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Japonlar Çinden sonra Romanyada yeni kabine kuruldu 

Av us t r a 1 yaya da Romen. ~illi .h~risti~an 
• • partısı reısı yenı 

d 1km1 ş I er kabineyi teşkil etti 
Bir ltalgan gazetesi, Japon genişlemesinin lngiliz 

-goz 
domingonlarına doğru yürüdüğünü yazıyor 

Havas ajansı parlamentonun feshedilmesi ve yeni 
intihabat yapılması ihtimallerinden bahsediyor 

Bükreş 28 (Husus!) - Dün pce 
Sinaia'dan ansızın Bükreşe dönmüt o
lan Kral Karo4 bugün akşama kadar 
parti şeflerile istişarelerine devam et -
miş ve neticede Milli Hıristiyan Ruist 
partisi ~efı Octavio Gogay'ı yeni kabi -
neyi t~kile memur etmiştir. 

-----.. ,----·-· .. --·---,·-
Atatürkün teşekkürleri 

Ankara 28 (AA..) - Riy eti • 
cwnhur Umumi Katibliğinden: 

K.ı.zı1a7 Kurumunun 60 mcı yıl -
dönümü münasebetile yurdun her 
köşesindeki Kızı.lq Kunım1ann • 
dan, Atatürk'e, vatandaşlarm yiik • 
sek hislerine ve yardımseverliğine 
tercüman olan bir çok telgraflar 
ıelmektedir. Bundaıı çok mütehas -
sis olan Atatürk, teşekkürler.inin A· 
nadolu ajansı vasıta.We iletilmesini 
emir bııqwmuşlardır. 

Akşam geç vakit kabinesini kuran 
B. Goga saat 9 da arkadaşl.arile birlik
te Saraya giderek, Kral önünde mutad 
yemin merasimini yap:ımştır. 

Yeni kabinede Strate Minçesto ha
riciye, Kirinesko dahiliye, general An· 
tonesko milli müdafaa nazırlıklannı 
der'uhte etmişlerdir. Prof. Kuza ve prof 
Petroviç de devlet nazın olmuşlardır. 

_ .. --···--···-··-·····----··- Başvekil B. Goga bir çıok defalar 
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1 
d muhtelif nazırlık vazifeleri der'uhte et-

e n 1 Y 1 a miş, kuvvetli bir şahsiyettir. 
Kabine, dört nasyonal köylü meb'u· 

1 1 k 
,, runun işbirliği ile nasyonal Hıristiyan n e er o a c a r :~~d~~fından teşkil edilmiş bulun-

Tahlif merasiminden &-0nra, hükQ -
Times gazetesi başmakalesinde - - leUerin menfaaUerini de himaye hakkın- Siyaset ilim hb san'at met azaları dint bir ayinde hazır bu -

..r.-ı di ki• d ki ~tı• te • tJ :L.-blJI tmal..l- k"ya- f f f f 1 

.:u.m.ıe yor · a Au 
1 mına nı JUl 

1 e "'~ 1 
• d b • t d ·· lunmuşlar ve bilahare ilk kabine top • 

Londra 28 (Husust) - Gazeteler, Ja- nemez. Fakat bu izahat n ~ A· 
pon tarziyesinin Amerika ve İngilterede merika hü~ti. tarafından b~ edil
husule getirdiği tesir hakkında muhtelif miftir. Vqington, Tokyonun yalım A • 
tefsirlerde bulunuyorlar. merikanın değil, ayni mmanda diğer dev-

Japon izahatının mukni olduğu söyle- set göstermi§ür. (Deva.iM 5 inci •Jlfada) sınıemad, spor, ke e ıya ı unk- lantısını yapmışlardır. 
sz=:::=====--==-====:::::ıı::ı==:::::ı:ıı==c=--==--:=a ya arın a vu ua ge ece Başvekilin beyanatı 

Fakı• ve orta sınıf halkın değişiklikler hakkında Tahlif merasimi esnasında, Kralın 
münevverlerimizin fikirleri (Devamı 3 üncü gaytoda) KraZKarol 

e fihi · çi i adım 
Herşeyden evvel halkın hakiki ihtiyaçlarını tesbit 
etmek maksadile büyük bir ilmi anket yapılacak 

Memleketin fakir ve orta halli sınıfla- ı 
nnın vaziyetlerini ıslah ve bu tabaka 
ınensublarının daha iyi geçim §artlnrma 
kavuşm.alannı temin etmek için tedbir
ler alınacaktır. Bu tedbirlerin ittil.azı 
maksadile ilkönce fakir ve orta halli sı
mfların bugünkü durumlarının tesbiti 
düşünülmüştür. Keyfiyeti ehemmiyetle 
nazarı dikkate alan İktısad Veklleti, ts
tanbulda bu yolda teşebbüse geçilmesini 
istemiş; bunun üzerine Üniversite İlttl
sad Fakültesinin bu meseleyi tedkik et
mesi kararlaştırılmıştır. 

İktısad Fakültesince, fakir ve orta halJi 
ailelerin bilhassa varidatlarını ne yolda 
sarf ettiklerini tesbit etmek için bir ıınbı 

(Devamı 7 incıi sa.yfııda) 

.................................................... ,.,.. ....... . 
Em 1 A sahibi bir adam hırsız tık 

suçu ile mahkemeye .verildi 
Suçlu lise mezunudur. iki sabıkası bulunduğunu, fakaf 

isnad edilen suçların f ai~i olmadığını söylüyor 
Lise mezunu ve emlak sahibi olan Ali den battaniye v.s. gibi bazı eşya, Ferah 

oğlu Ragıb Meral isminde bırı, muhtelif otelinde Hikmetin paltosu ile yüzüğünü. 
,sirkatlerin suçlusu olarak, dün adliyeye Borsa kıraathanesinde bır müşterinin d 
sevkedilmiştir. gene paltosunu çaldığı iddia olunmakta. 

Müddeiumumtlik suçluyu, sorguya çe- dır. 

~k üzere, Sultanahmed l inci sulh Suçlu, mankcrnede bu s;rkatlerin hi 
ceza hlkimi Reşidin huzu-runa çıkart • birile alakası olmadığını söyliyerek, de
mıştır. Ragıb Meralın, Sirkecide Enve - miştir ki: 
rin otelinden 45 lira kıymetinde iki kat - Kırşehirde otururum. Orada em ~ 

elbise, Anadolu ve Osmaniye otellerin- (Devamı 5 inci sayfada) 

Altın kaçakçılığına 
meydan verilmiyecek Ankarada Atatürk günü 

Erbabı, bir .kahv~ fincanının dibine o - Altınların kadın vücudünde ziynet eşyası gibi kullanı
turan tel veden bile, fincan sahibinin l k h • .. •• ·· ld •• .., ·· d • k k • lb • 
geçmifi.n.f, gelıni~ geleceğini eftrül gü- ara arıcc goturu ugu nazarı ı atı ce ettı 
n11 okuyor. Şu halde, acaba münevver -
leıimiz, bir kaç gün sonra tarihe karışa -
cak olan koca bir yılın hadiselerinden 
ilham alarak 1938 senesinin falına baka
mazlar mı? 

Ve acaba, bir kaç gün sonra perdesi a
çılacak o1aD yeni yılın meçhul progra • 
mmda meV<:Ud. sürprizler nelerdir? 

Ben dün. böyle bir sual karfısında, en 
isabeili tahminleri yürütebil~ek mevki
de bulunan muhtelif kiınselerle görüı -
t&n. (D~ 6 ına ıa.yfadlı) 

Suriyede bütün 
siyasi partiler 
kapatılacak 

Ankanda Atatürk g\lnünün parlak bir surette kutluli.ndıjım yamııştik. Berut 28 (A.A.) - Suriye dahiliye na -
Yukarıdaki resim meb'us Yahya Galibi bu tarihi iün hakkında halka nutuk zırı meb'usan meclisinde yaptığı bcya -
verirken göstermeki4dir. (Devamı i inci sa11fad.cı) 

Kaçakçılıkla daha 
esaslı surette müca -
dele edilmesi için 

yeni tedbirler alın -
ması kararlaştınl -
mıştır. Gümrükler u-

mum muhafaza ku • 
ınandanlığı bu hu • 
su~ta tedkikler yap
tırmıF. 

Kaçakçılık, bilhas
sa cenub hududları -
mıza civar yerlerde 
yapılmaktadır. Bu 
kısımlardaki muha
faza teşkUUı geniş • 
letilerek takviye edi· 
lecekür. 938 maU yı- Bv bpmcti cliikkanı camekanında alM .tiyMt lfJIGft 
lı bütçesine teşkilatın kuvvetlendirilmesi 1 nın önüne geçilecek ve ayni zamanda aJı. 
için yeni tahsisat konacaktır. Memleke- tın kaçakçılığına mani olacak sıkı kon • 
timize her nevi kaçak OjYan.ın girmesi - (Devamı 5 ind ıa11fada) 



~· utôfa teıe.A• «len lllllaelena a&'11~5 JtGıcw.. 
• Jaı;lmea, Uaıiremeı, olmıyacak .pyler tevebhllin eder, her 
l:öpae Dh teıll1;1'e gariir. -öntmde Jal!D1is wkubul!Dll!IUf hl
d.i.telei ... b.r. örti vardır, bQ irtii.7'1 çekip açmaktan ge. 
kinlt. Hayalinin icad ettiği ~ ,korkar. 
KOrkımun sebebi cehalet .ile iJkr ldJlillr. Bir Jle man 

eBrarüu anlamW karariJe bqla,_., hakiki vut,eı Jı:arp
mlda: bldılmız zaman da ceaa& muJr.abele ediDiz. 
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1 1 ~~z~::ı:~!! J-11Ha tavda tazyik 
L Gördüğiimüz Fikirler - ve t B h d i d 

Cumhuriyet - Bugünkü başmakaleyi ya-

za Abidin Daver, Denizcilere içtimai yar - Al ek ra r a 1d1 y u•• r u•• d u•• dımdan bahsediyor ve diyor ki: 
cDenlzclllğln himaye ve terakkisi hak.k.ın-

Meclı•Se yenı· bı·r kanun da Büyük Şefin Kamutayı açma nutukla
rında çok kuvvetli ve çok güzel dlrektlfieri 

layih1.sı verildi vardı. Ulu Önder gibi denizi ve denizciliği 
seven sayın Başvekil Celal Bayar da prog-

11 
Japonlar Çinde bir şehir 1 

daha aldılar 
Halk Bankas ı 

Nankin muharebesinde Japonlar Çinlilerden 243 Ankara 28 (Hususi) - Halk Banka- ram nutkunda Atatürkün direktiflerinden 
sı teşkili hakkındaki kanunun tatbiki _ ilham alarak denizcilikten bahsetmiş. kıy -

Kırıkhan 23 (Hususi) - Ayın 13 üncü 
pazartesi günü Kırıkhan istihbarat zabiti 
ve mahalli kumandan Aktepeye giderek 
bir çok kimseleri yanlarına celbetmişier. 
Türk olmak iddiasından vaz geçmedikleri 
takdirde hayatlarının tehlikede olduğu
nu söylemişlerdir. 

top Ve 411 makineli tüfek iğtinam ettiler ne geçebilmek için bu banka sermaye- mt!tll vbdlarda bulunmuştu. Denizciliği 
. . . . . . . . yük.5eltmek için denizcileri korwnak, bu kah-

Şanghay, 28 (A.A.) - J aponlar Tsi -
nan'ı aldıktan sonra Tsingtau ü zerjne yü 
rümeğe başlamışlardır. Bu kuvvetler de
nıiryolu üzerinde Şangtun'a varmıştır. 

Çin kuvvetleri ise ayni demiryolu üze -
rinde Vaşien'de hazırlanmış mevzilere 
çekiliyorlar. 

Yeni bir ihrac hareketi 
Macao, 28 (A.A.) - Ağır toplarla yapı

lan bir bombardımandan sonra J aponlar 
Macao'nun cenubu garbisinde kain Won
nau adasına 200 bahriye silahendazı çı -
karmışlardır. 

Harekata bir nakliye gemisı ile 2 muh
rib de iştirak etmiştir. 

Panay'ı yüzdürmek .için 1 sıne hazınerun ışlırakını temın maksa- ramanlık mesleğine girenlere daha iyi ha -
Şa gh 28 (A A ) _Bir Ingiliz kum- ı dile hükfunet meclise bir kanun layi - yat şartları temin etmek lhım olduğunu 

n ay, · · hası vermiştir. Layı·hada bu ış· tirakin söylemeyi zaid buluruz .• 
panyasına aid bulunan Sossie vapuru, 8 

hazinede mevcud tahvillerin satışı ile * 
rus dalgıcı ve 70 Çin'li amele ile, Panay'ı temin edilmesi teklif edilmek tedir Kurun - Asını Us Deniz bank serlevhalı 
yüzdürmek imkanlarını t etkik için Yang- . . ·. makalesinde Deniz bank terkibinin Türk şl-
tse'ye girmiştir. Halk sandıklarının ılk tesıslerınde vesine tamamen uygun olduğuna dair serde-

sermayelerine iştirak etmek üzere ha- dilen mütalealan kaydederek: cBugün bir dil 
h T~k~o : 8 ÇC'.febliğ! ıın:an~~~ m~~ zinece temin edilecek 200,000 lira İk- inkılabı devri içinde yaşamakta olduğumuz 
.~re esın . e ~n ~a~ıa :ı anço tısad Vekaleti emrine bir bankaya tev- lçln B. M. Meclisi müzakereleri arasında da 

şoyle tesbıt edılmıştır. di olunacak ve bu para ile alınacak halk zaman zaman kelime münakaşaları oluyor. 
Harb sahasında bırakılan cesedler I . . Kamutay azalarının her bahis üzerinde dü-

73 874 h to 1 106 d gy toplan sandıkları hısse se. netlerı halk banka - şüncelerlni söylemek hususundakl hakları 
. ' sa ra p an ' a 1 1 d"l kt" H k d kl 19, siper havan topları 79, hava m üda- sına :na e ı.dece ır1. alk s~nt. ı karınlı. a açıktır. Fakat işlerin c~~eykanına sek~e ver -

f ı 3 7 h 
.. d f k' 1. resını sanayı en a maca • ış ıra ıs- memek, kanunların muza eresini luzum.suz 

aa top arı ava mu a aa m a me ı 1 . . A • • • • • k 1 in h h 1 dil .. . '.. . . ı selen vılayet ıdareı hususıyelen ıle be- yere geçiktlrmemem ç er ang bir 
tuf eklen 7, o bus toplan 19, makıneh led. 1 . h b .. d 

1 
. d meselesi üzerinde salahiyet ile söz söylemek 

t .. 1 kl .. 11 h f'f ki 1.1 956 ıye crın er sene u ce erın e mec- 1 .. _, M u teki dil .. 
ı.ı e er "T , a ı ma ne ı er . 1. . • b 

1 
d' 

1
. 

1 
. t =ım gelince, bunu ec s mutehas-

Antakya 28 (Hususi) - Rejimin tat -
bikinden sonra umumi bir af beklenir • 
ken yalnız cünha mahktim ve mamun
larına şamil bir af çıkarıtmı~ ve bwıdan 
istüade edenlerin listesi neşredilmediği. 

gibi müddeiumumilikten ıstenmiş olma
sına rağmen verilmemiştir. 

Bilahare bunun nedcL1 neşredilmediği 

anlaşılmıştır. Çünkü afdan istifade e -
denlerin ekseriyetini gayrı Türk anasır 
teşkil etmektedir. 

Antakya 28 (Hususi) - Hatayda 938 
bütçe müzakereleri esnasında delege Ga
ro hududlarımız üzerinde karakollar inşa 
edilmesini teklif ederek bu tahsisatı büt-ısı umumı ve e e ıye mec ıs erı ara- sıslarına bırakmak daha doğru olur.• demek-

- ------------------- fından tesbit olunacak mikdarla karşı • tedir. 

