - Taymis ga-

e İtalyanın müı.a;heretini kazanmak. zetesi buı?iinkü bir yazısında Alman - mi~lerdir. 
2 - Veya dogrudan doğruya Sovyet - yanın Balkan Antantını müskül volla- Rusfar 600 ölü ve l 60 esir vermiş -

erle anlaşmak. ra ~okmak maksadile son günlerde bir lerdir. Finler 4 hücum arabası, 4 top. 
Bu ikıncı şık terem edildiği takdirde, takım entrikalara baş vurduğunu, b!l- 15 mitr&lyöz ve birçok silah zaptetmiş 
manya huaudlarının Sovyetl& tarabn- ha~c:a antantın genişletilmesi için bü - lerdir. 

an tekeffül edileceğı bedihiru:. vük bir vukufla tatbikine çalışılan Türk Aittoioki9de Rusların çevirme hare-
Macar diplomatik ~e~~rı, Ro~n. - planını bozmağa çaIL,bğını yazmakta- keti yarılmış. düşman 550 ölü vermiş-
nın ikincı şıkkı tercih ettiğı kan:a~mcıe dır. tir. 

· ler Son Mark""'·ı·ç Gafenko miililitı KR1·elı" berzahında ve digw er bölgeler · .,. - Gazetenin Belgrad muhabirine P.Ö -
bu kanaati teyid eden mahlyett~ de sükünet kaydedilmiştir. ~ re Almanlar bazı Balkan devletlerini Frnıakika Gafenko, Yugoslav barıcı;e k d"l . km w _..1 ktad 

1 
Hava faaJi ... eti 

k . Balka , ...... _. . en ı erme çe ege ~ışma ır ar. J 

azırı Mar ovıçe n paAuAM yeru e - B ci b' t k ı1 c: 29 B b h .. vl d 
l . d - · . ek teklif" d b u ar~ a ır a ım esassız ve as sız .;ı Helsinld - u sa a ve o~ e en 
ara ıgore egıştırm ın e u - vialar da çıkararak Balkanlarda fik5T c;onra Helsinkide 4 alarm verilmiştir. 

unmB uştklurif. ib" B lkan akt a a karmldıeının husulüne gavret etmek- 4 Sovyet tayyaresi sefaretlerden birço-u te mucı ınce a p ın - . . • 
d 1 ti B ık l h ·c· ......... ~ vuk"- tedırle ... Bu saVJalann en başında Al- ğı,mun bulunduğu mevkiin üzerinde uç eve er, a ·an ar arı 1~ ...... . . 

ulacak hır tecavüz takdirinde ae bırbJr- manvonm M..ırtm b1rınde Balkanlara muşla!dır. Burası Helsinkiye 20 kiJo -
rine yardım edeceklerdir. taarruz C'deceği keyfiyeti vard r. Mu - m"trc k2dardır. Tayvareler çok alcak
Markoviç, Romanya hariciye nazırı _ habir. ikinci şavianın dn Almanla,.la tan uçmuş ve Üzerlerindeki işaretler 

ın 'bu teklifim reddetmiştir. müttrFkler arasında Romanya da hir 1 sefarc>t memurları tarafından tefnk e-
Peşteden ge'en mevsuk malUınata göre oetrol ~arbi. b~slamış olduÇiu şeklinde dilebilmistir. 

a:fcnko, bu teklıfinı B~gradd.l toplana- dolac:tırı.ını b•ldmnekte ve Balkan Kon HeJı:;inki 29 (A.A.) _Dün oklukça 
ak olan B::ılkan antantı konseyinde tek - seyini'l toplantısından evvel Almanva. mühim bir Sovyet filosu cenub Fin -

ileri sürecek ve kabul edilmediği tak- nın Balkan sivasetini teşevvüc:e uğrat- landiy~sı üzerinden uçarak sahilde bu 
"rde, Romanyanın Sovyetlere yaklaş - mağa c::ıl •c:tı<iını kavdetmektedir. lunan iki köyle 40 .kilometre içeride bu 

mecbunyetinde kalacağını bildire - s J • 
1 1 

lunan Artjervi üzerine bomba atmış -
tir. ovyel er, tla yan arın larchr. Mühim hasar yoktur. 

Bclgrad ne diyor? F• ı d d• Sim:ılde Kuhmo şehri bombardıman 
Belgrad 29 (A.A.) -Havas: in.ere yer ım va 1 edilmiş. birkaç yangın zuhur etmiş -
2 ila 4 Ş®at arasında Bclgradda top - ., ' .,. r tir. 
acak olan Balkan devletleri konfe - f 8 a ay 8ufY0f ar Bir sahil şehrinde Sovyet tavyare -
smda Yugoslav vaziyetinin §U olacağı cileri 1 O kadar bomba ile sivil balkı a-<Ba-.tarafı 1 inci snvfada) 
şı.lma:ktaclır: Finlandiyadaki afkeri harekata dair İtl-ll- tefe tutmuş ve bir kaç evde yangın çı-

Balkan devletlerinin bitaraflığını ida - yan matbuatınoo çıkan yazılarla al.av e _ karmıo;;lardır. Tayyareler ~yni zaman-
için en uygun. çare. Bu~gansta~ :·e diyor ve bu matbuatın hayali muh~be- da fir.ce bevannameler de atmışlarsa 

acar.ıstan da dahil olmak uzere b~tun 1- f 1 den ı...-1..-tmekte ld - da he\·cannamelerin atıldığı köyün tisa-8t::r ve za er er ~ o ugunu 
.........,,....... devlet!eri arasında karşılıklı g.ı- b"ld" . . nı is\·ccçedir. 

· • halinde ask ri l! ırıyor· · ntı ve ha~ ~rnız . . e . ~a ı Makalede §Öyle denilmektedir: -----------
enet kaydile ~ır bl~ teş1:n ~ı ~-a- cİtalyan gazetecileri İngilizlerin. Fran Senede kı rk bin li ra geliri 
.. tır~~ böyı!:a~-blo ib" :r:ı:e~: sızlann ve Amerikablann yalanlar yolu- ofa T1 çafışkan bir köy 

un ° gı g 
1 I nu takib edıyorlar. Stefani ajansı ise ka-

+_ ,_~-- -- . _,_ Bul _ t baca mahud Havas ajansım taklid edı _ Söğüd (Hususi) - Söğüde beş sa:ıt 
.1IlllMll1SlZclır: Macar:istall.L4t garıs a- uzakta 1 70 evli Bursa - Eskişehir yolu yor .• 
~.nya ve. Yug~avyay.:ı ~ar~ _o- t İtalyan siyah gömlek1il.eri tarafınd&n üzerinde Haydarpaşa - Eski§ehir arası 

n tadıl ısteklerı scbebıle, tehlik~lıdrr; Maneriıaym çetelerine vadedilen yardımı son istasyonu ola'n Çukurhisar köyü -
ira, Romanya, Yıunanıstan ve Turkiye i.c;tihza ile karc:ılıyan muharrir Italvan - , nün çalışkan bir halkı ''ardır. Köyde 
uhaVriblerden ıb~ gruı:!~ sık~ oo~l~rı vcır tarın Aduadaki hezimetini, lt~lyan· or - : beş deı·chancli yeni bir okul kooperafü 
_r. e bunların ıştira .e bkır b .

0

1 teş - dusunan Caporettoda v.erdiği bozgunu ve teskiJatı ve çarşısı olan bu köyün ihra -
li Berlin ve Moskovada cndı en a - f · · f b "ka 

_ dı' b"l talyan kolordusunun daha geçenlerde catı buğday ve Eskışehır şeker a n • -
yhlenne muteveccıh adde e 1 ır. f G d l . d ki kıbetini" h t l tı d - · d K.. ·· · 1 
B . y ~' . 1 . ka ua a aJara a a a ır a yor ve sına vn ıgı pancrı-r ır. oyun şım:ı 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
zclce temizlenmesi istenmiştir. Şirketi -
hayriye ve Akay işletmeleri de bu usule 
riayet etm~ğe davet olunmUJtur. Banli· 
yö trenleri muayyen zamanlarda fenni şe
kilde temizlenecck!erdir. 
Dolmuşa usulünü tatbik ed'en taksiler, o 

yıdlarda.n istifade edilerek küçifü es -
nafın ortadan kaldınlmasına çalışılacak. 
bunlann büyük dükkan açabilmeleri için 
birkaçının birleşmesi temin edilecektir. 

Şehrimizde tifüs salgın halınde değil
dir ve salgın haline gelmesine de müsaa-
de edilmiyccektir. · 

tdbili;lerin taıbi bulunduğu şekilde temiz- İki kadın bir olup bir adamı dövdillcr 
lcneccktir. 

Aynca hasta nakleden taksiler hahsta- Dün Üsküdarda garib bir dövme ve 
neye geldiği sırada temizlenmeden bıra - yaral&ma hadisesi olmuş. iki kadın bir 
kılmıyacaktır. Bu hususta hastane kapı- olup b;r adamı dövdükten sonra, üste
cılarına lazun gelen talimat verilmşitir. lik de zavallıyı bıçakla yaralamışlar -

2 ..._ Belediye bitli!eri temizlemek :izere dır. 

Balatta ve Ka.stı!llpaşada halk hamamı a- Üskooarda Paşalimanında İhsanpa
çacnktır. Her tür1ü hazırlıklar ikmal e - şa sokağında 11 sayılı evde oturan ~ 
dilmiş, bu ~ üzerine memur tayin daletle arkadaşı Eminenin ayni yer sa
olunmuştur. Ayn-ca Mahmudpaşa hama- kinlerinden Süleyman Tevfik adında 
mmdan da istifade edilecektir. birincien bir miktar alacakları vardır. 

3 - Kaza!arda bit muayeneleri yapıl- Ve bu vüzden de kadınlnrla İsmail a -
maktadır. Belediye, kazalara cbit dok - rasmd::ı. sık sık kavgalar olmakta • 
torlan> göndermiştir. dır. 

4 - Kepalıç.arşıdaki Bitpazarının bi - Dün Adaletle Emine sokakta. Sil • 
tin sirayetinde rol oynadığı görülmüştür. leyman Tevfiğe tesadüf ederek gene 
Belediye, Bitpazannı kald~rmak niye - bermutad paralarını istemişlerdir. Sü
tindedir. Onun yerine muayyen bir yer- leyman Tevfik. alacaklılarım bugün 
de •belediyenin mürakabesi alunda bir yann vadile oyalamağa çalışırken, ~
çarşı açılacaktır. daletle Emine bir olup adamcağızın u-

cE&kiler alaylınb d iye sokaklan do - zerine atılmışlar ve dövmeğe başla -
laşanlann 'bu şekilde çalışmalarına niha- mıq]ardır. 

yet verilecek, eski elbiselerin her yerde Mütecaviz kadınlar ~övmekle <le 
satılmasına müsaade olunmıyacakt1r. hırslnnnı alamamışlar. Sııleyman Tev-, 

5 - Her türlü yiyecek ve içecek mad- fiği bıçakla yaralamışlardır. 
delerinin Avrupada olduğu gibi hal içine Carih kadınlar hakkında kanunt ta-
alınması imkiinlan aranmaktadır. kihnt::ı bnşlanmıştır. 

6 _ Belediye yeniden hasta nakil ve Bir. köy1ii kaza ktrılunile yaralandı 
tebhir otobüsleri satın a!acakt!r. Bakı::-l<öy kazasına tabi Firuz köyün 

7 - Doktorlar mahalle mahalle dolaş- den Natık oğlu Hüseyin evvelki gün, 
makta sari hastalığa tutu\muş hastalan a- doldurduğu çiftesinin namlusunu iif • 
ramaktadır. Bu gibi hastalar derhal tedavi lerken eli tetiğe değmiş ve bu yüzden 
altına alınacak, hastaneye kaldırılacak - çifte ateş alarak ağzından ağır surette, 
tır. yaralanmıştır. 

8 - Belediye zabıtası ta1imatnamesine Yarcılı köylü hastaneye kaldınlmış-
ilave olunan maddelerin dayand1ğı ka - hr 

Miitekaid Hesab Memuru. 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Miltekaid bit askeri he.'>ab memuruna 1ht1yaç vardır. İstekll olanların hal tercümeleri 
le unıum müdürlüğe müracaatları (692> 

• 

PROTEJt·.N . . . . . . 