Surı·ye - Fı.Jı•stı·n hududu lanacaktır. * 
çeye koydurmuştur. Karakollardan bir 
tanesinin Değirmenderede ınşa edileceği 
söylenmektedir. Tan - Bürhan Felek bugün yol parası m1l-

M ı r;ırd a siyasi nasebetlle bir şikayette bulunuyor: Muhar-

nezaret altına alındı 
rir her sene muntazamen yol parası verdiği 

buhran henu•• Z halde, gene mütemadiyen vergi memurlan 
tarafından ikide bir rahatsız edildiğini ve 

R omen milli hıristiyan 
Partisi reisi yeni 
Kabineyi teşkil etli 

f ilistinde ad lerle lngiliz kıtaah arasında 
bir çok müsademeler oldu 

yeniden h il d d 
bunun da sırf kırtasiyecilik yüzünden hu -a e i ı e ffi e İ sule geldiğini söylüyor. Kendisi gibi mak -
buzları muhafaza etmiyn vatandaşlara acı- (B~ıaMfı 1 ifü'1 sa ufnrla) 

Kahire 28 (A.A.) - Hüklımct, bugün-
1 

yor. Bu işin kat'i şekilde düzeltilmesini te - nutkuna cevab veren Başvekil B. Goga 
kü anlaşmazlıktan bilistifade, kral ile ka- menni ediyor. ezcümle demiştir ki: 

Kudüs 28 (A.A.) - Dün de Şimali kendileri 5 mıntakada muhtelif kasa - bine arasındaki münasebatı tanzim eden Majestelerinin itimadı, bizim için bir 
Filistin'de İngiliz kıtaatı ile asiler ara- ı balarda sakin tedhişcilerin isimlerini! kanunu esasi maddelerinin tefsiren tasrih Tan ki ara karşı şereftir. Vazüemizi selabetle ifa etmiyP. 
sında bir çok müsademeler olmuştur. bildirmeğe davet edilmiş ve hilafına olunmasını istemektedir. Bu meselenin karar vermiş bulunuyoruz. Meşruti şekle 
Matouala ile Nakoura arasında Suriye !hareketin ağır cezalarla karşılanacağı halli üzerine, anlaşmazlığın esasını teş - Tü .fek hürmetkar olan hükılm~t. ilk dakikadan 
hududu tamamen nezaret altında bu - tebliğ olunmuştur. kil eden noktalar çabuk halledilecektir. J 1 

itibaren, devlet hayatımızın nizam ve o • 
lundurulrnaktadır. Zira silfilılarım göm Geceleyin tedhişciler, bir Yahudi Meselenin ehemmiyetine bınaen, kabine, torite ile çerçevelenmesi azmindedir. Hü-
müş olan bir çok çeteler hududu aşma- otobüsü zannile Arabları nakletmekte hukuki bir beyanname tanzim ederek bu- lngiliz piyadesi yeni kfunet bahsindeki düşüncemizin esasını, 
ğa çalışmaktadırlar. olan bir otobüse ateş açmışlardır. nun metnini saraya takdim edecektir. On tüfeklerle techiz ediliyor bütün mantıki alaka ve münasebetleri ile, 

Memleketin her tarafında tathir a· Kudüs 28 (AA.) - Migdal civarın- gündenberi devam eden buhranın uza - nasyonal hıristiyan idaresi teşkil eyle • 
meliyesi devam etmektedir. da bir müfreze bir tedhişci grubunu ta- makta devamı, bunun haU;ni kolaylaş - Londra 28 (AA.) - Daily Tele - mektedir. HükU.met bahsindeki düşün • 

Nasıraya davet edilmiş olan Galilee kib ederek içlerinden dört kişiyi öl • tırmaktan çok uzak bulunmaktadır. Zira, graph gazetesine verilen malfunata gö- cemiz, her şeyden evvel, devletin esası • 
eşrafına şiddetli bir ihtar yapılmış ve dürmüştür. gün geçtikçe, iki taraf da kendi. noktai re, önümüzdeki sene zarfında piyade nı teşkil eden köylü tabakalara doğru 

İranla yeni bir 
hudud anlaşması 

~· nazarına daha fazla sarılmaktadır. kıtaatı tanklara karşı kullanılacak tü _ müteveccih bir istikamet alacaktır. 
Parti grubu B l feklerle techiz edilecektir. Bu tüfekler B. Goga, kral Carolun yüksek meza • 

Ankara 28 (Hususi) - Türkiye ile İran 
devleti arasında hudud hattı Tahranda 

ir spangol tanklara karşı çok müessir olacak ve a· yasını ve kiyasetini tebarüz ettirdikten 
toplandı T •d baf/ı ğırlıkları o kadar cüz'i olacaktır ki lü - sonra, sözlerini kabinenin sonsuz sada-

Orpz OSU zumu olan mühimmat ile birlikde kil - katini bildirmek ve fedakarlık hissiyatına 
Ankara 28 (A.A.) - C. H. P . gnı- t .. 1 k t·ı b't' · t' 

Londra 28 (Hususı·) _ Fransadan çu.'k b.ir seyy_ ar tertibat üzerinde nakle- ercuman oma sure ı e ı ırmış ır. 
bu bugün c28/12/193h Antalya say - B"'k 28 (AA) N ı k .. ı·· 

Barcelon'a gitmekte olan Yolande ad- dilebılecektır. u reş . . - asyona oyu 
imza edilen bir itilafname ile tesbit edil- lavı Dr. Cemal Tuncanın reisliğinde partisi, B. Goga ile işbirliği yapan dört 
miş bulunmakta ise de bu hattın Mazlico, toplandı. lı F)'ansız yük gemisi Franko harb ge- Fen erler idaresine azasını partiden ihraç etmiştır. 
Paki ve Eli mahallerinin kain bulundu- Par ti grubunu ilgilendiren bazı me- mileri tarafından durdurulmuştur. Bükreş 28 (Havas ajansı muhabi _ 
ğu mıntakaya müteallik kısmınôa mez • seleler görüşüldü. Yük gemisinin imdadına yet~en bir verilecek tazminat rinden) _ B. Goga'nın teşkil ettiği ye-
kur hattın tersiminde kullanılan harı taya Fransız muhribi, gemiye bir Fransız h kk d b • k k b 1 tetabuk etmemesinden dolayı evvelki iti- Yeni lokomotif Ve limanına kadar refakat etmiştir. a ın a ır anun ni a ine, açıkça Nasyona ist mahiyet-

e· · 1 t 'd Ankara 28 (Hususi) _ Türkiye fener- te ve belki de otoriter temayüllere sa-
lafnamenin bir cüzü mütemmimini teş - Vagonlar satın alınıyor _ır Ispanyo orpı ~u battı . hib olacaktır. SöylendigıV·ne göre böyle 
kil d k 1 b t k d h d d Pans 28 (AA) Epoq t !erinin devlete intikali dolayısile fener- -

e ece 0 an u mm a a 'l u u u - Ankara 28 (Hususi) - Devlet Demir - .. A • • • - • ue gaze esı, bir hal suretine tevessül edilmesi, Kra-
h hükum t · I aya ad M d M ler idaresine verilecek tazminatın hazi -nun tashi ine müteallik b!r anlaşma tan- yolları ve limanları işletme umum mü - e .çı s~ny 1 . en. ez u- lın son teşrii intihabattaki muvaffaki -· ı k dl nez to d n Akden d b t · nece bankalardan kredi suretile temini • zimıne üzum görülmüş ve bu ma sa a dürlüğü tarafından lokomotif, yolcu ve rpı osunu ~ ız e ır orpı- • yeti sag~ cenahın ifratkarane cereyanı· 

h 1 İ le k b tt g ne dair hükumet Meclise bir layiha ver-
Ta ran elçimiz Enis Ak<ıygen i e rarı muhtelif yük vagonları satın alınması ve çarpara a 1 ını yazıyor. miştir Layiha esaslarına göre bu kredi _ nın kuvvetini isbat etmiş olan cDemir 
hariciye nazırı Saniyi arasında müzake- bunların her türlü masrafları için nıü - TeAruAel) . f ·. .. 1 li f 1 . b"'t Muhafızlar» teşkilatı ile liberal bükü -
re cereyan ederek Tahrand'.l bir anlaşma 1 Barcelona 28 ( - Havas aJ'an nın aız ve resu ma ener erın u çeye . . . . • - . 

teakip senelere sari o mak, 1938 senesin- . · · • . . - m hasılatı safiyesi fevkindeki hası _ metı muvaffakiyetsızlıge ugraimak ı .. 
tanzim ve imzalanmıştır. Bu anlaşmayı den itibaren her sene tediyt: edilecek mik sın* Te~~;ıd;~ h.ususı .muhabmnde.?': 

1 
;1vz~ ktır çin muvakkaten bu teşkilat ile ittifak 

hükumet tasdik için bir lılyiha ile Mec - darı 4 milyon lirayı geçmemek ve en geç ..• eru:: e ası -~rın vazıyetindeki muş a a apanaca . etmiş bulunan milli köylü fırkasına ik .. 
lise tevdi etmiştir. lt d .. d k .. 16 mı·ıyon lı' kulat, gunden gune artmaktadır Cum- t"d k.. 1 k k k a ı sene e o enme uzcre - . · D • }j,J k ı ar mev ıı yo unu apama aygu • 

k d t hh .. d . Nafia Ve hurıyetçiler, papaz mektebine doğru i- en~z _ e ar d .1 . l . t· 

"Cumhuriyet,, beraet etti 
raya a ar aa u ıcrasına - . sun an ı erı ge mış ır. 

kilinin mezun olmasına dair hükfunet lerle~ek.tedırler .. M.e~ebin etrafı ta • Denizli 28 (A.A.) - Bugün saat Diğer taraftan parlamentonun fes -
Bir müddet evvel (Haber) gazetesi ta

rafından fotoğraflarının ve havadisleri
nin iktibas edildiği iddia.sile Cumhuriyet 
gazetesi aleyhine açılmış olan dava dün 
neticelenmiş ve (Cumhuriyet) beraet et
miştir. 

Meclise bir layiha gönderm;ştir. mamıJe ıhata edi_Imıştır. M~~surlar, ev 14,30 da kar yağmağa başlamış ve az .hedilmesi ihtimali vardır. Fakat yeni 
!erden kaçıp teshm olmak ıçın ~a:a~. - bir müddet sonra kar her tarafı kapla- intihabatın pek yakın bir zamanda ya-

\[ 

Harici e Vekili gitti 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A

ras dün akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Makineye verDlirken il 
Paris " umu mı tehlikesinde grev 

Bugünden itibaren lr:anda '' f i --e 0 ·smini alıyor ve 
İogiHere ile ya · nız ufak bazı rabıL.ları kalıyor 

Parls 29 <Hususi) - Nakliyat grevi birden-ıYeni Kanunu Esasi mucibince, yedi sene tçin 
bire genişleme tehlikesini göstermiş bulun- bir Irlnııda re"~i seçilecektir. Bu reisin bu -
maktadır. Grev elektrik, havagazi ve su l :uku, rcisicnmhur hukukudur. Hiıkfimet o
amelelerine de sirayet etmek üzeredir. llü- toritesi ayrıca bir Başvekil tarafından icra 
kümet fevkalade l('dbirler almaktadır. olunacaktır. * Kanunu Esasi, bir meb'usan ve bir ayan 

ublln 29 <AA ı - Irlanda serbest devle- meclisinden ı~iirek~eb bir_ parlômento ku -
tinin yeni Kanunu Esasisi bugün icra mev- rulınasını da amlrdır. Yen~. Kanunu Esasl~~n 
kil 

. kt di ı ıcra mevk.!ne konması munasebetlle, bugun 
ne gırme e r. b • · 1 1 ... b ' k · 

B d ıt 'b 1 1 d n resm·ı ıs i .ı .,un r and. ,., uyu merasım yapılacak-ugun en ı aren r an anı m , . 
bugüne kadar olduğu gibi ulılanda devlethı t ır. Devlet yuk.::e~ memurlarının ve temyiz 
del:;il. fakat sadece eski ismini teşkil eyli - hakl.mlerinln, yenı Ka~1unu Es:ısi mucibince, 

El i ı l d b E!re ismi bu lahlı!leri esnasında, yırml bir pare top atı-yen « re11 yan r ::ı.naıı ır. u • - l:ıc kt 
tün Irlandnnın birleşmesi isteğini sembolik a ı~. . 
surette tebarüz ettirmektedir. Eskı Alınan vchahdının oğlu eski 
Irlandanın şekli lt1barlle hükümdarı olan Rus \'Cliahdının kızile nişanlandı 

İnglltere kralının ismi, yani Kanunu Esaside Berlin 29 (A.A.) - Sabık Alman veliahdı-
bir kere bile geçmemektedir. bununla bera- nın ikinci oğlu prens Louis Ferednandm 
ber, İngiltere kralı, Irlandayı yabancı meın- grandük Klrilln kızı grandüşes Kira ııe ni
leketlerde temsll ettirmek hakkına maliktir. şanlanmış olduğu haber verilmektedir. 

lıktan istifade etmektedirler. Ikı yuz . mıştır. pılması muhakkak deaildir. 
sivil ve nefer, pazar ve pazartesi günü "' 
Cumhuriyetçilerin hatlarına gelmişler- il 
dir. Fakat asiler. firariler üzerine ateş Sabahtan Sabaha: 
açmışlardır. Asiler, dün Teruel mah - 1 
keme reisini kaçtığı esnada öldürmüş -
lerdir. 

NegüsÜ"l Şimnl ~evletlerine 
bir 1 elgrafı 

Londra 28 (A.A.) - Haile Selasie 
' Oslo mukavelenamesini imza etmiş o-

lan devletlere bir telgraf göndererek 
Hollanda hükumetinin daveti üzerine 
Oslo mukavelenamesini imza eden dev
letlerin Habeşistanın İtalya tarafından 
ilhakının hukukan tanınması meselesi
ni tedkik etmekte olduklarını hayretle 
öğrendiğini bildirmiştir. 

Yunan veliahdının düğünü 
Atina 28 (Hususi) - Dün İngiltere 

Kra 1 ı altıncı J orjun riyasetinde topla -
nan h fmedan mec 1 isi Prenses Frederiki
n in Yunan Veliahdı Prens Pol ile ev -
lenmesine müsaade etmiştir. Kralın i -
kinci kardeşi Dük dö Kent ile karısı 
Prenses Veliahdın düğün1erinde hazır 

bu1unmnk üzere Londradan hareket et
mişlerdir. Düğün günlerinde intizamın 
muhafazası için zabıtaca fevkalade ted
birler alımnıştır. 

Bir hikaye 
Vaktile hiri Ermeni biri Musevi iki ortak alışveriş etmek için bir başka 

kasabaya gitmiye karar vermişler. Yol hazırlığını yapmışlar, mallarını top
lamışlar ve yola çıkmışlar, sup dağ yamaçlarından, ıssız ormanlardan ~eç

mişler. Nihayet bir akşam üzeri rastladıkları su başında mola vermişlP.r Gt:· 
ceyi geçirmek için eminlik bir yf'r düşünürlerken birdenbire ormand:m iki 
silahlı çıkmış ve iki ortağın yanırıa gelir gelmez bağırmışlar: 

- Çıkarın paraları! 

İki arkadaş can kaygusu ile heme:n keselerini çıkarıp vermişler. Fakat hay
dudlar buna kanmamt§ltır. Bir e"T'!r daha vermişler: 

- Çıkarın elbiselerinizi. 
Zavallı ortaklar tepeden tırnağa kadar ne var, ne yok soyun.,,uşlar. B:ı sı

rada Musevinin belinden koca bir tabancı çıkmış. Haydudlar tabii onu da al
mışlar ve iki arkadaşı anadan doğma bırakıp akşamın karanlığında ormana 
dalıp gitmişler. 

Onların kaybolduğunu gören Ermenj ortak tirtir titr iyen Musevi arkadaşına 

dönmüş: 

- Olanlar oldu, peki ama o tal:ancayı neden taşıyordun? 
Musevi ortak içini çekmiş: 

- Nasıl taşımam kuzum, detr.iş. Dünyanın bin türlü hali var. Elbet bi~ gün 
lazım olur dedim. 

O zaman Ermeni ortağı dayanamamış: 

- Hent, demiş. Silahı kullannıak için bugünden daha kötü gün mü bek
ledin! 

Tepelerinde patlıyan Japon bombaları önünde büyük devletle:in müdhi~ 

silahlarını hangi güne sakladıklarını merak edenler bu fıkra ile teselli Lula-
bilirler. Bürhan Cahid 
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Süleymaniyede mimar 
Sinan sitesi kurulacak 

SON POSTA 

Et fiatları 
ucuzlayacak 

Bulunan usul sayesinde 
· · ,.. · k · ·ıd· belediye varidatı hiç Bunun ıçın Başvekalet tarafından hır omısyon seçı ı, eksilmi e k • 
bu komisyon ya'cında faaliJ ete g'!çecek 1 lııtanbul belediyesi ~e~~hadan sene-

fstanbulun seyyah şehri yapılmak is -ı kıfJar umum müdürlüğü bütçesine iki de bir milyon dört ~z bin lira varidat 
tenmesinin başlıca sebeblerınden biri ta- yi.ız bin l"ı;a verilmesi muhtemeldir. temin etmektedir. Belediyenin İktısad 
rihi Türk abidelerinin mevcudiyetidir. Süleymaniyede Çiftemedreseler, Sinan Vekaletine mezbaha hakkında vermiş ol
Yedi tarzı mimariden b.rincilıği alan t · si, taphane, medreseler, imaret, da- duğu projede et fiatlarını kilo başına 
Türk tarzı mimarisinin bir r şahes rı o- ri.ı ıfa küti.ıbhanclcr, tiryaki çarşısı, Sü- 7-8 kuruş indırilebilmek için kasablık 
lan abidelerimiz Osmanlı saltanatının leymanıye camiinin müştemılatındandır. hayvanların, nakil, satış, tevzi işlednin 
son yıllarında buyuk ıhma·ıere maruz Bu medreselerle, ımarette ve b zı bi - değiştirilme i lazım geleceği Heri sürül -
kalmıştır. Mimarlar, camıleri yaparken nalarda fakır fıkara oturmaktadır. Kü- müş ve tatb k edilecek yeni usul bildiril
ctrafını imaret, medrese ve saire l çe - tubhane binalarında ise kitab sarayı, bir miştır. Yenı usulle et fiatları ucuzlatıla
virmişlerdir. Bu sayede cannleı daha numaralı ve iki numaralı kütübhaneler cak, fakat beledıyenin mezbahadan se -
mahfuz kalmış, ihmaller daha zıyad ca- b ılurunaktadır. Bu binalar venlecek talı- nevi temin etmekte olduğu bir milyon 
rnilerin etrafındakı türbel r;, kutubhane- sısat ile restore esaslarına uyacak şekil- dört yüz bin liralık varidat sabit kala -
lerl, medreselcrı harabıye maruz bırak - d tamir edilecektir. Süleymaniye camii caktır. 
mıştır. Hatta bunlardan bır çokları baş - ıçındeki duvarlarda sonradan yapılmış, ı Mczbahnda bir aylık kesim 
kalanna mesken olarak venlnuşt r. Du boya sıva ve badanalar kilmilcn kazına- Geçen teşrinısanı ayında İstanbul mez-
müştemilatın ~amanla harab olmalan se- cak, duvarlar, taşlar eski şeklinde mey- bahasında 1571 öküz, 92 inek, 209 dana, 
;killerini değiştirmeleri ve tabi oldukları dana çıkarılacaktır. Bu civardaki tiryaki 6 boğa, 239 manda, 336 malak kesilmiş
nıanzumeden çıkmış bulunmaları yuzün- çarşısı harab bir haldedir. Tıryaki çar - tir. 
den camilerin de güzellığı kaybolmakta - şısı Sinan tnrafından yapılmıştır. Cad,de
dır. nin 'kaldırımları yeniden döşenecek, cad-

Vakıflar umum ıniıdı.i.rlıığü bılfımum de yanında camic aid dükkanlar tamir e
camılerin etrafında bulunan bu gıb bın.a- ı dilecektir. Bu sur.e~le mu~zzam bir Sinan 
larla camılere müştemil akarın bugünkü sitesi vücude getırılecektır. 
sahiblerinden alınıp tamir ve temizlen -1 Seyyahların camii ve etrafını gezmek 
mesine karar vermıştir. Bu suretle ca - için geldikleri zaman kendHerıne mih -
rnileri gezmeğe gelenler, onun her türlü I mandarlık edecek memurıar bulundu -
müştemilatını da aslını aşağı yukarı mu- rulacaktır. 
hafaza etmiş şekılde tamir edılmiş, bo - Sinan sitesini vücude getirmek üzere 
şaltılmış olarak göreceklerdir. Başvekalet tarafından bir komisyon se -

Vakıflar idaresinin yeni .>ene bülçPsin- ı;ilmiştir. Komisyonda İstanbul vakıflar 
de bu iş için mühim bir paı·a ayrılmıştır. başmüdürü Hüsameddin, vakıflar umum 
Ayrıca vakıflar umum müdürlüğü fs - müdürlüğü başmimarı Nihad, belediye 

tanbulda Sinan sitesi vücude getirecek - imar şubesi müdürü Ziya, müzeler mi -
tir. Bu hususta İstanbul vakıflar başmü- man Kemal Altan bulunmaktadır. Ko -
dürlüğüne lazım gelen emir verilmiştir. misyon yakında faaliyete geçecek, hazi -

Odun ve kömür 
ı: ah'-l hlaşacakm1ş 
İstanbula odun ve kömür gelişi son 

günlerde azalmıştır. Son on beş gün ıçin
de Anadoludan odun ve kömür gelişi ta
mamen durmuştur. Odun ve kömür fiat
lannın daha yükseleceği zannedilmek -
tedir. 

Geçen sene ikinciteşrin ayında bir kilo 
kömür perakende suretile dört kuruşa sa
tılırken ayni kömür bu sene teşrinisani 
ayında altı buçuk kuruşa, geçen sene 
teşrinisani ayında çekisi 220 kuruşa olan 
odun bu sene ayni ayda 350 kuruşa sa -

............. 29 

Şimdiye kadar 41 
otobüsçü dinlenildi 

Bunlardan bir kısmı tekrar dinlenilecek. Dün yapılması 
mukarrer olan muhakeme de başka güne bırakıldı 

AhnıM Emm mahkemede 

Otobüs tahkikatı ile meşgul olan Da - ıBu dava, Tan gazetesinde çıkan bir ma .. 
biliye Vekaleti teftiş heyeti reiii Tevfik kale münasebetile, müddeiumumilik ta ~ 
Talat, müfettişlerden Ali Seyfi, Abidin rafından ceza kanununun 30 uncu mad
dün öğleden evvel viJ.ayet binasında ken- desine göre, Ahmed Emin Yalmanla Neş. 
dilerine tahsis edilen odada meşgul ol - riyat müdürü Sabri Salim aleyhine açı. 
muşlardır. Öğleden sonra ise müfettiş A- lan dava idi. 
li Seyfi belediyeye giderek müfettişlere Duruşma saati olarak saat 16 tesbit e
tahsis edilen odada mesaisine ve otobüs dildiği halde, saat 13 ten itibaren asliy~ 
ruhsatnamelerini tedkike devam etmiş - 1 inci ceza mahkemesinin önü meraklı 

tir. Başmüfettiş ile Abidin vilayette kal- bir halk kalabalığı ile dolmağa başlamı~ 
mış, müracaat eden otobüsçülerin derd- tı. Mahkemenin açılma saatine doğru te~ 

!erini dinlemişlerdir. hacüm o kadar artmıştı ki, koridordan 

Müfettişlerin tahkikata başladığı gün- geçebilmek imkansız bir hal almıştı. 
den dün sabaha kadar müracaat edip şi- Polisler inzibat tedbirleri almışlardL 
kayetini dinleten otobüsçülerin sayısı 41 Bu sayede hiç bir kargaşalığa mahal ve
dir. Dün de on beş otobüsçü dinlenmiştir r ilmeden mahkeme açıldı. 

.. . . · Ahmed Emin maznun mevkiinde yec 
Mufettışler beledıyede çalışırken oto - ld v kil. kt F k t T t -- - . . ku . • a ı. e ı yo u. a a an gaze esı 

busçulerın beledıyeden kor p şıkayet- . t "d- - Sab. s ,. lm . r 
lerini anlatmağa gelmedikleri iddia edil- nR~rıya bmb~ ~ d n aıım ge emış ı. 
d'ğ' d . d ' .k d d" 1 b- eıs, se e ını sor u: 

ı ın en şım ıye a ar m enen oto us- Ah ed Emin. 
çüler vilayet binasında müfettişler tara- m · 

Sinan sitesi Süleymaniyede yapılacaktır. randa tahsisat temin edilince tamirata 
Bu işe sarfedilmek üzere 1938 senesi va- başlanacaktır. 

tılmıştır. fından tekrar dinlenecektir. Düne ka -
- Kendisi dört gündenberi hastadır. 

Matbaaya da gelmiyor. Bu sebebden bu
gün gelemedi, dedi. 

Dün Atik Al'paşada bir kadın 
kamyon altrnda ezildi 

Belediye iktısad müdürliiğü piyasadan dar dinlenen otobüsçülerin ikametgah -
odun ve kömür fiatlarını hu gün te:sbit 

1 
lan müfettişler tarafından çıkarılarak 

ettirecektir. emniyet direktörlüğüne verilmişlerdir. 0-
Son eylUl ayında lstanbula 2,65 ı ,646 ki- tobüsçüler polis marifetile te)crar vilaye

lo Bulgarya kömürü, 2,566,500 kılo y~rı: te getırilecek, müfettişler tarafından din

Müddeiumumi Hakkı Şükrü, söz ala • 
rak: 

kömür, 17,332 çeki gürgen odunu, 41,694 lenecektir. 
çeki meşe odunu, 9,657 çeki karışık odun Adliyede 

- Suçlulardan Sabri Salim gelmemiş
tir. Kendisinin ihzaren celbi ve duruş -
manın talik edilmesi için, karar verilme
sini isterim, dedi. 

Kadının kafatası kırıldı, beyni dışarı fırladı ve hemen 
öldü. Şof Ör tevkif edildi 

idhal edilmiştir. 

lstanbul semti l(e hoşa 
gidecek b r otel 

Okuyucularımız bir kaç ay evvel ga -
zetelerin son sayfalarında, Özipek-Pafas 
ismi ile İstanbulda yeni bir otelin açıl -
mak üzere olduğunu okumuşlardı. Belki 
de gidip görmüşlerdi. Gazeteciler bu zi
yareti müessese direktörlüğünün bir da
veti ile dün yaptılar, ve derhal söyliye -
Ilın ki İstanbul semtinde h em bütün me
deni konforu ihtiva eden rahat bir otel, 
hem de çok temiz bir lokanta açılmış ol
duğunu zevkle gördüler. Sahihlerini teb
rik eder. m~~~f· k olmalarını ister iz. 

1 L A N---·--·-
Osmaııh P-ankasır dan : 
Osmanlı Bankasının Ga1ata, Yenicanıi 

ve Beyoğlu devairi yılbaşı münasebetı:e 
31 kanunuevvel (öğleden sonra) ve 1 ka-

Kazayı yapan araba 1'e §Oföril nunuksat ni 1938 tarihlerinde kapalı bulu
naca ır. 

Dün öğle üzeri Edirnekapıda Atik ver Karan, kadının başının patlıyarak il t • , 

Alipaşada bir kaza olmuş, yaşlı bir Rum beyninin dışarı çıkması neticesi öldü - BUGÜN M t' 
1 

d - "b 
kadını kamyon altında ezilerek ölmüş- ğünü tesbit etmiştir. .. • ın< er en ıti aren ı 
tür. Kazanın tafsilatı şudur: Müddeiwnwni m uavinlerinden U - A L K A z A B , 

Ayvansarayda Loncada oturan 60 beyt ve seyrüsefer mühendisleri tara -
yaşlarında Sofya evvelki akşam Balat- ,fından kaza yerinde bir k~if yapılmış
ta Hacı Rıza sokağında 22 numaralı eve tır. 
misafir gitmiş ve geceyi orada ge - Kazayı yapan şoför ifadesinde: Ka -
çirmiştir. dının kamyonu gördükten sonra şaşı -

İhtiyar kadın dün 16 yaşındakı yeğe- rarak geriye kaçtığını, yerler çamurlu 
nini de yanma alarak evden çıkmıştır. joıduğundan fren yaptığı halde teker -
Sofya ve yeğenı Atık Alipaşadan Edır- !eklerin kızak yaptığını ve bu yüzden 
nekapıya doğru gıder ~rken kadın n kadına çarptığını, altı çocuk babası ol
yeğeni Fatih istıkamelindcn sür'atle duğunu söylem ştir.• 
bir ka~yon~n g~ldı w ın görmıiştwi.ir. Kız Diğer kazalar 
bu vazıyet uzerıne elır:de tuttu u ka - Şoför Naz f idaresindeki 36 numa -
d nı çeker~k. )O_ un ag tarafına kaç - ra 1 Çorlu otomobili Meşrutiyet cadde
ma~ _ıstcmıştlr. Iht.~~-r kadın da başını sinde ( 166) numaralı tramvay arabası
çcvırıp kamyonu gorunce korkmuc;. kı-ı na çarparak tramvayın ön kısmını ha-
zın e in bırakıp geriye kaçmıştır. Bu sa w ,_' t 

d f .. T f 'l d . d b 1 ra ugraı.ıuış ır. 
sıra a o or a ı ı aresın e u unan --------
3892 numaralı kamyon yetişmiş ol tc- Mikrobioloji cemiyeti toplantısı 
kerle w Sof yaya çarpa ak kadın ) ere Turk m!krobl~oloJI cemiyeti yarın saat 
dtiştirmuş ve ba mı e mıştır. Sof\ yol 18 30 da Kudu Enstltüsunde (Galata Kule
üzeı ınde bıraz sonrn ölmüştur. V k'a- dıbI Eski Ingll hastanesi) toplanacaktır. 
) a zabıta ve rnüdde"umumilik el koy - Gorfişülecekler. ı - Antlvlrii !ere dnl.r ba-

sinenuısı Yı.i.ba şı iç n hazırlad ığı 
yP-rıi sonenin en bUyllk fılını 

VATANSIZLAR 
CEHENNEMİ 

Ba~ rolde : J A C K H O L T 
Kahraman ve fedai bır müstemleke • 
t aburunun kızgı ı Arabistan çöıle- 1 

rinde geç rdıği biul-ir maceralar 1 

do!u dehşe. ve heyecan filmi. 
.. zı tccrubelcr <Nureddin Onur ı 2 - Iklnc1 

muş \ e kazaya sebebıyet veren ı;;ofor Aujeszky vaka'sı (~leli Mu~er Tunç -ı 
yakalanmıştır. man). 3 - Kuduz ve Aujeszky'de elemanter 

Cesedi mua) ene eden tabibi adil En korpüsküller arqtınnuı (Şükrü Aksen. --~ BUGON BAŞLIYOR _ 

Otobüs meselesi etrafında açılan da -
valann birincisi, dün asliye 1 inci ceza 
mahkemesinde göı-ülmiye başlanacakh. 

Mahkeme bu talebi kabul ederek, Salr 
ri Salimin ihzaren celbine karar verdi. 
Duruşma, başka güne kaldı. 

1 D2v ıe t Oemir1oı ıarı va Limanları iş l etm3 Un~ n ı dare si illnları 1 
Muhammen bedeli 36500 lira olan sabit ve seyyar telgraf makine ve yedekleri 

8/2/1938 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina~nda 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2737,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesıkalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 182 kuruşa Ankar:ı ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8568) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
A,.ttırma ve Eksiitme Kcmisyonundan : 

Yüksek Mühendis mektcbı binası dahilinde (Elektrik Laboratuvarında) yap
tırılacak olan (1041) lira '81) kuruşluk keşü bedelli tadilat açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 17/1/1938 •arih:ne rastlıya.n Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
İlk teminatı (78) lira (15) kuruştur. Şart namesini görmek istiyenll!dn hergün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası da-
hilinde müteşekkil konıisyc.na müracaatları ilan olunur. (8653) 

Akay f şletmesi Müd(r:üğünden: 
31 - Birincikinun - 937 
1 .. İkincikAnun - 1938 

Yılbaşı Gecesi 

Aşağıda yazılı ilave St>ferler yapılacaktır. 