Genç 1 e r't .. :· 
.. .ç, ·. ' . • • . , . . • 

. FRENGİ , ve BELSOGUKLUGU· 
; . 

Afetind~n _K 'oruyan : yecine ilaçtır. ' ._ ' ~na b~~aen~lkugVl:).lakvon!nQ ının il~, r diyor ki: kısmında yeni Amerikan bağları yetiş-
aaeftın. eB gorenl, D!U an da b.eran.skılnın ciİt.a-lyan m>nerallerinin bi'gı" ve tabi- tı"rı"lmekted"ır. Ü • • • A E p K · d k 

e>- İstanbul nıversıt esı • • • omısyonun an: 
1 al a ar arasın ır ya aşmıya _ 1 • b kil de '-kd" ~.:ı·ı ·od· 

· · ıı · ı k ı 'h:.ıerı u mev er ~ ır nrı mı~Lır. Ko··vün senede pancardan aldıgı- pa- o ş b t 940 anı olıın enge en ortadan kn dırma • o K- .. k 1 k tl . k" ıh b" 1 . D'•tllbabetl okulunda yal)ılacak ıno • 25 Ura keşım tamir ve tadil işi ı u a 

~. 

. uçu mem c ·e c.nn er an ar ıye erı k- • 40 000 ı · d K .. d b.. '-l - -alıdır. Diğer taraftan konieransa iştırak b·ı ltal k • "teh 1 il 1 ra ye unu . ıra ır. oy e u - Cumartt>sl günü saat 11 de Rektorlukde o.çık eksiltmeye konulmuştur. 
en o"vlet

1

erin muhariblcr hakkında ~ e kt :~ as en mu assıs ar e a ay yük b:r imar faaliyct.i göze çaTpmakta- İstekliler en az 500 liralık bu gtbl işler yaptı~ma dair İstanbul VllAyetinden lhate. 
t'i bitaraflıklanm tesbıt etmelen icab e nıB&ı r ır ~~·nd. ki A r· dır. Köyün radyosundan da köylüler den sekiz gün ev-reı alınını; vesika ve Tlcııret Odası vcslkaslle 69 llrahk muvatıcaı te-

. unun ıçı ır , vrupanın na ız . ·r d lm kted. 1 mtnatl:ırlle gelmeleri; şartname, keşif her gün Rektörlükte görülür. (613) ecektir. Bununla beraber, Belgrad, yal- h.f il . '"'- tt k-1..-. 1 her zaman _ıs:..:t.:.:ı:.:.a..::..:e_e.:__e __ rr_e_r_. ____________ ~--~ . ma e en. -......porc o wu-aman arının _ 
ız alkanl<?~ dc:gıl, aynı zamanda A - beyaz Finlere vardıma müc:arnat ettiklC'I'i 

dolu ve Akdenizde de menfaatleri olan h kk d k" t b-1• t d d k b""k k k . a ın a ı ~ ıga ı u a :.ı ere. ılr-
··rkiyenin Ingiltere ve Fransa ile an - 1 1 f t İt 

1 
"l"hl ··hr u· 

d bil ~- şı ıyor ar. ş e ayan sı a arınm şo e şına...qnı muhafaza e e ec:egmı tes!im .ı... kad b"" ""kt"" 
ekte. fakat tamamen Balkanlı olan di- vu rtr _u_nı __ u_r_.• _____ _ 

er devletlerin Tiirkiye.nin misalini ta -
· etmemeleri foab edeceği kanaatini · Daladyenin nutku 
()stemlektedir. 

. fRlUJfarafı 1 inei sayfada) Ruzname 
- Fnınsa. bugün ordusu sayesincre 

Roma 29 (Hu~i) ::- ·~:ı-v~tore müemmen bir vaziyette bulu.nmakta
mano> gazetesıne gore. onumuı.de- dır. Fakat. harbi kazanmak icin lıer 

· harta Belgradda toplanacak olan türlü yeni fedakarlıklara hazır-bulun
alkan Antantı konseyinin ruzname - malıVJZ. 

·, başlıca şu meseleleri ihtiva etmek • Alm'\nvada. gerek işçi, gerek köy -

dir: . lü ve perek halkın bir kaç kisinin usa-
1 _Balkan Antantını idame ettır - ğı vaz"vetin<l~ oldu'klannı görüvoru~ 

ek. Alman istiliisına u~yan memleket • 
2 - Venedjkte yao•1an Ciano - Şaky lerdek; halk ise. bu uşakların uşağı va

.. lakatının. neticelerinin tetkiki. ziyetiniedir. Bövle bir akıbetin ne fe-
3 - Lehistanın Almanya ve Scıv - ci olclu!hınu takdir edebilirsini

7 
.. 

etler arasında taksiminden sonra Bal- Ah"l.-.nvanın kuvvet ve harb imkan. 
. n!arda husule gelen vaziyetin tet - lann• h1lkir Pörmmıel!yiz. Maahaza, bu 
ık.. kuvvet ne kadar büvük de olsa. Fran-

4 - A~tant aza]a:_ınm. di&er Balkan ~a bu ~nbi kazanacaktlr. Çünkü 1<a _ 
evieilenle olan mwı.asehalımn tet -. zammı"a azmetm;ş bulunuvonız. 'Bu _ 
·ıa. nun için de. bütün kuvvetlerimizi se-

5 -- Balkanlara do~ herhangi bir fPTb<'T t-~liviz.,. 

HER AYIN 

NDE 
ÇEKİ LİRDİ 

• SiNDE 
ÇfKILfCEK 

Asipirol Necati yerli Aspirin değildir. f.~·=~~E.1{::!:r~~~:. Bahçekapı Salih. Necati 
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Birincikô.nundan 
belerin 

Sayfa s 
~n1ı1~~===================:==========~~==~ 

... cıer 

~UNDAN 
şu Boya ihtilclrı mevzuubahs oluyor -

1 ürk kızının 
Kuvveti 

cYozgada dıı Bayan cH. tJ., ye: 
- Mektubunuzda yazdığınız bir 

cümle çok h-Oşuma gitti: cBizce bir kız 
ilk ve son olarak evleneceği sever> di-
yorsun uz. 

Ben şahS&U iç memleketi çok iyi 
bilen, bildiği için seven bir kadınım, 
Türk kızı umumiyet Jtibarile sizin gi
bi düşünür. sizin ~i hisseder. Büyük 
kıymeti, müstesna kıymeti böyle olu -
şun.dadır. O halde karar vermeden ev
vel düşünmekte, çok düşünmekte sizi 
haklı bulurum. Evlenirken, iyi bir eş 
seçmek biraz da piyango işi, tıılib me
selesidir, fakat bu.. Oöyledir diye işi 
tesadüfe bırakmak icalb etmez, bütün 
ihtiyat tedbirlerini almak" vazifcni7.dir. 
Size her şeyden evvel iki r.oktaya e -
hemmiyet vermenizi tavsiye edeceği'll. 
Bu iki noktadan qinncisi. 

Tansilini hen i-z bitirmemiş bir genç 
üzerinde hiç düşümnemektir. 

İkinci nokta ·aa: 
K~ndi meımlcıkclinizden olrmyan, 

geçici bir erkekle evlenmeyi asla dü -
şünmemektir. 

Tahsilini bitirmemiş bir genç ne 

dt.&. Evli bir erkek: 
- Muhtekirler eğer günün birinde 

ellerindeki malı da saklar. piyasaya 
çıkarmazlarsa. Çok fena olacak. de .. 
di. 

- Neye? 
Diye sorduk. 
- Neye olacak. ~ 

bile tanıyamıyacağım. 
İzah etti: 

senelik kanını 

- Şimdiye kadar 'bir gfm. bir saat. 
bir daldka boyam görmedim de.. 

* - Şehircilik mütehassısı Prost Bur 
sanın da planını yapıyormuş. 

- İstanbulda artık yıkılacak bina. 
açılacak meydan kalmadı mı? ... 

* 

meyva vereceği belli ollnıyan bir a • 
ğııçtır, sonra evleninciye kadar ara -
d.ın geçecek zaman zarfında fikrini de
ğiştirmesi de her vakit ihtimal da· 
hi1indedir. 

Kökü memleketini7Jde olmıyan bir 
tali'b ise nereye çıkacağı anlaşılmıyan 
ıbir yalım başlangıç noktasını teşkil e
der. 

Demek istiyorum ki, üzerinde dura
cağınız erkeğin tahsilini bitirmiş. mev 
kiini yapmış, hele kökü memleketiniz 
içjnde <>:lması şarttır. Bu iki şarta ma-
lik olan bir erkeği de elbette büt:in 
meziyetlere salhi'b addetrnezsiniz, ay • 
rıca, karakteri, hissi ve maddi vazi -
yeti üzer.inde ayrıca etüd yapmak icab 
eder. Bu da kısmen ailenize düşen bir 
vazifedir. Size saadet dilerim. 

* Karamanda Bay cA. 1.> 11c: 
- Mekhibunuzu iki def; okudum, 

üzerinde bir hayli düşündüm, bana 
öyle ~ir muadele arzediyorsunuz ki, 
halli için elde tek cmalımı> dahi yek· 
toT, biraz daha tafsilat veremez misi 
niz? Mektubunuzu gazetede ncşred'e • 
cek değilim, hülasasını dahi yapını -
yac.ağım, emin olabilirsiniz. 

TEYZE 

• • 



Halid Ziya Vf &klıgll -~ : 

Saray kelimesinin cazibesi - Hünkarın duygusu -
azırlarda içtinab - Sefirler, valiler, muhalif /er ve 

.. arıklılar- Ahmed Rızanın bir itirazı - Mabegn sofrası 
yandan, me'b'usandan, yüksek m~ 1 tar Paşa, biri harbiye, diğeri bahriye na- olunurlardı. Hünkar ne konuşurdu, ya-
· yet eshahından, yabud herhangi bir 

1 
zın sıfaıtile arasıra uğrarlar, fakat hün- hud, onlar nelerden bahse lüzum görür

'atla iştihar ve temayüz etmiş zevattan 
1 
kar haber alıp ta kendilerini gcirmek için lerdi, bunu bilmiyorum; bilmen ve gö

arın kendi kendilerine irad ettikleri arzu izhar etmedikçe doğrudan doğruya rülen bir hakikat vıarsa o da bu zevatın, 
sual vardı: Saraya gidip bizzat yahud huzura kabul edilmek teşebbüsünde bu-, hükümdarlarla telaki ve temas ülfetleri 
asıta aırın ta.ziımat etmek münasib lunmazlardı. Naıdir vak'alarcla Mahmud saye~inde, huzura pek serbest, serbest 
ir, husu.sile zamanın müstesna şerai- Şevket Paşanın hünkara söyhyecekleri olmakla •bera:ber pek resmi tavırlarla gir
nazaran muvafık mıdır? Buna ken- yahud ondan dinliyecekleri olurdu. Na- meleri idi; elbette mülakatı da o suretle 

ri müstet ynhud menfi cevab vere- zırlardan evkaf ınazırile şehremıni ve ek- idare etmiş olacaklardı. Huzurdan çıktık
nler vardı, cevalb verebilmek kudre- seriyetle harbiye ve bahriye nazırı Cu- larmda müliikattan hasıl ettikleri intıba-

nefisleriru:le 'bulamıyanlar da ya a- ma günleri selamlık resminde hünkarı ca- dan ıbahsetmek adetinde değillerdi, hün
!erinden yahud böyle bir meselede mide istikbal eder1er ve namazdan sonra kir da yalnız: cPek edib bir ı.:at!> deınek
"nden ~i.dade edilelbilecek şahsiyet- teşyi ederlerdi. Abdülhamid zamanında le hissiyatının hülasasını söylemiş olur
en müsaade yahud fikir alınış bulu- ~eyhislam1ar da, daha doğrusu o zama- du. Bir sefir için de bir hükümdarın lise.-

ikincikinun 30 

C:ZiRAAT::::J 
Koyunların çiçek hastalığına 

karşı yeni bir aşı nsnın 
~············· .. ······ .. ······· .. ······ .. -··· .. ······ .................................................................. , 
E Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enıtitüsünün iıtihıal ettiği ıeromlu \ 
i çiçek Qftfl ile vaaati olarak ıenede bir buçuk milyon koyun aıılanmak- 5 
1 ta ve hayvan ıahibleri memnun edilmektedir. f 
'-.... -···- a.waaaww....wa_. ..... _. ....... ....._... __ _. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -1 