Kadıköyünden Köprüye 
Hayrl::ırpaŞCldan Köprüye 

K öprüdt>n Kadıköy ve Hay darpaşaya 

S. D. 
2,00 
2,08 

3,00 

-

M rc:=a L ic K sıneması 19 .. 8 se ıes mmlYESl ola
~ ~ rak BU AKŞAM Boynk ıinema 

ııınsnmeresinden başltynr .k görUlmemiş darcc~de Ner.s - Zengin ve 
Gazel bir program takdim e 1 iyor. 

1-MiKiNiN 1938 ŞE N HAFTASI 
4 kısıml1k tamamen re·ıkli - Eğlenceli - Musikili komedi 

2-ŞEN YU M URCAK 
SHIRLE y TEMPLE' in F'run ızca söıl~, en 

sJn ve en gOzel !ılnı ı . 
Sevimli 

Numarall koltuklar şimdiden sall lmaktadır. Tel. 40868 



Trabzonda bir borsa 
binası yaptırılıyor 

Son günlerde fındık fiatlarının yeni baştan düşmeğe 
başlaması müstahsili endişeye diişürdü 

Tnlbzondan bir görünüf 

rrabzon (Hususi) - Fındık piyasa.il ne girişilmiftir. Bu ay başından itibaren 
yeniden dil§meye baş~tır. Civar ka- domuz mücadelesi için lizım olan malze
za. ye mülhakattan piyasaya fazlaca mal me köylüye dağıtılıntf ve §imdiye kadar 
gelmesi de ayrıca bu sukuta hız vermek- sürek avı suretile yapılan mücadeleye bu 
tedir. Son günlerde borsada hazır fm- ı yıl mükellefiyet usulü ile başlanmıştı;. 
dık içleri kanunusanide 'teslim etmek şar- Mükellefiyet usulüne göre her mıntaka 
tile 33 kuruşa satılmaktadır. Hali hazır- lfendisine tarhedilen mikdarda domuz 
da ihracatçı ve fabrikacılar 32,50 kuruşa öldürmeye mecbur edilmiştir. Trabzon 
kadar fındık içlerini arzetmektedidt>t. dahilinde öldürülmesi takarrür eden 2500 
Kabuklu fındıkların kilosu 15 kuruşa ka- domuzdan ayrıca fazla domuz avlıyı:ınla
dar düşmüştür. Mahsulün il'lrak.inden bu- ra; adedine göre hüklimet ikramiye vcre
güne kadar tahmin edilen rek')ltenin Jıe- cektir. 
men hemen yarısı ihraç edilmiştir. Elin
de malı bulunan zürra ve stokcular piya
sanın küçük bir yükselişinde maIJa.rını 

satacaklarından piyasayı dikkatle takib 
etmektedirler. 

Trabzonda yeni borsa bi:n.uı 
Geçen sene Molozda büyük bir arsa sa

tın alınarak Trabzonda asri bir boıs.:i bi-

Boztepenin teşcirine başlandı 
Esk.idenberi çıplak bir vaziyette bulu

nan ve Trabzon ~in sırtı sayılan 
Boztepenin teşcirine başlanmıştır. Muh-

telif nevi ağaçlarla teşcir edilecek olan 
Boztepe birkaç yıl içhıde gP.niş bir saha
ya malik ve Trabzcın halkı içi nen çok 

SON POSTA 

Tıırhalın 
Bir rıhtıma 
llıtigacı var 
Tokadın bir iskelesi sayılan Turhalda 

şeker fabrikasının kurulması ile yeni 
bir şehir canlanmıya başlamıştır. Fab-
.. nrun mahalleleri, sinemaları, lokan

taıan çok mükemmeldir. Fabrikanın 
topladığı işçi kütleleri şehirde yeni bir 
lıayat uyandırmışlardır. 

Turhalın en büyük derdi otelsiz1ik
dir. Mevcud iki otel çok bakımsız bir 
vaziyettedir. Şehre fabrika ile alaka -
dar bir çok kimseler gelib gittikleri için 
iyi bir otel Turhal için büyük bir ihti
yaç halini alnuştır. 

Turhal halkının belediye ile elele ve 
ı·erek Irmağın tabii bakımdan çok gü -
zel olan k.ıyılannda güzel bir nhtım 
vücuda getirmeleri çok şayanı arzudur. 

Sivas lisesine geni 
Pavyonlar eklendi 

Sivasta bayındırlık işleri büyük bir 
hızla ilerlemektedir. Şehir geniş bir sa
ha üzerinde kurulmuş güzel bir vila • 
yet merkezidir. Cer atölyesinin, buğday 
silosunun ve daha bir çok san'at yapı
larının bulunması Sivasa yeni bir inki
şaf ve faaliyet imkanı vermiştir. 

Burada kültür faaliyeti de çok canlı
dır. Muhtelif san'at okulları, kız ve er
kek liseleri, binlerce talebeye feyz aşı
lamaktadır. Tarihi lise binasına da bir 
çok pavyonlar eklenmiştir. Lisedeki 
talebe mevcudu 600 ü geçmektedir. Ya
tı kısmında talebeıtin bütün konforu 
temin edilmiştir. Sivasta az zamanda 
çok büyük eserler yaratılmıştır. 

Bir çocuk arkadaşrnı yaratadı 
nası inşasına encümence karar Vf'ril- istifade edilecek bir mesire halini ala- Balıkesir (Hususi) Kayabey 
mişti. caktır. mahallesinde Mehmed oğlu Avni 

Üçüncü umumi müfettişlik mimarı ta- Nümune fidanlıiı ıslah ediliyor ile İzmirler mahallesinden İbra -
rafından plan ve projesi hazırlanan bu Şehrimizde bulunan nümune fidanlığı hlm oğlu Kazım adında iki ço -
binanın temel atma merasimi yakında şimdiye kadar rnınta.k:aya yakışacak de- cuk birbirlerile kavga etmişlerdir. Bu 
yapılacaktır. recede zengin bir fidanlık olmadığı gibı kavga neticesinde Avni bıçakla Kazımı 

Domuz mücadelesi ayni zamanda ıslaha da muhtaç bir hal- ağır surette yaralamıştır. Yaralı çocuk 
Mmtakamız dahilinde bu aydan itiba- dedir. Son zamanlaıda vilayetçe görülen tedavi altına alınmış, suçlu çocuk yaka-

ren esaslı bir şekilde domuz mücadelesi- lüzum üzerine ıslahına başlanılmıştır. lanmıştır. 

············-····································································· ·······-·· 
Göbel mektebi 
tamamen yandı 

Balıkesir (Hususi) - Susıgırlık kaza
sının Göbel nahiyesi ilk mektebi tama -
men yanmıştır. Bu mektebdc okuyan 200 
çocuk mektebsiz ka~ bulunmaktadır. 
Göbel mektebi tam teşkilatlı idi ve ge -
çen yıl yeni olarak yapılmıştı. 

Ceyhan da evlenmek için bir çok 
kü lfetlere katlanmak lazım geliyor 

Balye şehir klUbUnde bir hadise 
Balıkesir (Hususi) - Balyenin Koca

cami mahallesinden Efe oğlu kahveci Ce
mal sarhoş bir halde Balye şehir klübüne 
gitmiş, orada bulunan.lan rahatsız etme
ğe ve tabancasını çekerek ötekini beri -
kini tehdide başlamıştır. Cemalin bu 
hali jandarmaya haber verilmiş, jandar -
malar Cemali tevkife gelince, o büsbü
tün tehevvüre kapılmış ve ateşe başla -
mıştır. Fakat attığı kurşunlar kimseye 
isabet etmemiş, jandarmalar Cemali ya
kalıyarak götürmüşlerdir. Cemal tevkif 
edilmiştir. 

Ezine belediyesi fakirlere 
yardım etti 

Ezinede bir haftadanberi devam edon 
şiddetli yağmurlardan sonra kar yağmış
tır. Belediye fakir ailelere ev başına iki 
yüz kilo odun dağıtmıştır. 

Güvey traşı yapan berberin bu traştan aldığı para 
hazan 150 - 200 lirayı buluyor 

Ceyhan (Hususi) - Çukurovada asu
lardanberi babadan evlada irsi bir has
talık gibi intikal eden sakim iki adet '.'ar
dır: 1 - Evlenecek kızların pazarlıkla 
kocaya verilmesi, 2 - Güvey traşı esna
sında yapılan bir nevi kibar soygı ıncu
luk ... 
Buranın kökle§Dlif adetine göre, oğlu

nu evlendirecek ebeveyn bir kl7.a taJib 
oldukları zaman kızın ebeveyni, P.Vlene
oek delikanlının ailevi vaziyetine göre, 
bazan 900-1000 lira, hatta hazan da daha 
fazla para ister. Bu paraya cbaşlık, de
nir. Bu para verilmezse, kız da verilmez. 

En fakir aile, oğlunu evlendirmek için, 
hiç olmazsa iki yüz lira baş!ık vermek 
mecburiyetindedir. Bunu vermezse oğlu
nu evlendirmek inıkinını hulamaz. 

Evlenecek delikanlı gelinin evinP gel
dikten sonra traş olmak mecburiyetin
dedir. 

Güvey traş olurken yanında birçok 
arkadaşı, iki de sağdıcı bulunur. Bu sağ
dıçlar, traş bitinciye kadar hiç konuş-

mazlar, 'şayed sağdıç konuiacak olursa, 
diğer delikanlılar tarafından bir ağaca 
iple bacağından asılır ve bir iki kilo içki 
vadetmeden affedilmez. Güvey traş olur
ken, arkadaşlarından biri, berberin masa 
üzerine koyduğu küçük kolonya şişele
rinden birini kırar ve masanm üzerir.c en 
aşağı bir lira para atar. Bu."lu diğer ar
kadaşlar takib ederler ve kırılan ş;şe1er
deki kolonyalar güveyinin üzerine saçı
lır. Bu aralık, güveyinin arkadaşların

dan, daha gayretli çıkanlar kırdıkları şi
şelere mukabil berberin masasına 5-10, 
hazan da 15 lira para atarlar. Bu suretle, 
bir berberin bir güvey traşında 150-200 
lira aldığı olur. Güveyi de, sonunda, 5-10, 
hatta 15-20 lira berbere bahşiş verir. 

Bu hal, buralarda sık sık tesadüf edi
len kız kaçırma vak'alarına da sebeb ol
duğu için önüne geçilmesi icab etmekte
dir. Zira, kız satın alacak parası bulun
mıyanlar, sevdikleri. kızı kaçırmakh, bu 
yüzden de ekseriya cezaya çarpılmakta
dırlar. 

Pazar Ole Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey musiki ile 
tedavi nazariyesi artık aldı 
yürüdü ... 

. . . Bir musiki parçasının 
sinir buhranları geçiren ... 

... Bir hasta üzerinde bil· 
yük tesirleri oluyor, hasta 

iyilepyorınu§ ... 

Hasan Bey - Ya, o has
ta komşusunda çalınan sa
zı dinliye dinliye sinirlen
mipe? 

Japonlar Çinden sonra 
Avustra lyaya da göz dikmiş ler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) JaponJar Avustralyaya göz diktiler 
Amerikalılar artık iİIDd.i nası1 hareket Paris, 28 (A.A.) - Çin Japon ihtili· 

edeceklerini sarih bir su.rette biliyorlar. fından bahseden Fıgora gazetesi şöyle 
Gazete, bundan sonia Japon impara - yazıyor: 

torunun geçen pazar günü diyet mecli - cGazette del Popo1o'nun Berlin mu -
sinde cJapon ordularının Japonyanın ha- habiri, Japon genişlemesıni İngiliz do
riçteki prestijini daha ziyade yükselttiği minyonlan ve bilhassa Avustralya'ya 
hakkında söylediği sözleri kaydederek doğru yürüdüğünü yazıyor ve diyor ki: 
bu iddianın hedefi dahili propaganda ol- Bir kaç sene sonra Avustralya'daki i~
duğunu bildiriyor ve diyor ki: letilmiyen muazzam servetten bahse • 

Ayni sebeb ve ayni menfaatlerden mü~ dildiği ve bir takım küçük san renkli 
hem olan Amerika ile İngiltere, Nevyork adamların bu topraklardaki servetleri 
Times gazetesinde çıkan çok dikkate şa- ·kıymetlendirmek hakkını ileri sürdüğü 
yan bir makalede de söylendiği gibı, an- işitilecektir. 

cak muvazi hatlar üzerinde hareket e - Torino'nun en büyük gazetesinin ilk. 
debilir1er. sayfasında çıkan bu yazılar İtalyan - Ja-

Amerikanın Çindeki imtiyulan pon ittifakının hakiki mahiyeti ve ke-

v . gt 28 (A A ) - Hariciye nazırı za Tokyo - Roma - Berlin müdafaa me-
aşın on · · 1 · · h k'k• · h kk d b' f. 

H 11 P h .d. · d 1 ·ı Amerı· ,se esının a ı ı rengı a ın a ır ı· u , anay a ısesı o ayısı e - k. • • . . 
d . . . . ır vermege kafıdır. • 

kanın Japonya an ıstıyeceğı tazmınat 
0 

d . .. 
miktarının henüz tesı.t edilmemiş ol - r re gazetesı de şoyle yazıyor~ 
d • öylemiş ve Amerikanın Çindeki Japonya her sahada muvaffak Oiffiak-

ugunu s t d J l 'deli h ' b. t · d b h k k ve imtiyazlarından hiç birini ter- a ır. apon ar cı ıç ır avız e u-
k u 1u ·yeceğini ehem.mıyetle kaydetmiJ- lunmadan Amerikan gemilerini batır· /Y emı makla kalmamışlar bilakis bu hadiseden 
ır. dolayısile İngiltere ile Amerikanın ara ... 

Gizli itilaf yok sını açmak olan siyasetlerinden istifa· 
Vaşington 28 (A.A.) - Bazı Tokyo de etmişlerdir. 

gazeteleri Tokyo ile Vaşington arasın - Şanghayda vaziyet 
da Panay hadisesinin halli hakkında gizli Londra 28 (A.A.) -Şanghaydaki Ja-
bir itilfıf mevcud olduğunu haber vermiş pon makamlarının Jıaricez memleket 
olduklarından Hull matbuata beyanatta hakları hakkındaki beyanatlan Londra 
b~lunarak neşredilen nota~ar h.~ricin~e da pek gayri müsaid bir tesir bırak • 
hır şeyden haberdar olmacııgını soylemış- ;mıştır. İyi haber alan rnahfeller, İngi -
tir. liz hükfırnetinin Şanghaydaki tebaası-

Gazeteler ne diyorlar? nın esaslı haklannın azalmasını kabul 
Vaşington 28 (A.A.) - Panay hi - etmiyeceğini bildirmektedirler. Bu mü 

disesi dolayısile Tokyo ile Vaşington a- .nasebetle İngiltere hükfuneti başka hü 
rasında teati edilen notalar hakkında tef- kfırnet1erle ve bilhassa Amerika ve 
siı lerde bulunan Evening Star gazetesi .Fransa ile istişarelerde bulunacaktır. 
şöyle yazmaktadır: İngiltereye cevab 

..Hariciye nezaretile Tokyo hadiseyi Tokyo 28 (AA.) - Japonyanın İn -
kapanmış addedebilirler. Fakat Amerika I giltereye verdiği cevabi nota da daha 
halkının da ayni kanaatt"' bulunduğu neşredilmemiştir. 