Yazan : Tanmman 

lardl; herhalde idare ne şekilde olur- nın tek şeyihislAmı olan Cemalüddin efen- nından bu söz kafi itli. Trakya mandıra!armdaki koyun sü.rülerınden biri ve çobanı 
lsun, bir kuvvetin, manevi veya mad-

1 
di de Hamidiye camisinde bulunduğu i- Valilerden de gelenler olurdu. Ya biz- cPendik batriyoloji enstitüsü şeflerin- iptidai bir surette virus toplanarak aşı 

bir nüfuzun membaı demek olan sa- cin Sultan Reşad zamanında da şeyhis- zat düşünerek, yahud sadrazamdan veya den Galib Bayer> imzasile bir mektub yapılması keyfiyeti 15 senedenberi met -
kelimesi daima müteayyin olmak la- ıam olan bu adeti takib etmek istedi. An- dahilrye naızınndan emir, yahud müsaa- aldık: Gazetemizin 17/Kanunuevvel/939 ruk ve memnudur. Çünkü bu usul ile 
gehniyen müphem ve müşevveş e-1 cak hünkar, ya tevazuu iltizam ettiğin- 1 de alarak ... Asıl sıkça görülenler, iya.n- I tarihli sayısında ve ziraat sütununda çık- aşılamada hastalığı tevkiften sarfı nazar 

!erin lbir kıblegahı olur, ve etrafına deın yahud şeyhisl8.mla ciddi ve resmi bir dan ve meb'usandan, ve, 'oclki garib gö- 1 mış olan (Koyunların çiçek hastalığı) bilakis hastalığın civara sirayetini ko -
ane toplıyan bir şem'a kabilinden bir mülakatı yorucu bir iş hükmünde te1 ak- ı rünür, bunlar arasında fırkaya muhaJit hakkındaki makalem mevzuubahs edile- laylaştırmakla beraber teşekkül eden 

"be noktası teşkil eder; bu, daima böy- ki eylediğinden, her Cuma zahmet ihtiya- .olan zevat ile ilmiye mensubininden yani rek ezcümle deniyor ki: büsrelerin dökülmesi neticesi hastalığın 
. Ancak meşrutiyette, hele hal'den rını meşihat makamının şerefile telif ka- sarıklılardan mürekkelbdi. Bunlar huzura cSürü ve çütlik sahiblerini tenvir ve mahallinde uzun müddet devamına ve 
a, bir tereddüd ve ihtiyat devresi bul etnniyecck bir külf P.t kabilinden gör- kabul edilecek olurlarsa, ki bilhassa asrık 1 ikaz ve hastalığın zfıhurunda icab eden hayvanların dolaştıkları mer'amn da dai-
amıştı. Buna rağmen saraya gitmiş rnek 'bahanesile buna nihayet verdi. Hiç lıları hünkar kabul ctmcğe lüzum görür- tedbirlerin vaktinde alınması husurun - ma intan tehlikesi altında bulunacağına 
a~ •. ~esi gün matbuat ~t~~l~ı~~a I şüphe yo~ ki lbu zah~:tten kurtulmuş ?il, .fJ.rka aleyhinde neşvünemaya. müsta- 1 da yazılan makalenizde çiçek hastalığı - hiç şüphe yoktur. 
dınnın huZt.rra kabul edıldığinı gor- olma;k en evvel şey!hıslamı memnun bı- ıd tohumlar serpmek maksadına hizmet nın arazını gösteren hayvanların kabar- Esasen metruk olan bu usulün kanu .. 

öyle bir galclbe çalınmıyacak arzu raktı. 1 etmek isterlerdi galiba ... Böyl.:! bir ema- cıklarından alınacak madde ile diğer sağ- numuzda da yeri yoktur. Beş sene evve • 
ki 'buna nefislerini şevk ile teslim ı:?- ! Hayri efendiden evvel evkaf nazırı o- reye tesadüf etanediık, pek saklı kalmak lam sürülerin çobanlar tarafından dahi lisine gelinciye kadar Pendik bakteriye>
ler nadir değildi. Hakikaten ~kşa~ 1 larak Mısırdan Hammade Pa~a davet ve fennine, saray hayatında edinilmiş mil- aşılanması hususundaki tavsiyeniz calibi loji müsessesesi usulü fennisi dahilinde 
lerinde saraya uğrıyan muhbırlerın celbcdilmişti. Gıiya Mı.sırda yapılan ev- marese sayesinde, vnkıf olan hünkar söy- dikkat görüldü. Elyevm mer'i bulunan koyunlardan istihzar ettiği tahfif edilmiş 
sorduklan sual cBugün huzura kim ka! ıslahatı burada da tatbik olunacaktı. 1 lenmiş sözlere dair hiçbir rl"l'lk ver.mezdi. (Hayvan sağlık zabıtası) kanunu bu hu- saf çiçek virusunu ufak 3mpüller içinde 

olundu?:. olurdu ve ertesi gün gö- Mısırda ne yapılabildi, burada ne yapı- ı Bir gün Ahmed Rıza bana dedi ki: .. Siz susta çok vazıh ahkamı ihtiva etmekte- münten mevkie gönderirdi. Bu virus He 
arpacak lbir yerde filanın ismi matbu Jabilirdi? E\~kaf meselesi kökünden hal- pek nazik adamlarsınız, fakat muhalifle- dir. aşılanan hayvanların telkih noktasında 
ak görülünce bu başkalarında da u- }edilmedikçe kayda şayan ıslahat icrası- re karşı da gene öyle oluyorsunuz ... > Binaenaleyh Pendik bakteriyoloji mü- bir büsre teşekkül eder. Ve bu suretl& 
akta olan gi'zli bir emelin bırdenbire na imkan var mıydı? Bu sualin cevabını Tahminen tekrar ettiğim bu muahazeye essesesince hazırlanan aşı; münhasıran muafiyet temin edilirdi. Bu usulü mah • 
masına sebdb teşkil ederdi. Hammade Paşanın muvaffak olamıyarak karşı gene tahmmen şöyle cevab vermJş- veterinerler ile veterinerler nezaretinde zurlu gören müessesemiz uzun deneme -

unu gayet beşeri ıbir his olmak üzere memleketine nıvdeti vermiş o1du. Mevcud tim: çalışan hayvan sağlık memurları tarafın- 1erden sonra muvaffakiyetle başardJğı 
ki etmek lazundı , biz de öyle yapar 1 şeroit daire..~nde ve onların türlü türlü 1 cSarayda işgal ettiğimiz yerlerin icabı dan yapılır. Saniyen: hasta hayvanlardan (Detıamı 11 inci sayfa.da) 
elenlerden icafb edenleri arzederdik. kayıd çemberi arasında mümkün olan I başka türlü o1mağa müsaid değildir. Mu-
ızhktan sıkılan, yeni simalar görme- teş~üsatı. azmi ile, muhakemesinin isa- halif olanlardan da huzura kabul edilen- sun, muhalif olsun 'Ziyaret

1
eri yemek za- ı memnun bırakacak ş~ilde idi. Misafırler 

müştak olan, hususile hala saltanat beti ile tanılmış olan Hayri efc>ndi yapa- 1

1 

Ieri kastediyorsanız biz bund:ı bir mazar- manına tesadüf edenleri mabeyn sofra- de memnuniyetlerini sar:ı.ycla yapılan ıs· 
amma karşı hürmet izharını vazife bilmişti; fukat asıl alınacak tedbir ve ya- rat görmüyoruz. Gözümüzün önünde ce- sına davet etmekti. Maheyn sofrası en Lahaıttan dolayı bizleri teıbrik ederek izhnr 

ruere mülaki olmaktan haz duyan pılacak iş cümhuriyet hükı'.'ımctinin cezri I reyan eden teş<!bbüslerin bizden saklana- yüksek mak.a'In sahihlerini bile kabul et- ederlerdi. Hakikaten eski sarayın meş
kAr bunları kalbul etnnekte adetA ace- kararile 'ba§an1abUmek zamanını bek1i- cak yollar 'bulmasına imkan vennek el- meğe pek müsaid idi. İkinci mabeyne~ hur tabla usulü, - ki türlü israfata sebeb 

erdi. Burada .kaydedeceğim ki za- yerek uzun seneler sürıüncernede kal- 1 bette daha muzır olur. Hünkardan korku- Tevfik Beyle maıbey.n başmüdürii Ret::aı olan çirkin ıbir şeydi - terkolunduktan 
ımda :t>ir nezaret makamını işgal e- mıştı. laeak ıbir şeye intizar etmemelidir. Onun Beyin hirrmıetleri eseri olarak bu sofra sonra hatta bekçilere, kapıcılara, bahçı
erden hiç 'birinin böyle huzura ka- Saraya .gelen vazife 9ah;bleri arasmdn yegane siyaseti ~uvvetin merkezme istı- bütün teşkilatile, takımlarile, siyah pan- van, gazci vesaire kabilinden bütün miis
edilmek için saraya geldik1erini, me- ecnebi memleketlerin hükümdarları nez- nad:dır, o merkez de •bugün İttihad ve Te- talonlu ve beyaz keton c~ketli· Enderun- tahdeminc 'bile muntazaım umumi sofra-
hariciye naz.ırı Rifat Paşanın, Tala- dinde doğrudaın doğruya padişahı temsil rakki fırkasıdır. O merkezjn mevkiini dan çıkma hii'!!Tletçilcrile, hele yiyeceğe lar tertib olunmuştu, öyle ki sarayda bu 
Cavi.din lü'ZUlll olmaksızın, yahud, edecek olan sPfirler vardı. Bunlar fs;tan- değiştirmesine imkan bırakmamak sizle-1 pak dikkat eden Tevfik Beyin emrile ih- yemek mese1esinde göz.leri incitecek bjr 

et edilmeksizin Dolma bahçe kapısın-ı bula uğradıkça. yahud veni tavin edil- re teret6b eden bir vazifedir.> ı zar olun~~ş nefis yemekleri!: - ~~ ~~~ çi_rkinli_k ~almamış ve yemek işi medeni 
girdiklerini tahattur etmiyorum. dik1eri yerlere gitmek ürere bulundukça Ahmed Rızanın bahsettil'1i nazik olm.ık lar pek ıyı olmakla !beraber dort türluyu bır şekıl a~ı. 
ud Şevket Paşa ile Mahmud Muh- ~raya gelirler ve ta'biati!e huzura kabul usulünün kabından biri de muvafık ol-! geçmezdi - herhangi bir misafiri pek Halid Ziya U*aklıgil 

u itiraf esasen şuuru sarhoş1a"nn 

mı biisbütün kudurtmuştu. Yerin
' fırladı. Bir sıçrayışta kadının gırt-
nı elleri arasına geçirmişti: 

Orospu. oğluna' da mı kıydın'? 
iye haykırdı. kadın gırtlağında git

e daralan tazyikin şiddetile kıpkır
ı kesilmiş. gözleri dışarı uğramıştı. 
tıağından hırıltı şeklinde ancak iki 
ime ç1ktı: 

Hangi oğlum! 

gôsteny-or. 