şüphelidir. Bilakis bir çok kimseler Ja- Harbiye nezaretinin bildirdiğine gö
ponyanın, Amerika bayrağını bu kadar re. sis ve duman sebebile Çin askerle -
ağır bir şekilde tahkir ettikten sonra sa- rini kaçırmakta olan gemiler arasında 
dece ebeni mazur görünüz> demesini bi- İngiliz bandıralı gemiler farked.ileme -
zim alçaklığımızın ve Uzakşarktaki men- miştir. Lady Bird hadisesi şayanı tees
faatlerimize yapılan tecavüzün sonu de - süftür. Japon ordusu, şayanı teessüf 
ğil, başlangıcı olarak telakkı etmekte - ,şerait içinde vukua gelen bu hadiseden 
dirler. dolayı çok müteessirdir. _______ ....,_; ___ _ 
Altın kaçakçılığına 
Meydan 
Ver ilmigecek 

(Baştarafı 1 lnd ıayfadıı) 

trol tedbirleri alınacaktır. 

Memleketimizden altın kaçakçılığının 

da daha fazla cenub hududlarımızdan ya
pıldığı tesbit edilmiştir. Çünkü bir Türk 
altım Suriyede memleketimizdeki satış 

fiatından yüzde 20-25 fazladır. 

Altın kaçakçılığı; bilezik. küpe ~e sai
re ihracı suretile de yapılmaktadır. Fakat 
eldeki mevzuat bu gibi altınlı mücevhe -
ratın çıkmasını menetmemektedir. Hari -
ce giden bir kimse, mesela bır kadın kol-

larına istediği kadar altın bilezik taka -
bilir. Hatta son zamanlarcia (moda) di
ye baldırlarına kalın altın bilezik takan 

kadınlara da tesadüf edilmiştir. 

Memlekette mevcud altınların böyle 
külçe halinde çıkarılması, milli servetin 
elden gitmesi demek olduğundan bu ci-

het alakadarların nazarı dikkatıerini cel

betmiştir. Bu hususun takyidi ve mah -

dud mikdarda altın mücevheratın çıka -
rılmasına müsaade edecek mevzuat ko -
nulması ehemmiyetl.ü.şünülmektedir. 

Altın kaçakçılığı mücadelesinde bu ted
bir çok müessir olacaktır. 

Suriyede bütün siyasi partiler 
kapa~ılacak 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

natta bundan bir müddet evveı dağa kal
dırılan ve geçenlerd~ tekra< bulunan Ce-

Emlak sahibi bir adam 
Hırsızlık suçu ile 
Mahkemeye verildi 

(Baştarafı 1 inci scıyfada) 
lıik.im vardır. Onların idaresi.le mşegul o
lurum. Lıse mezunuyum. Evlı ve ıki ço
cukluyum. 

Haklın: 

- Hiç sabıkanız var mı? 
- Evet, eskiden iki sabıkam vardı. Son 

defa Kırşehirden buraya tedavi maksa -
dile gelmiştim. Eminönü mıntakasında 

faili meçhul kalan muhtelif sirkatlerden 
beni nıea'ul tuttular. Sebebi de_, Vaküle, 
iki sabıkamın bulunuşudur. Fakat, bu 
vak'alarla benim hiç bir ilişiğim yok.. 
Haklın: 

- Peki ama, sen Ferah otelinde Hik -
met isminde birinin de paltosu ile yüzü
ğünü çalmışsın.. Hikmet, polise müra -
caatla, bunlan senin çaldığını söylemiş .• 
Buna, ne dersin? .. 

- Hikmetle Taksimde bir kıraathane
de tanıştık .. Arkadaş olduk İki gün bir
likte gezdik, eğlendik, Sinemaya. lokan
taya, gazinoya gittik. Paı:-aları hep ben 
çektim.. Kendisine de, elden 10 lira ver
dim. Bu suretle, bana 25 lira borçlandL 
Palto ile yüzüğü rehin olarak almıştım. 
çalmadım. Anadolu ·otelinde çalınan bat
taniye ile halıyı da, Mahmud isminde bi
ri çalmış .. Sonra da, ben çaldım diye, ih
bar etmiş .. Diğer hadiseler de böyle .. Suç
lu olduğuma dair kafi delil de yok.. 
Ragıb gayet muntazam konuşuyor. suç

larını bir$ birer inkar erlıyordu. Sorgu 
neticesinde İstanbulda muayyen ikamet
gahı da olmadığından, tevkifine lüzum 
görülmüştür. ------zire valisi meselesini mevzuu bahsederek 

mes'ullerinin şiddetle tecziye edilece İtalyanların Adisababa 
ğini bildirmiştir. patrikliğine tayin 

Suriye hükıimeti bu kacmıma hadı - ettikleri papaz afaroz edildi 
,sesinin sebebleri hakkında henüz hiç bir Kahire 26 (A.A) - Sen Sinot Mec
tebliğde bulunmamıştır. Yalnız başvekil lisi hey'eti umumiye halinde toplana -
Cemil Mardam hükfunetin milli blok ha- rak Amba Abrahamı afaroz etmiş ve 
riç olmak üzere bütün siyasi partilerin İtalyan hükfuneti tarafından Adisababa 
ve muhalefet gazetelerinin kapatılacağı- patrikliğine tayini hakkındaki karan 
ru teyit eylemiftir. iptal etmiştir. 



6 Sayfa 

Hadiseler Karfmnda _J 
OTOM O ÖL 

epebaşında idim. Sirkeciye ler senin için, cbiz onu do~ru bir insan 
sanırdık. Halbuki çok yanılmışız .. filAnca 

inecektim .. tramvay mevkifin- kimselerle birlikte otomobile bm.miştl. 
'de duruyorum. Bir arkadaşım omuzuma hayırlı bir mata olsa' böylelerilc komı~-
dokundu: maz, derler. 

- Burada ne bekliyorsun? 
- Sirkeciye gideceğim d~ .• 
- Tramvay geldi, binsene .. 
- Şimdi neredeyse, on kuruşa Sirke-

ciye müşteri alan otomobillerden bir! ıe
lir, onlara binerim. 

- Sakın ha! 
- Neye, ne mahzuru var? 
- Ne mahzuru yok diye sor. Tramvay, 

otobüs daha ucuzken sen fazla para vere
ceksin? 

- Mahzurlar bunlar demek. 
- Daha da var, seninle berabef' oto-

mobile çok şık, çok güzel bir kadın da bi
nebilir .. insan kendini otomobilde flk, gil
zel bir kadınla yanyana görünce tabit bu 
kadına sokulmak ister .. cAffedersiniz ıizi 
rahatsız ediyor muyum?, la başıtyan ko
nuşmanın sonu aşıklığa kadar gider. A.pk 
olmak iyi bir şey mi? .. Akılh, uslu adam
ken budalalaşıverirsin. 

- Bitti mi? 
- Bir iki kuruşun ne Phemmiyeti var _ Bitmedi, amma az kaldı. DiyeHm ki 

ki.. şık, güzel kadınla konuşmadın, ona ilşık 
- Mahzuru yalnız bu c1sa bir şey de- olmadın, fakat sen 0 kadınla otomobilde 

ğil, seni fena bir itiyada ~evk~ecek .. . h~r ı giderken tesadüf~n sokağa çıkmış olan 
zaman, her yere otomobılle gıtmek ıstı- karın yahud karının bir arkadaşı seni 
yeceksln, her zaman her gittiğin yere de görebilir. o zaman başına g"1eceğı düşün. 
otomobille gidemiyeceğin için muazzeb _ Ben yanıma bir kadın alıp otomobil 
olacaksın.. gezintisine çıkmış değilim ki. 

Güldüm: - Öyle amma sen onu karına anlata-
- Gülme, dedi, bu çok ruhi bir mese- bilecek misin; hiç ummam. Bir ka\•ga bir 

ledir, fazla ehemmiyet vermek icab eder. dövüş .. ve nihayet bu mesele yürunden 
Amma bundan daha ehemmiyetlisı de uzun seneler yaşadığın karmdan ayrılır-
vardır. sın .. evin barkın yıkılmış olur. 

- Daha ehemmiyetli olan da ne? * 
- Otomobil, seni tek başına götüre- Arkadaşım acaba haklı mıydı? Ben bu-

cek değil; yanına daha başkaları da bine- rasını düşünürken o içinde 3 kiş! elan ve 
cekler. Onlar herke&in bilip te senin bil- hareket etme kiçin bir kişi anyan bir oto
mediğin hırsızlar, yankesiciler, yahud da mobile bindi gitti. Karar veremedim. 
ahlaksızlar olabilir. Seni ve onları bilen- f STn.e: Hultbi 

C Bunlan bilfyor mu idiniz? ~ 
incirden başka gıda ~ilm:yen 

memleKet 
İncir dünyanın 

en eski ve en çok 
sevilen bir mey -
vasıdır. Eski Yu -
nanlılann başlıca 

ilfiçl:ırından biri 
de zeytin ile incir

cli. Bugün de dünyada hali bir memleket 
vardır ki bütün hayatı incir üzerine du
rur. Bu memleket, Cezayirde Buji namı
nı taşıyan bir nahiyedir rJ yalnız incir 
yetiştirir. Bura ahalisinin bütün hayatı 
incir ile kaimdir. Hiç ekmek yemezler, 
daima incirle taayyüş ederler. Arazileri 
dağlık olduğu için esasen zlraate müsaid 
değildir. Oralarda ekmeğin ne olduğunu 
dahi bilmiyen köylülerin rnikdan pek 
çoktur. 

Bir camün kayyumu kubbenin 
kurıunlannı aatmıı 

Ortaköy camJinde blr nk'a olmUf, bu ca
mlln 25 yıldanberi kayyumluğunu yapan Lilt
fi son tınınada kubbeden sökülen 40 kllo 
:tadar klll1unu beş liraya bir yahudlye sat -
ID.l§tır. Yahudi kurşunları götüriirken camJ
ln imamı Şevket görm{l§, ıoı ~ haber 
nrmtşUr. Yahudi yakalanmış, kur§unlar mil 
ndere edllmlş, vak'a Evkafa haber veril -
mlfttr. Evkaf mi.idürlüfü tahkikat yapmak -
tadır. 

Basit 
Bir mesele .. 
Bana bunu (Hasköy) de oturan Bay 

N. ö. anlatıyor. Ben de anlattığı ıe
kilde size nakled yim: 

c- Sevişerek nişanlandık. Fakat ev
lenmiye vakit kalmadan nişanlım ba
bası ile uzak bir memlekek gitti. Ara
dan da epeyce zaman geçti. Şimdi ken. 
disinden bir .rnektub alıyorum. cBura
da yeni bir talibim çıktı, babam taraf. 
tar, üzerimde tazyik yap!yor, buraya 
geliniz, nişamızın bozulmasının önüne 
geçiniz, diyor, şaşırdım, ne yapayım? 

* Okuyucumun bir hayli saf olduğuna 
hükmedeceğim geliyor. Trene mi, va· 
pura mı, oraya gitmek i!\in neye bini
liyorsa ona biner, gidip vaziyeti gö
rür, nişanı nikaha tebdil ederek, veya 
bozup atarak geri döner, meselenin 
bundan basiti olur mu? 

* Bay cHayrit ye: 
Sizi tatmin edemiyeceğim, şimdi1ik 

Niçin ''Karnım Hut dağı gibi 
şiştil ,, deriz? 

cKarnım Hut 
dağı gibi şişti!, ta
biri bızim eskiden 
ber.f kullandığımız 
bir tabirdir. Bu 
Hut dağının ne 
olduğunu bilir mı-

t 
siniz? Bu dağ, Medine şehrinin he.men ha-

ricinde ve islam tarihinin ilk muhare -

heleri arasında ismi geçen meşhur Ce

beli Uhuttur. Yüksekliği tarihte çok mü

balfı.ğa edilmiş olduğundan halk dilinde 

yüksekliğe misal olarak kullanılmıştır. 

Halbuki, hakikatt~ bizim Çamlıca tepesi 

onun yanında Mont Blanc kadar yük -

sektir. 

Bir poata memuru vazifesine 
giderken öldü 

Yenlpostane gişe memurlarından Mustafa 
dün öğle üzer! Babı~den geçerek vazifesi -
ne giderken birdenbire yere yuvarlanmış ve 
ölmüştür. Yapılan muayene neticesinde Mus 
tafanın kalb sekteslnden öldüğü nnl~ılmı§
tır. Zavallı a.dam diiferken başından da Yıl -
ralan.nuştır. 

*Yedlkule fırınında çalışan Refik fırında 
sol kolunu hamur matinesine kaptırmak su
rettıe yaralanmış, Cerrahpaıaya kaldırıl -
nııştır. 

şehir içinde değilim, namıma gelen 
rnektubları matbaa bana yolluyor, ver
diğim cevabları aldırıyor, binaenaleyh 

idarehanede de bulunmuyorum. Arzu
nuzu birkaç ay sonraya bırakınız, ya -
hud da uzun bir ektubla anlatınız. 

* Akaretlerde Bayan cİ. K.> ya: 

Frenklerde yılbaşı müm~sebetile ya
kın tanıdıklara hediye yollamak ötr
denberi adettir, bizde buna ahşılma-

mıştır. Fakat sevdiklerinıze yeni sene· 
yi sevecekleri bir hediye ile kutlula
rn.akta hiçbir mahzur görmüyorum. 
Bilukis. 

* Kumkapıda Bay (P. D.) ye: 

Vazifeniz onun itikadına hürm~t 
etmektedir, düşüncesi yanlış, mana
sız, mantıksız olabilir. Fakat sizin bu 

hususta sarf edeceğiniz aleyhdarane bir 
tek keJimenin bile aranızda uçıırum 
açacnğından emin olmalısınız. 

TEYZE 

- :------:::~~-=~· .. 
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? 1 K A D O N 1 Yeni y l~a ne er o • 
Genç kız pİJ• a Siyaset, ilim, hh, san'at, sinema, spor, edebiyat 

ması dünyalarında vukua gelecek değişiklikler hakkında('/' 
ve 

çocuk kombinezonu 

I 

Yukarıda - 13-15 yaşlarındaki kızlara 
geniş reverli pijama. Düz kumaşa çizgili 
kumaştan bakla kol ve senttir konulduğu 
gibi bunun aksi de yapılabilir. 
Aşağıda - Kombinezon. Çocuk için 

en pratik çamaşır şeklı budur denilebilir. 
Bütün süsü birer sıra ajurdan ibarettir. 

Yeni bir tatlı 
Misafirinize değişik, nefis ve kolay pi

şirilen bir tatlı ikram etmek ister misi
niz? (Portakal • muz) tatlısı yapınız. 

Alınacak şeyler: 

1 portokal. 
3 olgun muz. 

İnce toz şeker (istediğiniz kadar.) 

l Taze yumurta. 
Bir kahve fincanı süt. 

1. Muzları bir çatalla iyice eziniz. 

ı. Portakalı soyup, suyunu süzgeçten 
geçiriniz. 

3. Birbirine karıştırınız. 
4. İçine toz şekeri katıp, çarpınız. 
5. Yumurtayı kırıp, sansını iyice dö

vünüz. Muzla portakala katınıı:. 

6. Evvelden kaynatıp soğuttuğunuz sü
tü bunların içine yavaş yavaş katıştırı
nız, bir yandan da hepsini birden kaşıkla 
iyice dövünüz. Süt herhalde tamamile so
ğumuş olmalıdır. 

7. Yumurtanın beyazını bir kapta iyice 
çalkalayınız. Bunu da azar azar evvelki
lere karıştırınız. Bir kalıbı yağlayıp bu 
hamuru içine boşaltınız. Orta derece ateş
te (25) dakika tutunuz. Sonra çıkarıp he
men sofraya alınız. 