(Arkası ı·ar) 
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Bir doktorun gUnlUk 
notların an 

Mevsim hast lıkları Çeviren: Nimet Mustafa 
Belki k b kı lle?' tarafta sık sık an~~nıer. bronşltler 

yirmi yaşında vardı. Fa at de yepyeni pırıl pırıl ir ta m eşya cöriilmektedlr. Şüphes.iz bu büyük blr 
çelimsiz vücudü onu on altıdan fazla görmüştü. Acaba başka bir yere taşını- salgın halinde değ1ld1r. sık sık hava ve 
göstenl}{?zdi. Kendini bildiği bileli. kol- vorlar mı? dlye düşünmüştü. Sormadan rUzgrtrlnnn tebeddillfit.ı bu mevsimde 
tuğunuan gazete eksilmemişti. Daha yapamadı: c!alma bu vaziyeti ihdas eder. Nadir ola. 
be~ yaşmda iken on, on beş gazeteyle - Bayan başka bir yere taşınacak- rak ba?.ı zatürrlc lht.lllitıarı da g6rül -

met.'edlr. Bu bilhassa ya§lı insanlar içln 

•Son Posta• mn tariht tef rikasa: 126 

Yazan: Reşad Ekrem J 

Ocakta a naş a 
sokak sokak dolaşıp: c;anız mecmuayı -0raya da getiririm. ~bllkell olmaktadır. Esasen yaş nerıedlk.. 

-Y21Jyor. Genç kız tatlı tatlı gülümsemiş ce- Ç:? h:ıstnlıklara karşı mukavemet kuvveti Bacalardan savrul.an mavimtrak odun ı - Hasan Halifeyi clb~tte paralarız .. 4. 

Diye bağırmıya ahsmıştı. O zaman- ,·ab vPrmişt. d" g1tg1de aznldığı malumdur. Fakat bD. dumanları, rüzgarla, bir lastik şerid ~ibi Bunu bir uğultu takib etti: 
lar okumak ta bilmiyordu. Gazeteleri _ Havır bir yere taşınmıyoruz. Ge· ha&~ utürrlelcre karşı ihtiyarların mu. sönüp .inceliyor, ve koyuşup dağılıveri- - Paralarız! ... 
b l k d n- b d kavemet.5izllğ1 çok mnlfım ve meşhurdur yordu. - Hasan Halıfeye ocağımızda yatak 
a~ ı lannın şekillerinden tanır ı. u- ne ura ayız. 

1 
Yaşlı olan zevatın kl§ ~e ilkbahar mev. Sırtlarında meşin gocuklar, başlarına, olan Hacı Bektaş uşağı deftildir!.. 

yüdükçe koltuğuna aldığı gazete to- Falrnt o. bir şevler olduğunu an a- slml~rinde çok dikkatli ve lhtıyaUı oıma. #!Özleri müstesna, yün sargılar sarmış ~ki - Değildir!. .. 
man da büyüyordu Daha sonra o yev- m1 c:tı. Acaba bu olan şeyler neydi? lnrı t(ktar tavsiye olunur. Hiç ümld edil. atlı, kar sağanağının en şiddetli anların- - Onu da paralanz~. 
mi gazetelerden maada renk renk kaplı B:r h;ıfta sonra tekrar mecmuavı C'Ö- mlycn bir grip hnstalı~ı an\ olarak ze. · da atlannm yele' erine kapanarak, istan- - Paralanz!. .. 
mecmunlar. hatta Avrupa mecmuaları tü,.dü-rü uün evde daha bir deei"Siklik türrleye inktlab ederek 3.4 gün ı~ınct'e bulun biraz genişçe sokaklarında. saatler- Minberdeki çorıbacı avazı çıktığı kadar 

d ha.c;talnrı bilhassa yaşhlan gotüreblllr. dcnberi dolaşıyorlardı. Hayvanlar, ikide bağırıyordu: 
satmıva baslamıştı. 11öıüne ilişti. Kapıvı ,eenç kız açma ı. Bu me~sim<k! yapılacak şeyleri datnıa bir duruyor, soğuktan, inler gibi acı acı - Benim yiğitlerim ... Benim şchbaz-

GLçici müşterilerden başka, muay- acım b'r hizmetçi idi. Ve sanki 0 sor- yazdık. G<>ne tekrar edellm. Sık sık gece. kişniyordu. lanın ... Bana kulalk verin ... 
yen mecmuaları bıraktığı. muayyen ev- muc; ı,ribi: lcı! sokaklnrdn gezmemek, kalabalık ve Bu atlılardan biri Hasan Halife idi; di- - Bre çorbacı bize Hasan Halife la· 
ler. apnrtıman da "releri vardı. - B!zim bavanın bugün düi?ünü var. ı çek mcnk yerlerde bulunmamıya çalış. ğcri azadlı kölelerinden bir Hırvat genci zımdır ... 

Her seyden evvel işini dfü:ünürdü. Drdi. Demek evleniyordu. O içinde 1 mak, ynğmurlardan ıslnnmamn'k, hasta idi. Adı Rüstemdi. Büyük bir itimad ve - Bre çorbacı seni dinlemeyiz!. .. 
. , olnnl•uı ziyaret etmemek, cereyanı hava. sevgi besliyerek yeniçeri ağa1ıi!ına yük- - Bre çorbacı biz sipah ile dö\ uşmo--

lafn tu~mak istiycn: sebebin~ bilmediği bir burkulma. hiı:. ya mnruz kalmamaktan ibarettir Babab... . selttiği Hasan Halifeyi ihtilalcilerin elin- yiz ..• 
- Bu mecmuada ne res"mler var? sett . ~ecmuavı bıraktı. Uzaklastı. Yü- !arı iyice kahvaltı etmeden Eiokağa çık. den kurtarmak istiyen dördüncü Murad, Fakat, uzun boylu, kara gözlü , kalın 
... Ne havadisler yazıyor? rürken b:ığınmyordu bile. mamak, blr de harlct kısmımızı iyice saraydan kaçarak payitahtın bir koşesin- kara kaşlı ve pa.s 'bıyıklı çorbacı, nihayet 
Tarzında sual soran hizmetçilerle Haf'a ,ızecmişti. Mecmuavı eötilre- örtm~k yanı kuvvetli giyinmek .. gecelerı de, sadık bir dostunun evinde gizlenmesi sözünü dinleimcğe muvaffak olmu tu: 

ı.._ 
1 

k _ ld" k . d·? '11.T" • ··ı·· . ? A b buruna bl.r iki damla gomenolu yağlar_ ·şt· H sa Halife - Yiğitler ... Şeh1>azlar ... Hacı Bek-
... dnn damlatmak ve sıcak muzaddı t.aaf _ taş köçekleri... Hasan Halifeyı parala-uzun u-:•v u onu"mak hı"ç a~detı· deni ı.t c<> mw 1 ~ ... ıçın ııo urmes1n. vı mı ıçın ızın vermı ı. a n , 

- Hele simdı" cYazete satal1m! olur? Niçin avıb olsun"! Neler düsün- m oldukça uzun sayılabilecek bir zaman, nk ı- . • n sularla blr iki gargara yapmak da itirr.ad ettiği birknç çorb:ı.cmın hunaync;i- m ocak ırzına uymaz ... 
Diyerek lfıfı kısa keser, nev'i şahsı- dün-ı.lne kendi de sasıyordu. çok faydalı ~ ihtiyatlı blr tedblrdlr. le yeniçeri ocaguıa sığınmış idi. Bn "Orha-

na münhaS1r ahenkle: Mf'cmua elinde kapıv1 çalacaktı. fa- ce-rab 1st1Y~~ ohıyunılann:ın Polb cılar, eski ai{alannı gece yatmna misafir - Ha5an Halile ocağımıza sığınmııa 
- Y:myor. kat o cnlmadan kam açıldı. Gerilemic:. pıılu 70llamal~mH rtca edmm. AU1 tat- getirilmiş bir şehir uşağı gibi yeni oda- garib yiğittir ... 
Diye bağınr ve koşa koşa geld!ği ti. Evv~ıa bavan çıkb. Ne !!Ü?eldi. N~ dilde atf!klerl muJcı.beJe.tlı ltalabUl.r. !ardaki . d~re~~ almışlardı. Yıe~iç~~ - Vallah bu çıorbacı doğru söyler ... 

gib' k · a· y l . n ~ J ncferlenmn bıle kış1alarma gece rnısafırı - Yiğitler ... Şeh'bazlar ... Hacı B<.4tı-
. ı, gene aşa koşa gıd~r .ı.. a nı.z o sıkh. B:ışmdakı şaplrnyı tanımıştı . . uç .............................................................. getirdikleri srk sık görülürdü. Çorbacı- taş köçekleri ... Bize düşen Hasan Hali· 

bir yerde durmnkian b1r ıki 'kclımc hafta evvel ı:retirdiği mecmuanın kapa- ların misafiri, () gece, neferlerden ve di- !eyi azad etmektir .. 
konuşmaktan haz duvardı. i!ı"1.da \•ardı. D<'mek o mecmua !!etirm:5- ( T 1 Y A T R Q L A R ) ğer bazı veniçeri zabitlerinden kimsenin - Hasan Halifeyi azad ederiz ... 

Şehrin oldıikça iyi bir yerinde. ufak ti de bu ~ankayı yaptırabilmişti. B;ıyan ı?özi:inc .çarJ?.mamıştı 'V~ ertesi ~ün._Has.nn - H:ısan Halife ba~ın ~lı~ ocoğınu7.>t 
fakat rüzel bir ev vardı. O bu e'in ö- om< cörmüştü. Şehlı tiyatrosu Tepebaşında dram kımıında Ha~ıfe.~·ı .. mu~~el .:b1

.: ~;tte doşedı.k- dan selamet ve sıhhat ıl~ gıts!n:. · 
n ·· d :ı. lki .. . b. 

1 
"'! lerı küçuk bır yukluğün ıçıne yerleştir- - Selamet ''e sıhhat ıle gıtsın ... , 

un en ~: .. yuzler:e· belk1 m erce - r.<'cmua mı getirdi?. aqam saat :!0,30 da mislerdi. Bir bilen ve ~ören haber ''er- _ Bre yeniçeri yiğitleri Hasan Hali-
defa geçtıgı halde bır kere olsun ne Bavanm arkası sıra sokağa çıkan si- O Kadın mcdiği ta'kdirde, Hasan Ha

1
ifenin bulun- fenin ku:şca canım az.ad ettiniz mi? 

pencerı:-~ne bakmış. ne de kapısına dik- vah pcıltolu erkek. elini cebine c:oldu. ma'Sına intkan yoktu. - Azad ederiz ... 
kat etrnic:ti. Cantaı-ından yıirmi beş kuruş çıkanp Halk Opereti: Bu akşam 9 da Fakat, ~ir akşam ~amazında, kışlanın - AHah Allah .. illallah .•. 

- G~zeteci. gazeteci! a uzath ortasmdakt Orta camıde. namazdan son- Baş uryan, 

D
. ~ ld v d d - b. .. on · Kedı'ye Peynı"r ra. "enı",.,,,ri1€rin odalantıa daınlacakları Sine püryan, ıve ca~ır1 ıgmı uv u~u ır ~un _ Al para"ını d.• b~~ ..A.. • • kap"'İarını ka k "Jlr d f k ~ •t k k · .............................................................. ı:ıra a. ır çoı~uacı camının ı - Kılıç al kan! 

anca ' .. e a apıYa mı gı me · V<' sa Bavana döndü: payarak: Bu meydanda nice basııar kesilir hiş 
penceı<> önünde mi durmak icab ettiği- · 8 A N K A - Çrkman yoldaşlar ... Çıkman yoldaş- olmaz soran! 

- Bu mecmuayı her zaman nlıvor-ni anlamak için bakm1şt1. Bir perd" a- K lar ... Ocai?ırnıZJl'l ırzı için konuşmadır:.. O gecenin sabahı, sabah nnrnnzı vakti, 
Tafanmı<i güzel bir genç kız başı görün- san ab<-ne oluruz. Daha iyi değil mi? Q M ER ÇİY ALA Dive ba~rmıstı. Hasan Halife Hırvat Rüstem ile beraber 
mü~ ondan bir moda mermuası İ!;te. Bavan cevab v.ermeden o. paltolu Bunu müthiş ibir u~lt~! takib etmiş, yeni odalardan çıkmış. biraz sonra, kor-

.· t ·ı ·· erkei'ie baktı. 1 T A L y A N A çorbacılar yoMıaşlan guç
1
uklc yatıştır- kunç bir fırtınaya çevirecek olan karayc· 

mi<ıtı. c:tenı en mecmuanın adm1 hen~z ı- 1 d y · ·ı · · · l ·· Mı~· ·· . - Ben de bundan mıs ar ı. enıçen enn ıçınc e guru nı cu, lin dondurduğu sokaklarda. nt ile, dowu· 
Y<'ni cluyuvordu Bövle bir mecmua çı- sonra getirecek Tn:nıımen tediye ed!lml.ş sermayesi: kaba<lavı, eli ve dili sa1tar olanlar öb:ir- ca, Atikalide oturan kendisinin büyük 
kı •or mt•, çıkmıvor mu haberi yokt11 defüldim. lerini omuzlayıp yararak en ön saflara iyiliklerini Rönnüş Hacı Nasuh adında 
HPrhaldf' çok satılan. ve bilhassa sokak Bunu sövlediğine pişman olmuş 700.000.000 l\a yan L.reli .ııecmişlcrdi: «ocağımızın 1rzı için konuş- bir zatın evine gitmişti. 
mÜ\•ezı'lerinin sattıkları mecmua de- muvrlu kimbilir? Başmı önüne ei!di: mndır!..• den:ek, y.olda~

1

~n en hassas ta- Hac.ı Nasuh, Hasan H~lifenin ikbalin.-
. . k" b'l" · • d rafından tahnk etmek ıdı. O akşam Orta d 1 d w b' h ll li . ğildı ı l ınmı)or u. Ba~ka zaman ol- - Bu taraf sapa geliyor. İş1f'rim Merkezi: MİLANO ·a b 1 1 "}k h tı n 1,,. en evve tanı ıgı ır ma a e sı idi • ., ~'l'mı .e u unan arın ı . a. nna ,.,e ,~n Yeniçeri aj!alığı z.amanınd!l şeyh.ıslam 

sa: baska yerdedir. Butfin italynda, İstanbul, İzmir, Londrn sı.pa~ıler tar!f:11dan yenıçenlere h.erlıan- Yahya efendivc rica ederek Fatib camii 
- Yo'k'. Ko~a koşa uzaklaştı. Ve bir daha o ve New-York'ta §ubeler! vardır. gı bır tecavuzun yapı11:1ış ol":!ası ıdı: dersiamlan arasına karyde+tirmişti . Hacı 
Der, yürürdü Fakat aralanan perde- sokakt:m ~eçmedi. ---- .. - Cıkman ~ldaşlar ... Ocal{ımızın ırzı Nasuh velinimeti ile nzadlı kulesini, 

d ,, ona bakan p<>nc kızın bakışlar n-:Ia ............................. 

1 
............... 

0 
............ ._. Hariçteki tıankalarımız: ıçın konuşmadır... b"" ··k b" h"" t h b,_etl k ro ı • Doktor Zati qet , ~ . . . - Çıkman yoldaşlar! .. Bugün ana b:ı- uyu ır urme ve mu a u e arşı· 

övle bir ~ey v~ ı ki. vak, diyememişti. .Al" . · BANCA OOMMER.CIALE lTALIANA b .. - a- lamış, evine almı~tı. Fnkat çok geçmeden, 
_ İst<?rsemz varın ~etlreyim. Belediye karşısındaki muRveneh'l· ı <Frımcc• Pnrl.cı, Marseme. Touıouse, Nice, a ...:U~~l~~-~ağıinız ırzına el dokun- mahallenin ileri gelenlerinden ve Mısır 
Gene kız bu söze cevab V€nnişti: Pe~lnrle Oğleden sonra bastal•uııı Menton, Monaco, Montecnrlo, Cnnnes, J'ilan. durmavız.. bezirJ!fmı diye lakatbı ile anılara~ birçok-

1 ... b. 
1 

d les - Plns, Vlllefranche - sur - Mer, Casab - _ Bre yoldaşlar bu ocak Hacı Bektaş lan tarafından adı unutulmuş bır zat, on 
- P ki. narnsm1 verevim! ırn n e er. 4 ıanca <Maroc). ocağıdır Ru ocaktan Ali Osman padi- dokuz yaşlarındaki ojtlunu dersiam efen-
- J ,ünım yok. fletirince "'lırım. BANCA COMMERCİALE İTALİANA E RO- '"a""ı ulıAıf. ~· alır... diye J:!Öndermişti. Delikanlı el öpüp 

kl 
istnnbul İkinci İflas l\f emurluğundan: qo. ıı ... K<:ıc:e1rken o a ma geliyordu. Ne !!Ü- MENA: Bucarest, Arad, Brnlla, Brnsoy, CluJ _ Bu oca(ta üçler, yediler. kırklar ne- - Efendi babam selam eyledi .. bizim 

zel bir ba\•andı. O çok havanlar f!Ö; • Müflis Dimltr! Dlmltr!yadls masasına gc. Costnnıa, Cnl.ı.z, Slbiu, Timlchoara. fes etmistir... aşçı görmüş, Hasan Halife sizin eve gel-

mu··ş. rnk cık bnvanlara nazete satm1 ş'"' ö z ki BANCA OOMMERCİALE İTALİANA E _ Oca~ımıza sipah eşki-.:ısı el ve dil miş .. N~h efe~di vclin!me~ ~atırını çe--s~ •ı t-> u len nlacaklı Ömer Zkan veklll Bernet e · - ~ ·
1 ~ k k n zJ k ı te ded b 

bö
. 1 ·ne pek a 1 BULGARA. sona. Burgas, Plovd1v, Varna. tmnaz ere ,.ı eme. s r ı. u ışın sonun~ 

amma. Y esı r s ~e memisti. nin istediği 1273 liradan 226 lira 77 kuruşun BANCA COMMERCIALE İTALİANA PER uz~ Bre. ~oldaşlar sipah dediğiniz Ana- da ~ .!>a~~ olur dedi. Has?n H~lifonin o l!Ün vapurda ~ördük1enne h~p 
0 

d 1 d 1m" kJ ]ardır ganb gonlunu hoş ederek .f.2lnmet ıle yol:ı 

m
udur? divc bakmışh. Tramvavlarda·. 6 ncı sıraya kaydına n 1090 Ura ecri mlslln L'F.Gl'ITO. Alexandrle d'Egypte, Elkahlre. 0 u an ~e ı çarı 1 

• • • çıkarsın dedi. Nasuh efendi çoluk çocuk 
- Hnvadis! "' Port - Said. . . - Bre voldaşlar onlar carı$ d.~ !alan- sahibidir dedi. Hasan Ha1itenm hendesi 

k .. hükmen halll ltızım geldiğinden reddine 1flft.s BANCA OOMMERCİALE ITALIANA E dan almışlardır, yarık tabanlı yorukler- ve kulu çoktur c.ı Ji. Bizim aşçı gördüğil 
D"yc ha~ınr ·en on sıralarda oturan- GRECA, Atına, Pire, 5elanik. dir... . . rrı"bı" olmaya kı· ıı..~şkalan da no··re ... Maa· 

d b 1 
ldnrcslnce karar ver\ldlğl lli\n olunur. (23875) h V<l h ]ar arasmda onun a u unup bulun- BANCA COMMERCİALE İTALİANA - Varalım eSkı odalardukı yoldaşları- zaliah Hasan Halife ve Nasuh efendi için 

madı~tnı merak etmişti. İstanbul ikinci lnıis l\femnrlağundan TRUS'l' COMPANY, Pıh1lndelph1a. mm alıp gele
1
im... helak 

1

mukarrerdir dedi. 
Ertl"..Si sabah mecmuavı götürdüğü :Müfl!B D1lber Mehıned Esin masa.~ana ge_ HANCA COl\IMERCİALE İTALİANA - Varalım kabvehanelerde. ve ha- (Arkası vnr) 

zam

"n "<'TIÇ kız kanıyı açmıc:h. Ne ka- TRUST COMPANY _ New-York. mamlaroa ve hanla-rda olan yoldaşlanmı- ............................................................. . 
" ,... d 

0 
" len nlacnklı Ykop 'Ye Samsan Çlkvaşv1lln1n zı alıp ,l?elelim. .. 

d<ır derli tooluv u. nun mahallesin- istediği (350 Ura 95) 6 ncı sıraya kayıd Müşterek Bankalar _ V.arıılrm bekar uşalh odalarında <>- Son P deki f!P'1C kızların hiç biri buna benze- ve kabulUne ve sıra defterinin düzcltllmesıne Bımnne Françalsc et İtnllenne pour l'nme lan yo'daşl.anmızı alı'P 1?elelim ..• 
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(memleket Haberleri] 
Çankırı imar planında ' . A_da~a~a büyük . 

w • • • btr çıftçı cınayet suçıle 

Doğu Anadolunun en 
güzel şehri: Diyarbakır 
Kalın bir surla çevrili bulunan şehrin Dağkapısı 
cihetinde modern bir memleket çıkmağa başladı degışık ıkler yapıldı tevkif edildi 

Adana (Hususi) - Adana zabıtası 

Eski imar planının bozukluğu tahakkuk etti, şehrin 
üst klsmı plan haricine alınacaktır 

<;ankırı ( Husu • 
si) -- Geçen bir ya
zımla Çankırı imar 
pliiııının bozuklu -
ğundan bahsederek 
bu i.ş ıçm vakit vakit 
alakalı makamlara 
da arzedilmekte ol • 
duğunu yazmıştım. 

Dahiliye Vekili -
mizin Çankırıya gc· 
!işlerinde gene bu 
mesele Üz •:?rinde du -
ran be1ediye, planın 

iyi bir mühendis ta -
rafından tetkikini is
temiş bulunuyordu. 

Bu hususta Veka -
let tarafından gönde
rilen bir mühe~dis 

şehir ve plan üzerin
de tetkiklerde bulun-
muş ve hakikaten 
imar planının bozuk- Çmıkırının yeni cadde ve binaları 

luğu k2naatine varmıştır. 1 elektrik fabrikası tarafına,' Abdülha1ik 
Bu suretle imar planında değişiklik bey mahallesine, ve Fesliğen kısmına aid

lüzumunu görmüştür. Bu suretle plan ü- dir. 
zerinde y~ni ta~ller y~pı1acaktır. j Yalruz burada diğer kısımlar gerçi 

Bu tadiller !bilhassa. ımar planına alın bugün mahalle halinde ise de; Çankırı 
~ ol.an kale eteklerindeki çok harab bugün Fesligen kısmına doğru sarkmak
şehir imar planından çıkarılacaktır. · ı tadır. Zaten bu kısım düz bir arazidir. 

Yeni imar lbu suretle şehrin merkezin- Diğer taraflar ise yokuşlu tepe sırtları, 
de Cüı:nlmriyet ~ olnılundan Uzun yol 1 dağ etekleri, sed ağızlarıdır. 
caddesınden aşagı kısmına aid o!acaktır. ı B . . . , ~ ·ı · a·ı · 

B ğ kı d k. lı kl kl unun ıçın ım.ar p anına ı ave e ı mesı u aşa ı sım a ı ozu u - e.r da tas- .. • . 
h~L dil k ç k b" . lazım gelen yegane kısım Feslıgem olma-

ı!u e ere an ırının unyesıne uygun · • . . .. 
ı..~kı ·ı k'ld .. 

1 
b. . • Iıdır. Imar planının bır an evvel duzel-ve Ut:' enı en şe ı e guze ır ımar pla- . . . A 

nı VÜc d 1-· bul k ımesı ve yeni şeklmı alması lazımdır. u e ge.l'llıış unaca tır. .. . 
Bu tasavvurlar kısa bir zamanda ya- Çunkti; bahar yaklaş.m:ıktad!r. Yeni 

pılması beklenirken düşu·· ncelerimiz imar inşaat durmadan, ıpian tatbik edilmek 
' til 1 1 eh planının daralmış ve şehrin küçülmüş ol- sure e yapı ıma ı r. 

ması üzerine saplanmaktadır. / Şimdi~e kadar olduğu ~.ibi plan şudur, 
Evet, şehrin bir kısmı imar harici edi- ı budu~, şo!le olacaktır, b?y.le yapılacrı~· 

lince geri kalan kısmı küçük olacaktır. tır, dıye ımar hareketlerını sekteye ug
Aca.ba ıbu husus ta nazarı dikkate alına- ratmak memleket hesabına zararlı oldu
rak şehrin hangi ta.rafa doğru ilerlemesl ğu kadar, Ça.nkırıyı g~rilemjy~ doğru 
plana alıınmıyacak mı".lır? Çünkü buna götürür. 

mühim bir cinayetin tahkikatı ile me~
guldür. Bu cinayetten suçlu görülen 
AdananLll. büyük çütçilerinden Vanlı 
Nihad tevkil edilmi.ştir. Çiftçi Nihadın 
çiftlik adamlarından Timur. Emin ve 
Sabri de mevkuf bulunuyor. 