/ki ahbab çavuşlar : 

münevverlerimizin fikirleri ~ D 
(BQ.ftarafı 1 inci ıayfad4) iklimim.ize uymıyan, ve milli mimari 4 

Siyaset dünyasında mizin çehresini de~işUren malzemelerll 
Bugünkü cereyanların, önümüzdeki yıl artık yer verilmiyecektir. 

zarfında dünyayı siirükliyebilecekleri si- Bu suretle, 1938 yılında, büyük Ata • 
yut maceraları öğrenm~k istediğim za - türk devrimine, en öz milli ve zevkli e
man, siyuet operatörü Muhittin Birgen: &erleri, yerli iklimi, yerli malzemeyi ec • 

c- Bence, dedi; 938 senesinde neler o- nebi mimarlardan daha iyi bilen Türll 
lacağını kestirebilmek, en dlhi falcıların mimarları kazandıracaktır!> 

bile kan değildir. Fakat, dünya siyase - Sinema dünyasında 1 

tinin bugünkü t~mayüllerine bakarak, u- ihsan ipekçi, 938 yılında, sinema ale c 
aıınnt surette bazı tahminler yürütülebi- minde göreceğimiz yenilikleri, şu cüm ~ 

lir: 937 senesi, son bir kaç haftasını bü- lelerle hülasa ediyor: 
yük bir sükfınet havası içinde geçirdi. Ba- c- 938 yılında, Almanyadan getirttiğf. 
:zı kuvvetli diplomatik münakaşalar ya - miz filmler, memleketimizi aiakadar eden 
pılını§ olmasına rağmen, şu günlerde Av- bazı sebeblerden dolayı, 932-933 seneleri• 
rupada daha sakin ve yumuşak bir hava ne nisbetcn beşte bire inecektir. Buna 
vardır. Fakat buna aldannııyahm: Bu, mukabil, Fransadan, sayı itibarile belkJ 
büyük fırtınalardan evvel hüküm süren geçen senelere nazaran müsavi mikdar
sakin hnalara benzer. Yılbaşından son- da film getirtilecek, fakat bu filmler, ge• 
ra mücadele yavaş yavaş tekrar başlıya- rck san'at, gerek iş bakımından eski 
caktır. 938 senesinde bir harb doğması Fransız filmlerile mukayese edilemiye • 
ihtimallerinden bahsedenler çoktur. Bu- cek derecede üstün olacahtır. 
'nunla beraber, gelecek harbin korkunç- Rusyadan hiç film gelmiyecek. 1ngil ~ 
luğu, bunu en çok istiyenlerin bile cesa- teredcn ise, hiç denilecek derecede az 
retlerini kırmakta kuvvetli bir tedr y~- film alınacaktır. 

payor. Bunun için, harbe kuvved:e 11"d - Önümüzdeki yıl zarfında, sinema per .. 
mal vermek, zayıf bir tahmindir. l\ıt- at deleri, Amerikan- fibıler:n "rı inhisarı al .. 
938 senesinde, Milletler Cemiyeti etra · tın' hiraz daha girrcPk, Fransada bugün, 
fmda, çok ciddi bir muharebe yapılaca - ' bir k:lÇ iyi rejtsör v=ardn'. .Fakat bu yıl 
ğına inanabiUriz. Şimdiye kadar Millet- zarfında, onlar .da dolann cazibesine da· 
ler C~miyeti üzerine kurulan Avrupa po- yanamıyacaklar, ve yeni dünyanın yo • 
litikasının, 938 de mutlak b'...r istihale ge- lunu tutacaklardır. 
Çireceği muhakkaktır!, Gene bu yıl içinde, memleketimize ge-

İlim dünyasında len filmlerin bir kısmını ker.dı dilimize 
Hepimizi, yakından alfıkadar eden ikin- çevirmek cereyanı biraz dala kuvvetle ~ 

ci suale de, rasadhanemizin emektar ve necektir. 
değerli direktörü Bay Fatin şu cevabları 938 senesinde memleketimizde göre .. 
veriyor: ceğimiz en güzel filmler, Şarl Buaye ve 

c- Önümüzdeki kışın şiddetli veya ha- Greta Garbo tarafından çe\'rilen Kontes 
fif geçeceğinden, yahud -tla, bir kaç ay Valanska, Norma Şerer tarafından çev .. 
sonra, kıyamete benziyen bir fırtına ko- rilen Mari Antuanct, Doroti Lamur ta .. 
pecağından bahsetmek, hiç alimane bir rafından çevrilen Fırtına, J anet Makdo .. 
tahmin olmaz. Maamafih, sıze, 938 yılın- naldla Nelson Edi tarafından çevrilen 
da, dünyanın iki mühim küsiıf ve hasiıf Altın sahilleri, ve Gari Kuper tarafından 
hldisesine şahid olacağını söyliyebilirim. çevrilen cMarkopolonun Sergüzeştleri> 
Fakat bu hadiselerin vuku bulacağı ma- filmleridir. 
hallerle, memleketimiz arasında, hayli Fakat buna rağmen Lorel Hardinin 
geniş bir mesafe Yardır. Binaenaleyh, bu filmleri, 938 yılında da, rağbet rekoru • 
hadiselerin bizi yakından aJakadar ede - nu muhafaza edecektir kanaatindeyim! 
cek mahiyeti yoktur. Küremize çarpacak Gene 938 yılı içinde, büyük bir Fransız 
bir kuyruklu yıldız da göremediğimize film kumpanyası, Türkiyede mevzuu ba
göre, dünya, 938 yılında, gök yüzünden yatımizdan alınacak muazzam bir film 
gelecek afetlerden ziyade. yer yüzünden çevirecek, ve bu film için, Türk aktörle· 
kopacak fırtınalardan çekinmelidir!~ rinden, Türk san'atkarlarından, hattA 

Tıb diinyasında Türk ordusundan, ve Türk donanmasın • 
Tıb aleminde görebileceğimiz yenilik- dan istifade edecektir!. 

]erden bahseden doktor İbrahim Zati Ö- Spor dünyasında 
get de: Sevimli sporcu, ve değeri~ şampiyon 

«- Bana kalırsa, diyor, yeni sene için- Ömer Besime sorarsanız: 
de radyoloji şubesinde mühim inkişaflar ,_ 1938 yılında, spor teşkilatı yepyeni 
görülebilir. Hastalıkların aşılar vasıtasi- bir şekil alacak, ve bu suretle memleket 
le vikayesi, ve serom tedavisinin büsbü- sporu emin bir yola girecek. Fakat buna 
tün inkişafı, büyük bir emniyetle bekle- rağmen, Balkan oyunlarında gene dördün 
nebilir. Dimaği hastalıklar için büyük ü- cü kalacağız. Ve 1938 yılının başından so
midler beslemek, şimdilik, !azla hayale nuna kadar stadyom ihtiyacından bahso• 
kapılmaktır. Fakat kanserin vaktinde teş- lunacak, fakat stadyom bermutad gene 
his ve tedavisi i~in yeni fikirler, ve kat'i yapılmıyacak!> 
usuller bulunmas\, çok kuvvetle muh- Edebiyat dünyasında 
temeldir!• Şair Yusuf Ziya da: 

San'at dünyasında - 1938 yılında neler mi olacak? diyor 
Kıymetli ve maruf mimnrımız Seyfi ve soruyor: 

Arkan da 1938 yılından, yüreklerimizi c- Ben edebiyatın Fatin hocası mı • 
samimi temenniler, ve taz<? ümidlerle dol- yım?> 
duran su sözlerle bahsediyor: Sonra gülümsiyerek ilave ediyor: 

c- 1938 yılında, mimarimizde neler mi c- Belki bana tayyare piyangosu çı .. 
olacak? Güzel san'atlann en mühim bir kar. Belki Yahya Kemal bir mısra ya .. 
şubesi olan mimari, kültürlü milletler zar, belki Sadri Maksud! türkçe öğrenir. 
için, her yıl daha ileri giden, lüzum ve Ve belki de Parisli bir tabi, Yakub Kad
k1ymeti takdir edilen yüksek hır ilim ol- rinin son romanını basmıya talib olur. 
muştur. Bütün bunlar mümkündür. Çünkü asrı-

1938 de, bu ilmin san'at eserleri, kana- mız, mucizeler asrıdır!, 
atimce düne nazaran, daha ağırba~lı. mü- * 
tekamil ve bilhassa daha mil!i ve yerli o- Bana da sorarsanız, cGelen gideni a '! 

lacaktır. ratır!> sözünü hatırlıyor, ve: 
Türkiyede ise, şimdiye kadar ecnebi cl938 yılı, bu hakikati tekzib edecek 

mimarlarla memleketimize ge1en, onların kadar lutüfkilr davransın kafi!> diyo -
yeniliğidir diye kullandırdıkları, fakat rum! Selim Tevfik 

Domuzu öldürmeden eti nasıl yenir? 
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"Ben bir tımarhane kaçkın1yım ! ,, 

T ımarhaıi~de yemek 
Fakir ve orta sınıf 
halkın terfihi için 

ilk adım 

:...ı:-.~ .. .,~~ -~ Eğlene~ . ~~ 
~ ehirlerinde 60 gü 

Hastalara kaşık tevzii bitti. Fakat yarısından ziyadesinde 
kaşık yok. Gardiyanlar "Yok ne yapalım?,, diyorlaı. 

Diyorlar ama çorbayı nasıl İçeceğiz? 
Röportajı yaplUI: F arak Kiiçii.lı 
rr.rcllm• Tit lktitıu batkı mablusd.\lf) 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yapılacaktır. Anket, geniş manada alına
cak ve bilhassa her aile varidatının su
reti sarfına ehenuniyet verilecektir. Va
ziyetleri itibarile muayyen meslek züm
releri için nümune olabilecek muhtelif 
aileler seçilecek; bu ailelerin bir sene 
içinde yaptıkları sarfiyat, sureti ma'.mt
.sada tabedilen defterlere kaydetti!"ile
cektir. Bu kayıdları, İktısad Fakültest t::ı
lebesi kendilerine tahsis edilen bir iki 
aile nezdine haftada birer defa git"llı:>k 
suretile kontrol ve tasnif deceklerdir. Bu 
suretle şu hususların anlaşılması müın
kün olacaktır: 

P ariste otel, lokanta ve 
otomobil Ücretleri 

-68-

Bu adama ııe olu -
yor? Yanına yalda • 
şıyorum. Fakat ayaJc.. 
larım çıplak. Demin• 
iti delilik numara -
sında pabuçları kay
betmiş, taşlar aya!ı-

16 franga ( 80 kuruş) şarabile iyi bir yemek yiyebilir .. 
siniz. iki frank fazla verirseniz şarap yerine şampanya, 

üç frank verirseniz et yerine istakoz getirirler 
Yazan: Kemal Ragıb Emon 

ma batıyor. 1 - Gıda, barınma, giyinme, eğlence 
Ne oluna biz.im ve tedavi için orta halli ve fakir ailelP.r, 

varidatlarının yüzde kaçını sarfe<liyor-
hemşeriden olur. lar? 

Yanına gidiyorum: 2 - Ayni zamanda, muhtelif eşyanın 
- Hemşerim, di • her birinin maişet hususundaki ehemm!-

yorum. Bana bir pa- yeti, kat'i ve ilmi olarak nelerdir? 
buç.. Mesaiye, evvela ücret veya maaş alan-

Yüzü gülüyor, ken ların tedkik edilrnesile başlanaca!ıJ:ır. 
dime geldiğıme mem- Müstakil surette hayatlarını kazananlar 
nun: Ttma'l"ha~de hastaların dosya dairesi da, bilahare ayni metod dahilinde olmak 

- Nasıl diyor, iyileştin mi? J Gene hemşeriye müracaat etmeli. üzere etüd edileceklerdir. 
_ Nem vardı ki iyileşeyim? Sesleniyorum: Fakir ve orta halli sınıf denince, bu t.:ı-
- Hayır, hayır, pka yaptım, biraz ba- - Bay Mehmed, Bay Mehmed! bir ve tasnifin şümulü dahiline girebil-

flll ağrıyordu da. - Söyle ne istiyorsun? mek için bir ailenin vasati aylık kaz'inç 
Anlaşıldı. Mehmed beni lsinirlendir- - Bir kaşık.. mikdarı ne olmalıdır? Bu had henüz - 23 _ 

mek istemiyor. - Peki, şimdi. Hey Salamon Faruğa kat'i surette kararlaştırılinlŞ değildir. İk- Yabancı bir memlekete gidince ucuz.-
Tekrar ediyorum: bir kaşık uydur. bsad Vekaleti konjölitür servisi, had1c- luk, pahalılık ilkönce otellerle lokanta-
- Mebmed bey bana bir pabuç.. - Başüstüne.. rin derecesini tesbit edecek, İktısad Fa- lardan başlar. Yatıp kalkacak, yiyip içe. 
- Peki, gel arkamdan bakayım. Salamon elindeki kaseyi bırakıyor .. kültesi de bu hadleri esas tutarak c:alış- cek yerlerden sonra da ufaktefelt alışve-
Kü<r'iik bir odaya giriyoruz. Köş.:de te- hastalardan b:rinin elindeki kaşığı ka* malarına başlıyacaktır. rişler gelir. 1937 sergisini görmek için 

miz kabarık bir yatak. Bir küçük rnı:ısa. pıyor, eteğine siliyor: Anket, tamamile ilmi bir maksadı is- mil; .mlarla yabancı gelip gidiyor, diye 
Ka;yolanın altında birkaç pabuç. İçin- ~Al! diye bana uzatıyor. tihtlaf edecektir. Bu yoldaki çalışmalarm Paris ot..Jleri pahaya çıktı, bunun su gö-
den bir tanesini bana uzatıyor: Insan ne kadar midesiz olursa olsun il erlemesinde ufak bir hatanm dahi ya - türecek yeri yoktur. Birçoklarında yer 

- AI, fakat iyi muhafaza et. Bunlar bu kaşıkla yemek yiyemez. Kaşığı sa- pılmamasına bilhassa dikkat olunacak - bulmak bile pek güç. 
hastabakıcı pabuçlandır. hibine iade ediyorum. Kaseyi basıma 1 tır. Çünkü fakir ve orta halli takabaforın Lüks otellere gitmeğe kalkarsanız bun-

- Hastalara pabuç yok mu? dikiyorum. Fakat derhal midem ~Hak 1 vaziyetlf'rinin ıslahında, b~ an~etler'.. ce'ls lar da, insana oldukça pahalı görünür. 
- Hastalara pabuç varmış. yokmuş bullak oluyor. Bu çorba değil, tuzsuz , olacaktır. Mezkl'ır teşebbuslerın musbt:>t Fakat gittikleri yerde ancak birkaç giin, 

sana ne? Senin var ya, başkasını düşün- patlıcan haşlaması. Hiç de sevmem, bı- ve metodik bir netice vermesi için, İktısad birkaç hafta kalacak olanlar, uzun uzun 
me! rakıyorum. Fakültesi talebesinin mesaisini, fakülte uyku uyumazlar; 0 sayılı günleri yatak-

- Teşekkür ederim. Bakalım ikinci yemek ne? doçent ve asistanlarıntn daimi kontrol ve ta geçirmezler. İnsan nerede olsa uyur 
- Haydi şimdi bahçeye, yemek va"idi. Salamon, Ruski bazı hastalara başka mürakabcdcn geçirmeleri k:.mırlaştml - derler. Bu yorgunlukların acısını kendi 
Bahçede bütün hastalar iki kişinin et- yemekler de veriyorlar.. mıştır. memleketime döndüğüm zaman da çıb-

rafına toplanmışlar: - Hey Ahmed .. al senin yoğurdun. Bundan başka, tutulacak istatistik1€r rabilirim, onun için şimdi gezmeğe 1>aka-
- Bana da, bana da! - Vasil, işte muhallebin.. ianesile, is~ihla.k ~stat~t~klerile milli ir.?d l lım, diye gözlerine uyku girmez. Beş altı 
Diye bağırıyorlar. - Fahri bey, buyurun külbastmız. ve servet ıstatıstıklerının de muntazam saat dinlendikten sonra, sabahleyin do-
Ne oluyor, ne dağılıyor? Ben de S'lku- Çember sakallı hocanın elleri daha bir surette tayin ve tesbitinin imkan da~ kuza doğru sokağa fırlarlar. Geceleri de 

luyorum: çözülmemiş. Kayı~lı kayışlı yemeğe hiline gireceği anlaşılmaktadır. ikiden, üçten sonra yatmıva dönerler. 
Meğer kaşık dağılıyormuş. Ama nasıJ &-abalıyor .. iki elile kaseyi tutuyor, ka- Bu tarz ist~~i~tikler şimdiye kadar bir Böyle beş altı saat yatılacak bir yer için 

dağılış, umumi barbde ekmek dağılır gi- fasına dikiyor. Tabii patlıcanın suyunun çok defalar butün Avrupa memleke~le- de pek o kadar ince eleyip, sık dokumaya 
bi bir şey. yarısı üstüne başına dökülüyor. rinde yapılmış olmakla beraber, memle- ne lüzum var?. Otelin antres~ salonları 

D v t baJh.... ketimizde ilk defa tatbik mcvkiin~ ko- büyu""k mü, odaların eşuası süslü mü, de-
agı an 6"'~yor: Biraz ilerde başka bir pandomima.. J 

A ılın ·ı h k " .. rece~z nulmaktadır. Normal olarak, tedkik müd- gvil mi buna pek aldırmazlar. Temı·z b;• 
- ç • sıra 1 e er e8e ..... 0 • · Gardiyan Ali, Raşid babayı bir sıraya - ... 
Dinl 1 ., detinin bir sene sürmesi düşünülmüştür. yatak, ru··tubetsı·z, bu··yu··cek b;,. oda, el-

er er mı· oturtmuş, yemek yedirmefi:e çabalıyor. cu 

1 be d .. ~ Fakat tatbikatta tahaddüs edebileceği 
Birbirini iten, kakan gır a.. n c gu- Raşid baba bu.. kolay kolay yemek verir. 

rültüye karışıyorum. Deliler1n bacal:ları yer mi? nazarı dikkate alınan müşküllerden do-
d lı B k layı, bu müddetin uzaması veyahud da 

arasın an geçmeğe çaba yol·um. oy ı- - Aman damadim, sevgili damadım. neticenin az zamanda verimli olmasnıdan 
salığı iyi şeymiş, bir kaşık alıyor, ayn! Sen yemek yedin mi?. ·Evvela" sen ye.. h ıı k F k b dolayı, kısılması i timali vardır. 
yo a alabalıktan çıkıyorum. a at en- sonra ben yerı·m. Olmaz mı?_ Hem gu·· - · · d Iktıad Fakültesı, mesaisine şubat veya 

en açıkgözler de varmış.. zel damadım, karşılıklı bı"rer tek atsak d b 1 
k y k mart ayları için e aş ıyacaktır. Bu müd-

Uzun boylu birisi elimden aşıgı ap- nasıl olur dersin ? 
tığı gibi kaçıyor. Haydi ben gene kaşık· dete kadar, çalışma programının esaslcın 

k - Baba, baba şimdi damadlığı filan hazırlanacaktır ki bunlar da şu ana h"t-
sız alıyorum. v. • k · 
Kaşıksız sade ben miyim ya? Kıyamet bırak, şu yemegını ye.. ları ihtiva edece tır: 

kadar. Tevziat bitti. Fakat hastaların ya- - Olmaz evladan, olma:ı... E~~üa 1 - Talebe, bu işe, yani müşahedeyi 
nsından ziyadesinde kaşık yok. .iki tek atalım, sonra yemek yeriz. Işti- yapmağa tamamen ihzar edilecek, 

_ Biz de kaşık isteriz!. hamız açılır. 2 - Sualler ve teferrüatı kat'i surette 
- Çorbayı ne ile içeceğiz?. - Haydi Raşid baba! tesbit olunacak, 
- İbrahim efendi kaşık! - Damadım, sevgili damadım. Beni 3 - Teşkilat yapılacak. (Yani talebe-
- Mehmed ağabey kaşık! kırma. Haydi kızıma söyle biraz meze lere muayyen mmtakaların verihneS!, 
_ Yok, ne yapayım? ile rakı getirsin.. mesainin kontrol tarzları vesaire.) 

. İktısad Fakültesi dekanı Bay Ömer Ce-
- Kulaklanmızla mı yiyeceğiz?.. Halil Ibrahim de gri elbiseliyi karşı-

la! Sarc, bu hus~sta şunları söylemiştir: 
K~ı.klannı alanlar sıralarına geçi- sma alınış.. yemek yedirmeğe çabalı- <- Fakülte, böyle bir teşebbüste hulu-

yorlar. Hastabakıcı Ali bağırıyor: yor. Gri elbiselide Frenklerin tabirince nacaktır. Alınacak neticeleri İktısad Ve-
- Haydi, haydi sıralarınıza! Yoksa hiçbir «realite nation> u yok. Etrafın- kaletine bildireceğiz. İşdeki rnuvaffaki-

aç kalırsınız ha!. da olanların farkında değil. Adeta hay- yetimiz, talebemizin, geniş mikyasta, bu 
Neyse güç bela bütün hastalar sıra- vanlaşmış. Ağzında aynı nakarat: meseleye lazım gelen ehemmiyeti VHE'-

lanna oturuyorlar. Meydanda yalnız - Ne oluyor, ben neredeyim? rek hevesle çalışmalarına bağlıdır.> 
gri elbiseli hasta, Raşid baba, bir de or· - Canım buradasın, şu yemegv i ye. s - A. 
ta boylu, zayıf bir ihtiyar kalıyorlar. Eline kaşığı tutuşturuyor. 

Salamonla, Ruski büyücek bir kazan Fakat kaşık elinden düşüyor. 

Pariste, en küçük otellerde bile, her 
odada soğuk, sıcak akar su bulunur; ya
tak rahat, çarşafları temiz olduktan son
ra geriye kalan eşya ister süslü olsun, is
ter olmasın, bunlar ikinci, üçüncü sırada 
kalır. Yirmi, yirmi beş frank verdiniz 
mi, işte böyle pekala bir oda bulabilirsi
niz. Hele sabah, akşam üç dört kat ırıer
diven inip çıkmayı göze alırsanız on bı:>ş, 
on sekiz franga kadar odalar vardır; hem 
de Parisin tam ortasında, Opera meyda
nına yakın yerlerde. 

Sergi kapandıkt::ın sonra, Paristeki ya
bancılar da yavaş yavaş azalacak, ote!ler 
büsbütün ucuzhyacıik, bunu da unut
mamalı. 

Lokantalar, daha ucuz sayılır. Şarabı 

da içinde, üç kap yemeği sekiz on franga 
veren lokantaları beğenmezseniz, bu ka
dar mütevazı bir hayata katlanmak iste
mezseniz büyük caddelerin boylu boyun
ca, sıra ile lokantalar vardır; bunların en 
kalabalık, en temiz olanlarında karın d~ 
yurmak on altı, on sekiz, haydi olsun ol
sun da yirmi frangı geçmez. İki fran){ 
daha gözden çıkarırsanız, şarab yerine 
şampanya içilebilir; hele üç frank daha 

mek saatlerinde pansiyonda bulunmak 
biraz güç olur da ondan ... 

Bunlar ucu-ı ~l"'.anm Y•)U~rı. Bol p'l
rası olanlar da hiç üzülmesinler; ;:üçlüğü 
yok ya, ne kadar isterlerse o kadar p3ra 
harcıyacak yerler bulunabilir! İsterseniz 
ki: 

Bindiğiniz taksi, otelin önünde durur 
durmaz, parlak düğmeli, redingotlu 
chasseur'ler şapkalarını çıkarsınlar, o~o

mobilinizin kapısını açmak için kosus
sunlar; odanızın yanında küçücük bir s3-
lonu, başlı başına bir banyosu bulunsun. 

Sonra, kapıcıya mektub sorarken, asan
sörde inip çıkarken, salonda gaze:enizi 
okurken, lokantada yemek yerken s•k, 
zengin birçok insanlarla tanışayım. ci0 r
seniz. İçlerinden bazılarile bu tanışJklığı 
büsbütün arttırmanın yolları bulunsun 
diye biraz daha ileriye gidecek olursanız, 
soluğuna güvenenin borazan başı ol:nası 
gibi, siz de istediğinizden daha üstününü 
bulabilirsiniz!.. Hele en zengin, en ho
varda insanları bile kaçıracak kadar :n
.safsız boğuntu yerlerini sorarsanız, onlar 
umduğunuzdan daha çoktur! 

* Şimdi de şöyle bir alışveriş etmeğe çı· 
kacaksınız değil mi? .. Pek çokları, yaban. 
cı bir memlekete gider gitmez, dükkh· 
ların önünde birer ikişer dakika durup 
bakmaktan, vitrinlerdeki ufaktefel~ eş

yanın üstündeki fiatlara göz gezdim.ek
ten pek hoşlanırlar; bunu adeta başlı ba
şına bir eğlence sayarlar. Yol1ar dümdüz, 
kaldırımlar geniş. Yanınızdan gelip ge
çenlere bakmak bile başlı başına, insa:n 
avutur. 

Kendinize güvenirseniz, yayan dolaşır
sınız. Zaten bu, bir şehri gezmenin, ora
daki hayatı tanıyabilmenin en ketisrme 
yoludur. 

Avrupanm birçok büyük şehirlerbde 

olduğu gibi Pariste de artık tramvay or
tadan kalkmıştır. Şimdilik Marsilya gibi, 
Havr gibi birkaç şehirde rastgelinebil1t; 
anlaşılan çocuklarımız da bunlaıı yaıın 
müzelerde görecekler. 

Pariste taksi antresi bir buçuk frank
tır, yedi buçuk kuruş tutar. tutmaz. Öyl"! 
iken yerliler bunu pek pahalı buluriar. 
Onun yanında metro pek ucuzdur dr. on
dan. Bir frank veren, Parisin bir ucun· 
dan öbür ucuna kadar istediği yere gide
bilir. Otobüsler, metroya bnkınca biraz 
daha pahalı sayılır, gene de bizdeki trarh
vaylardan da, otobüslerden de daha u-

getiriyorlar .. hastabakıcı Ali ile Halil Ali seslendi: 
İbrahim de iki karavana.. - Hey, Mehmed, Mehmed gel yar-

Salimin anası tevk;fhanenin 
cam,anm taşladı verince et yerine istakoz bile getiür:er~ cuzdur. Kemal Ragıp Erısorı 

Yusuf peygamber elinde bir torba, dım et, şuna yemek yedirelim. 
adam başına ikişer dilim ekmek dağıtı- Mehmed, koştu geldi. Şi.r_ndi ikisi 
yor. Deli diyorlar ama, içimizde amma gri elbiseliye yemek yedirmeğe çabalı
da açıkgözler var ha .. ekmeği alır al- yorlar. 
maz, yer değiştirip ikinci defa ekmek Öbür tarafta başka bir komedya .. 
alıyorlar. Bunlar Yusuf peygambere «Allahüm.me fırtına, bin babanın sır-
yakalanmaktan sakınsınlar, zira ezka- tına» diye dolaşanla, koğuşun izmarit 
ıa yak:lananlar yiyorlar kafalarına bayii, gırtlak gırtlağa kavgaya tutuş • 
yumrugu.. muşlar. 

Salam.onla Ruski, her hastanın önü- Sebebi mühim: 
ne birer bakır kase koyuyorlar. İçinde İzırnarit bayıii, nered~ uydurduysa 
siyah sulu bir şey var. Acaba bu merci- iki domates uydurmuş. Yiyeceği esnada 
mek çorbası mı? Çorbaya, bilhassa Fırtına kapmış, yutmuş. Tabii hırıltı 
mercimek çorbasına bayılırım. Fakat da çıkmış. 

Tevkifhanede ikinci bir yaralama vak'a 
sı daha olduğunu dünkü sayımızda haber 
vermiştik. Müddeiumumilik hadiseyi e
hemmiyetle tahkik etmektedir. 

Bilhassa sustalı çakının tevkifhaneden 
içeri ne suretle girdiği tahkik olunmak -
tadır. İcab eden inzibati tedbirler alın -
mıştır. EYvelki günkü yaralama hadise
sini müteakib yaralı Salimin Asiye ismin
deki anası hapishane kapısına gelmiş ve: 

- Oğlum yaralanmış.. bana oğlumu 

verin, diye bağırmağa başlamıştır. İhti -
yar kadın bir aralık taşla ~amları da kır
mağa teşebbüs etmiş, cürmü meşhud ah
kamına göre, adliyeye verilmiştir. 

bu ne biçim mercimek çorbası? Benim Gardiyanlar 
önüme de bir kase koyuyorlar. Şimdi ettiler. 
bu çorbayı nasıl içmeli? Kaşık yok .. 

bu patırdıyı da mayna 
1 

.A.siyenin muhakemesine, asliye 4 üncü 
cezada başlanılmıştır. Duruşma bazı şa -

(Arkası vcır) ·hidlerin celbi için talik edilmiştir. 

Biraz da yan sokaklara girerseniz, da
ha ucuz lokantalar bulabilirsiniz; hem 
kimisinde şarklı midelere yabancı gel
miyen yemekler de vardır. 

Paralarını biraz daha tutumlu harcı~ 
yanlar. gelmişken birkaç zaman ctaha 
kalmak istiycnler, arada bir yemeklerden 
bir öğününü }{aldırırlar; onun yerine ta
nesi 50. 60 santime muz alırlar, bizim pa
ra ile yüz paraya. üç kuruşa gelir. Si.i.tle, 
çikolata ile, tereyağla karınlarını doy•.ı -
rurlar; böylesi büsbütün ucuza malolur. 

Daha uzunca kalacak olanlar, ilk bir 
kaç günü otellerde geçirdikten sonra bir 
pansiyona yerleşirler; orada yiyip içer-

8 komünistlik suçlusu adliyeye 
veri diler 

Milinin, Laz Hasan, IIulüsi, Mehmed 
ve arkadaşlarından mürek!{eb sekiz ko
münistlik suçlusu, enternasyonal nıar!'ml 
çağırmak ve tevkifhanedeki komunistle
re para göndermek iddiasile dün adliye
ye sevkedilmişlerdir. 

Suçlular hakkında 1 inci sorgu ha -
kimliğince ilk tahkikat açılmıştır. Sudu
lar serbest bırakılmışlardır. 

Dinarda zelzele 
ler; bu, hepsinden ucuz olur. Fakat çok Dinar 28 (AA.) - Bugün 12 y. 12 
gezen, günün birçok saatlerini sokakta ,geçe şiddetli bir yer sarsıntısı olmuş -
geçiren insanların işine pek gelmez. Ye- ,tur. Zarar yoktur. 
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fstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 
1il:tPAll•lt•lllfin 
1918 dahili istikraz tahvilleri 1938 Defineleri 

Doktor Gize: .. _Kraliçe lrena'nın bırakhğı planların Çözülmesi, esrarh Bizans tahvlllerı'le Tu" rk borcu tahvı·ı ıerı· 
saraylarının içyüzleri hakkında mühim keşiflere sebeb olacaktır. Biliyorsunuz ki, f f 

Fatih Bizans saltanahna hakim olduktan sonra hazinelere kavuşamamııtıl,, dedi d hı·ıı ı'sfı'krazlarla değı•ştı'rt'lecek =:::: ~~~ I :~;;z;;s:::ı:: 1 bı~E.~.:!·:;m::L ~': !. 28 ~ı - .ın< - ıns. dahm DraJa kadar ..... ..-. -ba ·-
len lltince bir "'"• -zarak büyük oğluna k. lrena bu vasiyetnamesini, şehrin zap- 1st1kraa tahvillerlnfn cli38• itramJyell tah - ları bllAba.re portıö7 eelirlerlle kapatır. 

_.... .r- - 45 - 1 
.• vlllerlle ve 1933 Türk borcu tahvlllerlnin de Madde s - Bu kanun neşrl tarihinden l • 

bıraktıjı maltimdur. Bu piria adı {Y. III) tından sonra yazmıştır. (Mustakbel sc- dahill ıstıtraz taımllerlle mübadelesi hak _ ttbaren muteberdir. 

dür. verdiği büyük ehemmiyeti kaybeder gibi malar hWmi oğluma) kaydında giıli bir kında hükümet tarafından büyük ıımet lılec Madde 7 - Bu kanunun Jcra8ma llallJe 
Ben (X m) ü duyunca !itredim. Vi- oldu. maksad olduğu da aşiklrdır. Bu cihe+e 11slne tevdl edilen kanun proJeıJ. ap.lıdadır: Veklll memurdur. 