Vanlı Nihad ve çütlik adamlarımn 
öldürdüğü zannedilen ayni çiftliğin a. 
melelcrinden İbrahimin cesedi buluna
mamaktadır. 

Tahkikata göre h~dise. amele ile 
çiftlik sahibinin bir istihkak münaka.
şası. yüzünden olmuştur. Vanlı Nihad: 

- Amele İbrahimi ben öldürmedim. 
Çiftlik adamlarımdan birisi öldürmüş 
olabilir. demektedir. 

Düzcade Otluo'ğ'u köyünde 
bir mekfeb yandı Diyarbakır Dağ kapısı civarından bir görünüş 

Dü.zce (Hususi) _ Düzceye 3 kilo- Diyarbakır (Hususi) - Tarih ka - muş. itfaiye teşkilatını takviye etmiş 
dar eski ve bir çok tarih ki - olan Diyarbakır belediyesi yarını mil. 

metre mesafede Otluoğlunda bundan 
tablarmda ismine rastlanacak derecede yon lira harcamak suretile şerrin elek· 

2 gün evvel saat 24 te eğitmen okulun 
dan bir yangın çıkmıştır. Mekteb ve ehemmiyetli olan Diyarbakır, şümul ve trik ve içme suyu ihtiyaçlarını da ha· 

ı b .. t.. t d . 
1 

kA .
1 

mana itibarile bugün çok daha yüksek şarmak muvaffakiyetine ermiştir. u un e rıs evazımı am1 en yanm;ş- w • A • • .. 

t bir ehemmiyet taş1maktadır. Cografı Nafıa Vekaletınce yaptırılan planı 
ır.~ .. l " l . b"t·· t' ~ 1 mevkiinin temin eylediği bu üstünlük tedikan İsta;;vonla Dağkapısı arasında h.oy ıU erın u un gayre ıne ragmen .. . .. . . · . . . 

· .. d'· .. 
1 

. t' T d . tı hükumetimizce göstenlen yakın alaka tesısıne başlanan yenı şehır. ·bırkaç se-
yangın son uru ememıs :ır. e rısa n ~ . . .. • .. . . 
d k ı . : b k b. b' ve harcanan degerli emekler sayesmde nenın mahsulu olan umumı müfettışlık evams.z a maması ıçın • aş a ır ı- .. • . . • .. . 

kl d ·ı · d 1 t k b buvük ve serı hır inkişafa mazhar olmuş bması, urnumı mufettıs. kor komutan na\•a na e ı m~, ers ere e rar as- ·· . . . .. . · b .. ··ı. 
lanm1stır. · 1 ve trene kavuşmasını mlıteakıb de do- valı ve basmuşavır konaklan, uyu.ıo 

B •. . 1 ğu Anndolunun baş~hri haline gelmiş- garaj. nafıa binaları. halk. ordu ve be-
u ışle kaza kaymakamı Fahrettm j tir. lediye evleri, sağlık yurdlan. müskiraı 

İnal ve başmuallim Zekeriya Ural ya- :. . ' k d • · T ... isesi. orta okullan, muhtelif sube- fab11k~gı, lıse. kız ve erkek san at ens 
mk' nn ahlaka.dar olmuşlar. kaymaka~ lerden mütesekkiJ kız ve erkek s~n'at titüleri. Halkevi Kitapsarayı, ipek tö. 

va a ma allıne gelerek yangın tahin. · k ·1·k . kt b. d t 
k ı b' enstitüleri. böcekçilik mektebi. köylere ce çı ı me e ı. aygır eposu, rasa 
awını ızıat yapmıştır. . . t J .. b. . h. d 

kadar yayılan ilk okulları. Halkevi ve eVl, me eoro .?Jı ı~ası.. ın ısar . epo-
Trabzon un fe'aketzedelera zenı:tin Kitaosaraylarile şarkın en mü- ları. ktrkı mutecavız ıstasyon bınası. 

him kültür ~e irfan merkezi halini alan geniş ve muntazam caddeleri ile daha 
yard mı Diyarbakır. yüz kürur yataklı nümune şimdiden modern ve cazib bir manz:ır~ 

Trabzon (Hususi) - Trabzon ve hava- h~stanesi. disnanserleri. doğum ve ba- taşımaktadır. 
liısi zelezele felaketine uğradığı halde bu- kım evleri. nskıer1 sa/?'1ık yurdları ile Bunlar arasında bilhassa Halkevi 
rada Erzincan ve havalistndeki vatandaş- de umum] sıhhat bakımından kendinj binası. modern mimarinin şaheseri ad
larımıza yardım için hummalı bir hami- garan~i etmis ve iktisaden bilhassa ı:(e- dolunacak mükemmeliyettedir. Ebed! 
yet yarışına çıkılmıştır. Kızılaydan maa- / nigJemir:tir. Daha 933 e kadar kendi Sefimiz bu bina için (Dünyanın en mo
da diğer bütün teşekkül ve cemiyetler de ı . . A dern binası) buyurmuşlar ve Milli Şe
b dı .. ak l l dı Vil. 1 hası lai fazlasını ıhraca ımkan bulamaz- finıiz İsmet İnönü ınş· aat için partiden u yar ma onay o muş ar r. aye- k b .. . t'h 1 k lt 1 · d - de 
timi .1li d k ·ı . d k en uıtun ıs ı sa re o e erm e yuz b. 1 dun . 1 d. z mı. yar ı.rn omı esı şım ıye a- · on ın ira yar temin ehnl:$ er ı. 

dar felaketzedeler için 36 bin lira pura yüz bir tezay~d kayde:~i~ten ~aşka ~ Orduevi. umum.1 müfettişlik binalar: 
ile 12 biın parça giyecek eşya tedarik et- kir. hii~·ük vilayetin muhım bır transı ve diğer mebani de ayrı ayrı değerde. 

lüzum vardır. Bunun için belediye plan işinde 
Bu hususta da :bazı tasavvurlar mev- hareketle imar har~ketlerini bir 

cuttur: Bu tasavvurlar hastane civarına, durdurmadan işi lhalletmelidh'. 

miştir. Bundan maada kurban bayramın- santra~, da olmuştur. muazzam ve kıymetli eserlerdir. 
seri da kesilen hayvanların etleri Kızılayda k ~ehrin eski manzarası bugün kıs- Yenişehre tahsis edilen saha beledi 
gün toplanarak kavurma haline getirllmiş ve m~~ değişmiş bulunuyor. Mesela; cad- yece istimlak olunarak tefrik edilen 

Adapazarınrla felaketzedelere yardımlar devam ediyor 

l:ru suretle felaket mlı11takasına dokuz bin deler açılmış. yeni ve güzel oteller, kı- kısmın ucuz fiatla halka satılmasına 
kilo kavunma et sevkedilmiştir. ra<ı:haneler. resmi ve hususi binalar ku başlandığı cihetle resmi inşaatın yanı 

Belediye reisi ve milli yardım komitesi rulmuş, çarsı ve pazarlar intizamnıa bac::ınd<ı bir de hususi inşaat faaliyeti 
reisi Mahmud Muammer Yarımbıyık, sokulmlls, elektrik ve su ihtiyaçlan gi- göze çıupmaktadır. Her iki şekilde dl\ 
Kızılay bai"kam doktor İl>rahim Okman. derilmistir. ve çizilen plan ve proğram dairesinde 
bilhassa Kızılay ve belediye azasından Şehrin plan ve haritasını yaptırmış, devam edecek olan inşa ve imar faali. 
Emine Evrenin gece yarılarım. kadar de- senede kırk bin lirn varidat getiren bir yetinin gittikc;e daha inkişaf eyliverek 
vam eden yorulmak bilmez faaliyetleri mezbeha acmı~. ıa~ım ve kaldırım in~a- iç şehrin yanıbaşında her türlü tesisatı 
sayesinde yardım işleri ~ok iyi ve mun- atı için elli bin lira harcamış. Ebed] cami. yeni ve modern bir dış şehir vü
tazam bir şekilde ilerlemektedir. Bu yar- Şefin yüksek hatıralarını taşıyan Sa- cucle getiree€1Zine şüphe yoktur. O za
dımlardan maada Giresu~daki felaketzc- man köışkünü otuz dört bin lira sarfe- mandır ki, Diyarbakır doğu Anadolu
de~ere dağıtılmak üzere binlerce çuval derck mükemmel bir hale ifrağ ve bfr nun yalnız başşehri olmakla kalmıya
fındık kabuğu ve yakacak gönderilmiştir. beledive evi in!?a eylemiş. muhtelif cak. ayni zamanda ana vatanın en ma

Karaman Halkevi temsilleri 
Karaman (Hususi) - Şehrimiz Halk 

evı temsil kolu tarafmdan yılbaşı gece
sinde temsil edilmek üzere hazırlanan 
üc parça komedi Erzincan ve havali"in
d~ vuk.ua gelen son yer sarsıntısı dola
yısilc geri bırakılmıştı. Hasılatı açıkta 
kalan yurddaşlarımıza tebeuü edilmek 
üzere 7, 8 akşamları temsil edilmiş ve 
100 liraya yakın safi irad temin edilnıiş 
ve Kmlay cemiyetine yatırılmıştır. 

Adapazarı (Hususi) - Zelzele fe]a ketzedelerine yardım hararetle devam Tem1>il edilen bu üç komediden bil-
etmek~. Bu arada şehrimizdeki Ülkü Biçki ve Dikiş Yurdu talebeleri hassa (Baburşahın seccad~i) adlı eser 
H.alkevtnde felaketzedelere çamaşır ve elbise dilanekteclirler. Resimde bu ço~< beğenilmiş ve gençlerimiz alkışlan-
plışkan kızlarımız muallimlerile bir arada görülüyor. rnış1ardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

sernt bahçeleri tesis etmiş. müteaddid mıır. modern ve medeni bir eseri vas
umumi hel3lar ve pazar yerleri kur- fın• tafıvacaktır. 

~-- --- = 
Moskovadan ucuru an bir ördek Bigada yakacak kıtlığı devam 

Düzcede vurutdu ediyor 
DUzce (Hususi) - Düzcenin av mm Biga (Hususi) - Burada birkaç ,gün-

takası olan Efteni gölünde Feyziyeköy deııheri tipi halinde durmadan kar 
lü avcı Hüseyin tarafından ay;\ğına yağmakta ve keskin bir kuru soğuk 
üzerin~e bir takım rakamlar yazılı ma- hüküm sürmektedir. Buna rağmen ya
deni bir bilezik takılı bir ördek vurul- kacô.'k Jntlığı. kış başındanberi devam 
muştur. Bu ördeğin Moskovadan uçu- etmeh.'t~, halkın fakir kısmı. r.ehrin ıki 
rulduğu ve Efleni gölüne geldiği anla- saat haricine kadar çıkarak arkasile 
şılmıştır. çah çırpı getirip yakmaktadır. 

d d kK U b h P~zar yerine bazan odun geliyorsa 
Ban ırma a um r u ranı da yüz elliye satılan arabalar beş liraya 
Bandırma (Hususi) - Etibank Ban çıktlğıncfan yoksullar bundan istifade 

dırma ve havalisinin mahrukat ihtiya- edememekte çaydan sel odunu kapm~k 
cım Soma linyit kömüründen tem.in e- için bele kadar bu soğukta suya git'erek 
deceğini il§n etmişti. Haılbuki Bandır- hayatım tehlikeye koymaktadır. Bağı 
ma gibi 14.000 nüfuslu bir kazaya an • bahçe!\i olup da odun almıya para bula
cak. 15 günde bir vagon kömür gön _ m1ya~ muhtaçlar da. bağlarındaki me!" 
dermektedir. Bu da memleketin haki • va aga'<;larını keserek yakmakta. bır 
ki ihtiyacını karşılama.maktadır. 15 cocuk ftibi büy~tü~ yetiştird~~l<:ri ki-

.. d l b' k.. .. .. b raz, elma ve cevız agaçlarını koklıyerek 
gun e g~ en ır vagon omurun a'Şm. k . . .. lı k 
d ·· ı h lk 1_.. .. 1 .ı..·ım k :va arak ıhtıvacını onlemiye ça şma -a yuz erce a •Aomur a a'Uı e için t d a tr. 
birbirJPrile mücadele etmektedir. Man Son aünlerde halkın bu yüzden çok 

_ Hasan Bey, ne olursa • . .. Çalıştırdığım memur
lar arasında .•• 

. . . Bir tasfiye yapmak 
kararındayım. •• 

gal kömür~~ün kilosu 5 kuruştur. O - zahmet ' çektiği göz önünde tutulaTak 
dunun çekisı. 250 kuruştan 350 kuruşa hükCımetçe bazı tedbirler alınmış ve bu 

Ha.saın Bey - Sakın ha... ıkrru tı Et bank B dırm 1 ç Ş r. ı· ın an anın la - cüm1eden olmnk üzere zabıtanın yardı. 
Herkesi kendine cçocuk. kiki ihtiyacını göz önünde bulundur - mile bir miktar odun tedarik edilerek. 0 15un ..• 

l_----------~----~------~------~--~------~------~--~------~m_u __ dedirte __ · __ ce_b __ in_?~----_uWAOw.L,!._...Y.ı.<CL:edeu';z.._,.~~--~~---1.L...-~~----~~~----~----~----~ 
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Demir ve çelik şehrinde neler gördük ? 
(Bnştarafı 1 inci sayfada) 

-8-
Piyasaya, memleket ihtiyacına an.e

dilen mamul madd'eyi şimdiki halde kok 
fabrikasından sonra yalnız boru fabrika
aı yapıyor. Şimdi Gizinle bu kısmı gez.q
ccğiz. 

Boru fabriıkası da, diğerleri gibi gayet 
büyük ve mü:kmımel tesisata malik .. 

Başmühendis P1.aıtts önümüze düştü. 
Denıırm boru haline gelerek, sevkedildiği 
Yere kadar geçirdiği safahatı birer birer 
€ostererek, uzun uzadıya izahat verdi. 

Dünka yazımda, size ham demirin, asıl 
~emir haline aıasıl geldiğini anlatmıştım. 
işte, ytlksek fınndan çıkan ve Pig tabir 
edilen demırın bir kısmı boru fabrilcasına 
sevk("diliyor. Burada kupulı denilen o-

cakların içme, kok kömürü ve kireç ta

file birlikte konuluyor. Yüksek hararet Boru fabrikası baym.ühendisi Platts ve -n.ühendis Cevad muharririmize imal 
"eı-i'mek surctile eritilip dökme demir edilen horulan:ı yanın fa izahat ·ııenyo1ilar. 
hnaJine mal-ı::ıus anayi demir elde ediliyor. 

Boru fabr.kasında taşıyan, döken, ya
Pan insan eli dcgıldır. İnsan eli tanzim 
hinnetinin ustüne çıkamıyor. Küçük bir 
0tornatik araba kömürü de, dcmıri de 
kcncrı kendine taşıyarak ocağı döküyor. 
Ocağın hac.mi istiabisi 2 ton.. 10 tonluk 
iki ocak daha rncvcud ki, bunlar henüz 
Çalışnıağa başlamamıştır. Pek yakında 
faaliyete geçE:ceklcri ümid edilmekte ... 

Yuksek fırından muhteşem bir salta
nat arabası içinde kdk fabrikasını teşrif 
e:ıcm demir, kok kömürü ve kireç taşile 
bırlikte fırın'ara konulduktan bir müd-

det sonra, ımayi hal;ne geliyor ve bir o
luktan potaların içine dökülüyor. Potala~ 
tın ıçi ateş tıoprağile sıvanmıştır. Potala
~1.n kulplan var. H.aın.g.arın tavanına tes-
ıt edihn~. iri yan, güçlü kuvvetli vinç-

~er bu kulp1arla kol kola girerek potayı 
:ı~ırıp kalıblann !bulunduğu yere kadar 

gotürüyor, 'başk.a bir zahmete lüzum kal
rnadan da içeri döküveriyor. 

Kalıblar, imal edilecek borunun ayni .. 
Yalnız d<ılha evvel iç kısmını ot ve ça
murla sıvayorlaı:r. 

Ba~cndis Platts diyor ki: 

•Ş1hıdilik en esaslı işimiz her ınevi bo
ru · ~ 
. lı'l'rıal etmektir. Hali hazırda ufaktefek 
~kurn işleri de yapıyoruz. Fabrilca.nın 

P<ısıte5i lbilCunum döküm işlerini ve ar
~ l'<lilen ıborulan yapmağa müsaiddir. 

t 
abrıkamız şimdiden altı aylık istihs&la-

11"! 
·• satımış bulunuyor.> 

- Günde ne kadar boru imal edebili· 
Yor Unuz? 

Yükttk fınnın içindeki demiri boşa?t mak için delik açılıyor 

ı 

l" t- 8 saatte 40 ton boru dökmek kabi 
t~Y('tindeyiz. En çok 12,5 santimle 35 san
IilTne kadar olan borulara taleb vard1r. 
alkın en çok arama:ktn olduğu bu boru- 1stihsal edilen demir, işte bu toprak kcı1ıp1ar içinde donuyor. 

latdı 
r.. yunda çok yüksek bir fabrika .. yerle, ta- 1 bu da travers ~paıcaktır. Saç ve lev!ıa 

-,, - ~ fazla kaç santim kutrunda boru van arasını birbirine geçme makineler, te ı demirleri de iıma1 edeceğiz. Bunlar için 

aı:ıabıliyorsumız? 1 sisat doldurmuş. Hadda!ıa.nenin genç baş- üç aded pr~il baddeha~e~~ ~ar- Biri 
t~ 60 santime kadar yapabiliriz. 70 1 mühendis Muzaffer, ayni zamarub Kara- 28 pusluk, dığer 16, en küçuğü .2 pusluk .. 

S<uıtırn kutrunda boru yapmamız için si- bükün Belediye Reisidir. Bu kad:ır da 1 saç hadddhanesi ayrıdır. 2S pusluk olan 
Parış Verildi, kabul ettik. Onu da yapa- A~l kl .. ._,.__ isi ist' h t sa- komhinedir; çelik levha haline gelebilir. 
ca · ...... 6~' spor uuw:ıun re ' ıra a 1 Çeliıkhaned l k'"l l t f 
ti gız. Demek oluyor ki fabrika, '.·5 sa?- lonu idare (heyetinin reisi ve daha hatır- .en ıge en u ç: er ısı~ ;-
llıden 70 santime kadar her nevı demır 1 ,,, ...... 0 A • .ı;.. ..... lb"~ . ı:ı.1 1 B' im 1 nnlarına verıllr. Bunlar mu.tema.eh t P e 

b ıy ...... ~uu ı.~ reıs J.A er var. iZ 1 ardır B' .. .. ··ı·· ··b- t 0
ru Yapmaktadır.> . . . . fırını . ır tnraı;~an sur.ı ur, o ur a-
:a . .. .. . .. Beled!ye R:ı~ı gibL Bunlan hahddetı:~e raftaın 1200 dereoei hararette h'azırlıın-

lh• u 1'abrikaının her turlu mılll mudafaa 1 &:>aşmuhendisinin ne lwadar çalışkan 01r 
1 

__ ,_ ~ı-· _, h ddcl ·ı· 
•IYarıa k 1 ğa zed oldu mış o a11i:IA ç~ıp cuınır, a ere verJ ır. ı: rını arşı mna nam - 1duğ t..ıı.. ·· ttirm...:ı.. · · ·· 

ğun ~ . ı genç 0
- W1U t:'uanız e e.I\. ıçın soy- Haddeler imal edilecek profile göre ter-

k• u soyliyerek, iftihar duymamağa ım-

1 
lüyorum. 'b ~..ı·"--=eot· Demi kül b" · · t 

an var ? tı "'""'ırnuli'.ır. r çe ırıncı ez-
e . mı... . Başmühendisi lbu1wıduğu kısım hak - gahtan lbaş1ıyarak muhtelif safahatını 

t ezdiğimiz bütün fabrikaların tertıba- kında verdiği izahatı beraber dinliyelim: taikib e:ier. Tezgahlan geçtikt~ı sonra it-
~ L"n SOn tekniğe göre yapılmış .. uydur- c- H:ııddehane, çelik fabrikasından marn edilmiş şekilde had.deyi terkeder. 
adığımı temin ooerirn, alakadarlara gö- gelen külçelerden piyasnaın isteğine gö- İkmal tezgahlarına sevkedilir. Burada 

~:·n~arnbük fabrikn.lanmız y~lnız. B~l: re, profil halinde hnarnt ~par. Bu pro- siparişe uygını bir şekilde kesilir, düzel
rn .. arda değil, Avrupada dahı bır ıkı fillerden r.ay, ~ast demirleri, köşebend, tilir. Eğer dclilc açılacaksa, delinir, mun-

Ustesnasile eşsizdir. muhtelif dcmıir eşya, dört ve alu ;köşe, yeneleri yapılır, fiT.ikt tecrübeleri de ik-
l F'a'brikalar ıhakkındaki umumi intı.ba- yassı demir. pencere çerçeve demirleri! ... mal edildikten sorıra piyasaya sevkedilir. 
~run.ı en sona sakladığım için. boru fab- Kısaca, mevcud biltün demir {lŞYll yapilir. (Arkası var) 
~kaSUun mesaisi karşısındo bu kadannı Ayrıca !bir iınıalatıhanemiz mevcuddur ki, Nusret Safa Coşkun 
arcaırnağı kafi bularak çelik fabrikasile 

h.addclınneyi anlatmağa geçiyorum. 

ti5e~ik fn'brikaS1, Karabükü ziyaret e~- Zira t: Koyunların çiçek hast hğına 
karşı yeni bir aşı usulu gllniz sıralarda, henüz faaliyete geçmış 

b.ulunuyordu. Haddehanenin bir makine
sınin, harb vazivnti dola·,.,..;ıe, fngiltere-
d "- :1 o,;>U (Baştarnfı 6 ncı sayfada) J tüsünün istihsal ettiği .seromlu çiçek qısı 
~m .gelmesi geciktiği cihetle, çelik fab- yeni bir usul kabul etmiş ve bu usulede. ile vasati olarak ıenede bir buçuk mil -

rıkaınız, henüz, demir boru fabrikası gibi (Seromlu çiçek aşısı) namı vermişti. yon koyun aşılanmaktadır.> 
~ul Ina.ddc yapamıyor. Ancak blok Bu yeni metodla aşılanmış hayvan - Mektubun diğer kısımlan beni çiz -
alınde, fakat peık çok Jhtiyaçlan karşı- larda en büyük muvaffakiyet büsre te - meden yukarı çıkmakla itham ediyor ve 

lıyan çelik :iınal ediyor. şekkül etmeden bir sene muafiyetin te - cBaytat> kelimesi yerine c Veteriner> ke-
Bu kısım gayet vasi iki katlı ve tavanı mini keyfiyetidir. limesinin kullanılmakta olduğunun bile 

cam ve ı>encereli :mükemmel bir fabrika Beş altı senedenberi yurdumuzun muh- farkındn olmadığımı! işaretle yerimi csa
olarak yükselmektedir. Dört büyük oca- telü yerlerinde tatbik edilen bu yeni a - lahiyet sahibi zevata> bırakmamı tavsiye 
~. yani içerisine !konulan demire fazla şımız meslekdaşlarımızın ve hayvan sa - ediyor. 
kar.bon vererek, muhtelü evsafta çelik hiblerinin yüzlerini güldüren bir haki - Tanmman; cyüksck bir ihtısası> iddia -
Yapan fır.ınkın, vardır ve yılda 150,ooo kattir. Bu yeni usule tabiri fenni ile (Vi- sında olmadığı gibi, zira~t ı_nuharrirliğinl 
ton çelik b,ok istıhsal kabiHyetindedır. rus Snnsibilize) diyoruz. Bu aşı her mev - de .inhisarına ~ış ?e~Jdir. cSaU.~l.yet 
Fabrikanın azameti hakkında bir fikir simde tatbik edildiği gibi koyunların do- sahıbi zevat> dıleklerını gene .yazabılır. -
Vermek vazifesini resimlere terltederek ğum zamanlarında da bilatereddüd kul- ler. Bununla bE>raber. Ba~ Galı? Bayerm 
hadd h · • ıamlnbilir ikazlarına ve IUtfettıklerı malumata te-e aneyı anlatacağım: · . . .. . T 

Baddehnnc aşağı yukarı 200 metre bo- Pendik Veteriner bakteriyoloJı ensti- §Ckkür ederım. arımman 

ayfa l. 

Prof. Hamid Nafizin dün 
akşamki konferansı 

Ullliversite profesörlerinden Hamid Na
fiz Pamir tarafından dün akşam saat 18,10 
da Üniversite konferans salonunda son 
zelzele felaketi ve zelzelelerin mahiyeti 
0

hakkında ilmi bir konferans verilmiştir. 
Bu konieransta Ünivet'Site erkanı ve 

talebeleri ile halle ihazır bulunmuşlardır. 
Profesör Hamid Nafiz bu konferansın

da ımeşhur zelzelelerin kısa bır tarihçesi
ni yap~ zelzelenin mahiyetini -anlat -
mış, zclzclcnhı sık sık vuku bulduğu 
memleketleri saymış, :zelzele hakkında 

her devirde lbir sürü calhiwne fantazilcr, 
ileri sürüldüğünü tebarüz ettirmiş, zelze
lelerin vukuunun evvelden kestirilmesi-
ne imkanı fenni bulunmadığını söylemiş
tir. Profesör konferansında zelzeleden 
sonra tekrar zclwle olacağına ve yeni fe
laketler getireceğine dair çıkan propa -
gandalara da işaret ederek bunların ilim 1 

çerçevesine da!ıil olamıyacağını söylemiş Profesör Hamid Nafiz konferansını 
ve i1mi alet edere'k spckülasyonlnr yap - verirken 

mak ve onu istismar etmenin aklı selim lan bütün medeni memleketler tabiatfn 
erbabının havsalasının alamıyacağı §eyler bu zulmüne karşı fütur getirmemişler, 

o~duğwı.u t~rüz ettirmişti:. Hamid Na-jkuvvet ve cesaretlerini kay:betmemişler
frz Pamır bır saatten ıfaila devam eden ~u dir. Onun yaptığı tahribatı eskisinden 
konferansında ~elzele _hakk1~d: uzu~ ~J- mükenmıel yapmışlardır. Önümüzde Tok 
~ i~at veronış ve sozlennı şoylc b1tir- yo, Sanfransisko, Liz.ıbon misalleri canlı 
mıştır: . . kl . olarak yaşamaktadır. Yeni ve medeni 

- Zelzele !fetı ınsan a ının ve ınsan 
•-......:~'\..- · · üstün- olan ve beşeriyetin Türkiye bu fcltıket önünde yeni kabili -
.c1.:ruax.-sının u . . .. . . öst' kt" B 
peşinden yenmeğe :nıukted'ir olarnndığı ta yetim ve yenı enerJısU:ı g erece , ır. ır 
bit 'bir musı'bettir. Dünyanın muayyen mm , kaç sene sonra şarka gıderken mes ud .~
takaları zaman mman bu Aietin tahri - valardaın, işlenmiş topraklardan ve cı.ım
batma ımaruzdurlar. Ta.biat bizimle dai- huriyet rejiminin kurucu ve yaratıcı ira
ma cidal halindedir ve biz de onunla dal- desinin en canlı misallerinden geç<'rek 
ma mücadeledeyiz.. Zelzele sahalarında o- gideceğiz.> 

Maarif VekU:nin dun 
şehrimizde yaptığı tetkikler 

(Başta.nfı ' üncü sayfada) 

ni kitablar işin ehemmiyetine binaen 
941 - 942 ders )'llı başına kadar ancak 
hazırlanabilecektir. 

Maarif Vekaleti türkçe ve edebiyat 
kitablarından başka diğer mekteb ki· 
tablannı da esaslı bir surette yeniden 

tetkik ettirmektedir. Bu kitablar üze
rinde icab eden değişiklikler de kısa 

bir zamanda yapılacaktır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel şeh
rimizde bir hafta kadar kalacak ve bu 
müd<let zarfında Üniversite, mekteb -
ler ve Maarif Vekaletine bağlı diğer 
müesseselerde tetkikat yaparak ihti -
yaçlarmı tesbit edecektir. Maarif Ve-

ikalE>tinin yeni yıl bütçesi hazırlanırken 
bu tetkiklerden alınan neticeler ehem 
miyetle gözönünde bulundurulacak -
tır. 

Bir kaloriferci kömürden zehirlendi 

Yeşilköyde oturan kaloriferci Feh -
mi. odasında yanmadan bıraktığı man
galdan intişar eden gazle zehirlenme 
alaimi göstermiş ve baygın bir halde dı 
şan çıkmak isterken de düşerek vücu
dünün muhtelif yerlerinden yaralan -
mıştır. Fehmi, .hastaneye kaldırılmış -
tır. 

Üniversite Rektörünün çayları 
başlıyor 

Üniversite Rektörü Cemil Bilscl tar. 
rafından her yıl Üniversite talebeleri
ne verilmekte olan çaylara önümüzde
ki Cumartesi gününden itibaren b~~la
nacaktJr. 

Üniver.site Rektörü ilk çayı Curr.ar. 
tesi gilnü saat 1 7 de Tıb Fakültesi son 
sınıf talebelerine verecektir. 5 Subat 
Pazartesi gtlnü Hukuk ve İktısad Fa -
külteleri, 7 $ubat Çarşamba günü E -
debiyat Fakültesi son sınıf talebeleri. 
8 Subat Perşembe günü da bütün fa
kültelerde pek iyi deret'ede sınıf geçen 
talebeler Rektör tarafından çaya da
ve: edileceklerdir. 

Üniversite Yabancı Diller mektebi 
Maa,.if Vekaleti, staj yapmak iize • 

re Avruoarun muhtelif merkezlerine 
göndcril~eleri icab eden Üniversite 
Yabancı Diller mektebi ikinci sınıf 
talebelerinin. harb vaziyeti dola~·ısile 
A vrupaya gönderilmelerine imkôn gö
rülemediğinden stajlarını şehrimizde 

yapmalarını kararlaştırmıştır. 

Bu talebeler yabancı dil profesör -
lerile beraber şehrimizdeki lise ve or
ta okullarda lisan dersi vermek sure• 
tile stajlarını ikmal edecekler ve önü
müzdeki yıl orta tedrisat müessesele • 
ıine asil olarak lisan hocası tayin edi· 
lecekler<lir. 

( lig macları 
' 

) Ankara. 

An~nra lig maçlanna bu Pazar da devam edilmiştir. Maçlarda Gençler• 
birliği Harb okuluna 4-1, Demirspor da As. Fa. Gücüne 3-1 galib gelmişler • 
dir. Resimler As. Fa. Gücü-Demirspor maçındarı bir safha ile seyircilerden bl 
rk~çını gösteriyor. 
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J Yavrunuz, Saadetinizdir ... 

Onun gürbüz Te sıhhatli yetişimi; tabiatin bpkı bir yavru gibi si
nesinde yeti~tirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne 
tabiatin insanlara bahJettiği bu kudret güzeUi2inden utifadeyi geri 
bırakmamalıdır. 

ç K 
Mü.stabzarabnda bu hassa tamamen mevcuddur. 

Beşiktaı ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

TCRI<• TiCAAliT • BANKA!tl 
ICUPONLU•VADELi•MEVDUAT 

~ : . 
·GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

olan MADAM BOVARI çıkmıştır. Tercü~:n~~ edebiyatının en meşhur bir romanı 
heyec~nlı, kıymetll romanın müeııırı rn"•h 

0
zor eserlerden blri olan bu meraklı, 

-. ur USTA VE P'LAUBERT üt im KO.mı AKYÜ'Z'dür. Roman bllyük bir iUna lle uslQ • ın ere 1 Ali 
terek gnyet. edlbane blr surette tUrkçeye çevrllınl•tı büM, ~tıve ve ahengi muhafaza edl • 

.. r. e n harici beı resımı te 1 edKd!IU gibi kitabın müellifi ve kitabın şahısları ve k hr • zy n 
ve tabllli bir miltaleayı havidir. 450 sayfadan mürekk:b :manian hakkında uzun 

.. 00 k l u eser, Şubat ayı aonun 
ka...ar ı uruş a satılmaktadır. Perakende ve toptan İatanb ld ~ 
slnıle HİLMİ KİTABBVhıde aablır. u a Ankara cadde _ 

yısı 011 n m~ ·-

eriyor. 
~-- -

SON POSTA. 

1v1illi Piyango 

Uğur Gişesi 
Karakcy, cadcesi Pc.sb.hane 
kartısında Tdefon: 4CC21 

ÖmerR. 
Uğur 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

Mi\fll~ Dlmıtri Dlmltrlyadl.s m~asına ıeıen 

alacaklı A. Batman oğlu ve Ananyadlsln ı.ste_ 

dlll 953 lira 93 kuruşun ve Andonaklnln iste_ 

dlğl 125 liranın ve Marltanın 1stedlğl 700 lL 

rarun ve Hesklyanın 1stedil!i 300 liranın ve 

Gllkrlst Voken şirketinin bakiye alacağı olan 

554 Uranın ve Balık.çlyanın istediği 300 llra_ 

nın ve Kemal Öztürkün istediği 285 Uranın 

ve Basir> Yelçenin istediği 200 Uranın vesalka 

İkincikanun 30 

ANi TESiR 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP 

ROMA TIZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzurnunda günde Uç kaşe alınabilir. 

POKER Traş bıçakları 
iyi traı bçaklandır. 

traş bıçaklan geldi. Her yerde bu
lunur, markasın:ı dikkat ediniz. 

Deposu: lak Dekalo ve Şur. lstanbul Tahtakale No. 5 l 

müsten!d olması ha.sebile alacaklannın 6 ncı ~--------~·-------·,·~-·u····z-·e-ı----·11ııı 
aıraya kaiy ve kabulüne ve sıra defterinin 

düıeIUlmeslne ve Korn.llanın 1'tedlğ1 1300 

Ura alacakta muvazaa ihtlmall görilldüğün. Olmak 
den davada muhtar olmak üzere kayid tale-

binin reddine tnA.s idaresince karar verildttı • • 

lllll olunur. ıçın 

ilan Tarif em iz 
Tek liJtun aantlml .......................... 

aahile 400 
aahil• 250 » 
ıohile 200 » 

Dördüncü ıahil• 100 » 
I ç ıahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mllttard.ı. llAn yapt.ıracaklu 
ayrıca tenzul~a\ tar1temlEden 1stltade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa llAnlar için ayn bir tarife derp~ 
edllıniltir. 

Son Poat.a:nın t!carl Ulnlanna ald 
lfler 1çln ıu adreH mUracaa' edll
meUdlr. 

illncdıll Eollf'ktlf 'lrketl 
Kabrarnamade Ban 

Ankara caddeaJ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp EtMg 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIOtı. 

' 

Her f eyden evTel aıh• 
hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil· 
de malik olmak lizımdır. 

KREM 
PERTEV 
ıızın de cildinizi gft

ıelleş tirir, guddeleriı.ai bea
liyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrnbe maluulii olan KREM PERTEV tertip 
Te yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fa:ıla yağlanma• 
nna mAni olar. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sablır. 

[ nJffÔ00A'•· [ftŞd•, S diJ11Y1t~J"] 
nun ılık olarak gargarası, bu iltihapların fifasını temin eder. 

Grio. Nezle, Nevralji, Baş, Diş, Kf rıkhk, Soğuk 
a•sınlaklan ve ağrılan teskin eder. 