·yanalı doktor devam ediyordu: Bir taraftan da bu hiçbir hususi kasdı ne dersiniz? Madde 1 - Hilen tedavülde bulunan T'/Jrk borcu tahvilleri 
il 1t kta n . . .. , . d334 - 191811 dahili lstilcraz tahvilleri faiz, 

- Ehemmiyet ver ece no , um olmaksızın çalışan adamın bir gün l:ıu a- :--- Benı.~ kan~tıme veyahud etud.er•· ikramiye, ltfa, konverslyon, müruru zaman, DQn dlJrl lira 
patrikhanesindeki ihtiyar bekçide ecda- . aştırınalannın cezasını belki de haya tile mm verdığı netıcelere nazaran bu tam.a- muafiyet, imtiyaz ve servıs 1t1barlfe 2094 nu- • 
dından intikal etmiş, sapında (X IH) işa ... ödiyeceğini düşünerek acıyorc!um ve o.cu men dini b·r teslisname. (X) in maralı kanuna müsteniden ihrac edllen Er- Birden giikse/di 
reti olan bir asadır. mümkün olduğu kadar bu temennisinden (Ksisotros) olması çok muhtemeldir. Ma- ganl tahvillertnin ayni olmak ii7.ere yeniden Evvelki gtine kadar 14,50 ııra olan Türk 

Fevkalide bir heyecan içinde Gize'yi uzaklaştırmak istiyordum. Dedim ki: Idm olduğu üzere (Nuh) un da adı hudur. ç~=elcat. :.::;um~ :Uuharrer d tahvillerle borcu tabvlllerl dün borsada 15 lirada açıl -

dinliyordum. - Her doktor! Tedkiklerıniz beni hay- Britiş Müzeom'daki mahkUk tuğlalar ii- m 1 ....... e~1918 Y;~ Ls= ~~ r1n1n mıo Te birdenbire yiltaelmeie b~. 
1.1.. b i . . ) · d b • .-s • e Akşama dolru 18,30 liraya kadar ~-Maımaflb bu işe ~ e emm yeı ver- rete düşürdü. Cidden bir ha.ltikat üzerin- zerınde yazılı {Babil efsane sın en u 1 M&1JI tarib1l tuponlan tedlye,e TU'edll - m1ş ve bu· flatta kaparımJftır. 

miyor gibi göriindOm: desiniz. Fakat bu yalnız üç harita oldu- cihet meydana çıkarılmış bulunuyor.. jmiyecek ve buna mukabil bu tarihten ltiba- Yapt.Jtmm tabtltata göre bu &rı1 ft e • 
- Evet, dedim (X ID) malfundut ğunu isbat edebilmek gibi basitte k&l- (III) ün bir (teslis) ifade etmesi de j ren bu tahvillerin yeni tahvillerle mübadele- hemmlJetll Jilbellfln sebebi ıudur: 
Do-- x.. ahLJ\-d .. z la hAk• 1 .ğ ) 1 si ıcra tııınacattır. B"'-A- .. ~- ... ft-unı "'"-k bo '"ft"' awr: ma5 a m Aum ur.. mümkündur. aten (sema r a ırn. ı ı lladde 2 _ YeDJ tahvlller ftramb'ell YA.u.we ... u.u .-. a, .ı.'" rcu ..u • 

- Yok! dedi İt bu kadar basit t!eğil.. Evveli bu haritalan ele geçirmek ile bir hazine veya servet arasında ll~cbır 1 d93Sıt tah.uıerl Onvanmı tqıyacat " mlk- vlller1nl Ergani tahvlllerlle delift1rmele ta-
dir. Bu pirin iizerinde cMiistakbel sema· mümkün değildir. Kim bilir ne olmuştur? münasebet olmamak gerektir. Bir de bi- 1 darlan 1918 tabvWerlnln t.edavülde Mıunaıı ; :::':n1:ı:tlt:'ı!:t ~~ 
Jar bitimi oğluma• diye bir ithaf \'"ardır. Saniyen haritalar bir esran da saklasa, liyorsunuz ki lrena tecennün ede:-ck mitdarını geçmlyecektlr. J1& borsada ve 8ııtadar mebafllde pyılın• 
Bu yunanca yaztlınıştlr. çözülmesinden sonra ele hiçbir teY geç- öldü! Madde 3 - Bu kanunun neşri tarUılnden ca tahTiller ,otseımete bqlamlftlr. 

Şiirin tek bir mısraı bile ele gPçme- ·ş olmıyacaktır. (Arkalı 1'ar) ıtlbaren 1t1 aene zarfında 1933 TDrt borcu Türk borcu tahvülerlnln buslln de bit 
-~..+ir. Yalnız İngiltere cemiyeti kra?iye- ' tahvfllerl bAmlllerl, dlledltıert tatdlrde, bun mltdar daha yilbeleceli tahmin olunmakta-
~- --=--===-----==----------=-----.-.----- lan devletin dahlli lstitraz tabvillerlle mil- dır 
si azasından WHyam Stem'in kend! ph- y J 1 • il,. badeles1ni taıeb edeblllrler. Mübadelede bell · • • • 
sına aid Jriitübhanesinde (X I) işaretli. apı ş er-ı anı yüz frank 1tlbar1 kıymette blr adet 1933 Türk Ticaret edası mDntehıbı samlerl 
bir .. _ _.t ..a.- N f v k A ı • d borcu tahvll1 mukabllinde y1rml lira ltibart "ıd·I 0 •n 8 varuu. t e kıymette btr adet dahllt 11t1krU tahvtıı ve - SIÇh 1 er 

W. Stem orijinal bir harita ol?l'aklan a ıa e a e ın en e rlllr. Mübadeleye arzedJlecek Ttlrt borcu tah Di1n de Ticaret Odasmda tnUbaba&a dl-
bqka kıymet vermediği bu vesikayı (the 'fillerlle bunlar mutabWnde ftrllecet devlet vam f«Wmiftir. Re)"lertn ıasnııı net.lneJdnde. 
Byzantin plery) ismindeki bir eser!nde 1 - Eksıltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde Emniyet abidesi ile Gümrük tah'ftllerinln mübadele tarlblııde vldelerl hü 111 snatm mlnteblbl aanl olarak llÇl]dtkJed 

ve lstaııbulun zaptına aid fasılda nt:şt'et.. ve İnhisarlar ~ekAleti arasındaki sahaya yapılacak olan Adliye Vekileti binası 1 ıtı ftmiyen kuı>onlan muhtevi olması lbım- 'sör1llm6"iir: 
mipir. inpatıdır. cb.r. Murad J'ortun, Sabri Tflten. Buan Vafi, 

Gize'nin sözlerini neticeye gelmesini Keşif bedeli: 547,000 lirac:br. Madde•- Bu mfibadeleJl 2'1M numara - Refik Ozgen, Sald ömer Dormen, Huan Rl• 
lı kanunu U. kurulmut olan amorttaman aan· za Temeill, Ahmed Blcan. Bllm1 Nafil Bade, 

bekliyordum. Bununla beraber bu malu- 2- Eksiltme 6/1/1938 Perşembe günü saat 15 de Nafia Veü.letl yapı ifleri U- dılı mevcudu ne yapar. Sandık mübadele yo Ziya Taner, Şenfeddln Alemdar, Osman Na 
mat benim için çok yeni ve çok mühmı-! mum Müdürlüğü c·ksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. ıu ile verilecek dahlll Lstilcraz tahvillerinden rl Kozlkollu. Kerim Aktar, Ahmed Kara, t.
di. Ben heyecanla: 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl evrak 27 lira 35 kurut bedel mu- bangllerlnln verllmest lbım geldlllnl mev - zet Baınnacı, oanan Nurl Arısan, Halil se.ı-1 

- Azizim Herr Gize, dedim. Bütün bu kabilinde yapı !şlen Umum Müdürlüğünden alınabmr. cuduna göre tayin etmet sallhfyetln1 haiz - Fuad Fazlı Atgtin, Hasan Sadi Birtök. -
" ih · b • k klil 2 63 li akka dir. Sadıtollu, ZIJ& 8ipahl oğlu, Ali Uzuntılprl, hikAye buyurdııklarmız alelade bir tar 1 <l - l!ik,iıfm"'~e g;r .. iıme için iste e:in 5, 'O ra muv t teminat ver- Madde 5 _ HAien hazinede mncud olup HilleYln izzet AJcosman, Nurl Da.ldelm, Z11ll 

vak'asından ibarettir. Benım size yardı· melerı ve Nafia Vrkaletinden alınmıı yapı müteahh!dliği vesikası ibraz etmesi bir clhete tarurts edllmemlş olan bulne ma- Kınacı, Ferid Ganim, Hayri Arabotlu, Allll 
mım hangi nokta ilzerinde olacaktır? ve yaptığı en büyük işin 150.000 liradan aşağı olmaması lizımdır. 1 b 1918 dablll 1.stlkraz tahvtllerl amortf.sman Tozan, Hassan, All Memduh Onger, Bekir • 

Doktor: 5 - İsteklilerin tE>kiif meJrtublanm ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev- sandılma devrolunur. zade Bamdl, Ferhadzade Asım. Hüseyin 11r • 
- Acele etmeyiniz efendim! dedi. ş:m-. \0 E'linc kadar Komisyon Hı>isiiğtne makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Bu tahvlllerln büdceden ödenecek Ma;JJa kan, Hasan Salllıaddin, Ball1 YeneJ. 

d · takııiti de gene bu sandıla verllir. Aneat saıAJıaddln, celil Dllcmen, Ball1 Kaçar, Sld-
diye kadar yazılmış Bizans tarihlerin e 1 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4544) (8378) 1938 tahvillerinin tab'ı -.e lhrac muraflan tı Yücel, Hamdl Başar, Neclb Berdengeçt.l. 
bu mallımatın hemen bir tek kelimesine 1 - - cta ba paradan tefrit edlllr. Bu kırt m0nteb1b1 sanı ile İktllrad v~ 
raa1anamaz. Bu, basit bir vaktai tarihiye Gazianteh Asliye Hukuk Bakimliifn- A. vrupada gUzelllk Gerek 1933 Türk borcu tahTillerlnln ge- letince tayin edllen 20 mOnteblbl l8Dl, Ja • 
clelildir. Şimdi en mülıim noktaya geli- : den: ret Anadolu Demtryolu esham ve tah'fllltı - nn, aaat ıı ile 12 araaında Tlcaret ~ 
yoruz. Demek ki bir (X II) vardır ve b.!.r ı Karasakal M. den Çivit oğullarından mu" stahzarab nın miibadelealnl kolaylqtumat makBadly- da toplanacaklar, aralarından 30 tt'11l a. 

· b k le amortisman aanc1J1ma JeDkten 1t1. mllyoıı olarak aeçecetlerdlr. (X UI) vardır. Bunlar da birer haritadır. İ Hacı Emin oğlu Halilin sefer erli te 
Nihayeı bu işin içyüzüne ermemiş bi.ri o- askere giderek bayat ve mematının 

lan W. Stem için belki (X I) haritasının : nıeçhul olduğundan bahsile bilmuhake
hiçblr kıymeti olmıyabilir. Fakat (X ili) 'me gaibliğine karar verilmesi talebile 
diye İrena'mn bir pir ve daha doğru ta-

1 
kansı Mehmed kızı Meriş tarafında."l 

birle b6yük oğluna kendine müstakbel açılan davanın muhakemesi esnasında 
seınalar hakimliğini getirebilE!ce k bır va- keyfiyetill bir sene müddetle ilinuıa 
siyeti olması, bizi pek mühiır! bir nf>tice- ! karar verilmiştir. fıln tarihinden mu
ye eevkedebilir. teber olmak üzere bir sene içinde Hali-

Bence, bu (İ, II ve W) nuınarah har!- lin hayat ve mematı hakkında malfuna
taların birer plan olması çok muhtemel- , tı olan kimselerin bu mal(imatlannı 
dir ve bu plAnlarla trena•r.ın büyük oğ· mahkemeye bildirmeleri tlA.n olunur. 
luna sonsuz değerde bir FY vasiyet et· 
meal pek mümkündür. 

Gtze'nin zekAsuıa hayret ettim. Bu 
mantık ıU.dlesi ile nerede ise bizim ha
yatlanmız pahasına içine gömüldüğümüz 

hAdiaelerin üzerine düşmesini bile bekle
mete bqladun. 

O: 
- Siz, dedi, etüdleriniz sırumda bu 

{X) in izahına hiç lüzum gönlünü:: mü? 
Biç fiibheslz Jri benim kendi kanıuttimle 
vardılmı neticeye visıl dmıınııı bulun
sanız bile bu (X) lerin bir harita veya 
plAn oldulunu biliyorsunuz. 

- Herr Gize, velev ki bir plAn veva
hud İrena'nm büyük oğluna bırakı!mlf 
bir wsiyetnaune dahi olsa sizin veya biz 
tarihçiler için ne taraftan çok elıemmı. 
yeüidir ki bu kadar üzerine düşmüf bu
lunu:yanunuz! 

- Sanırım ki bu pllnlarm çözülmesi, 
esrarlı Bizans saraylannın içyüılerl hak
kında çok mühim ketiflere Rbeb ola
caktır. Biliyorsunuz iti Fatih Bizans sal
tanatına hatim olduktan sonra bütün 
tehrf arattırdı ve Bizansm destanlara ~ 
elsanelffe bnpn servet ve hazinelerin
den bir parçasına bile kavuşamadL 

- Evet ama, zaten Bibans saltanatı
nın inhidamma tesadüf edilmişti. Saray 
hazineleri tamtakırdı. Halk, vergi \•ere
mez olmuş ve artık Kostantin orduhtnnı 
iqe edebilecek vaziyetini bile kaybct-

mlfti-
- Peki ama, lrena İstanbulun zaptın-

dan sonra bu vasiyeti yazmıştır? 
- Haklısınız.. 
O sırada aklıma gelen bir tarih hldise

lfnden o kadar güzel istifade ettim ki bi
pn Giae belli tudik ederek ..... 

1 

1 

ı . 
1 

1 

ı 

Or. HAFIZ CEMAL 
(Ü>kman Hekim) 

Dahlli19 miit.ehaam: Pasardan maada 
herı~n \3 - 8> DtftııJola nuınata 104, " ıe-
14!fonu um - 21Mf 

Sen Pesta 
Ye'Yllll, Slyul. B&tadia ft Halk lbeted - ,,, 

Yerebatan, Qaıalçetme IOtak, 25 

ISTANBUL 

Gazeıemi?.de çıkan yazı ve 
reiim!erin bütün hakları 
mahfuz ft gazetemize aittir. - .. 

ABONE FIATLA.RI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay A.1 
L . kr. L. ~. 

TlmıdYE -1-tOO 715() '°° löO 
YUN~ırıdSTAN ~ 1~ 110 270 
ECNEBİ ~70U 1'00 iOO 800 

Abone bedeli peşfr.dir. Adres 
değiştirmek 25 iruruftur. - ..... . 

Gelen ewd •fll'i o.ilma. 
ilanlardan mes'uliyet alınma. 
Cevap için mek1.ublara 10 kuruşlul: 

Pul ilAvesi lazımdır. 
--- -- --- - -

Posta kutuıı : 741 İstanbul 

1 
Telgraf: Son Posta 
Telefon : 20203 

- ----- - - -

1 

Te§lıir ve müsabaka 8eqile • 
rinde en son yapda.n teerilhe 

ve fedkikatlar netleesinde VB
Nt)s pubasınuı fevkalade 
t..ıdı. n .&yeti .,. meller 

için en mfikenunel ve uhhl hir 
pudra eWaiu :liri MretJeria. 
ce ittifakı. bhal,.. t..& e • 

dilerek Granpri mftlg&feta ve
rilmittir. 
Diba7a• meveud padralum 
muhakbk • bisl olan VB • 
NOs ..... )'afh ft Yaim 

- DUia " Bazik elldliler i
p. 1m1ı. • .-.1a li7ık .. ,... 
.. itipaad 'ftt ta"817e ....... 
Wr pudradır. Nureddin Evlip 

Zade EcDJI .kİnı7eviye alit 
Ye lbiı-* .,....., lstaahal 

NEVROZiN 
Bq, diş, nez~e, grip, romatizma va bUlHn ağrllaranızı derhal 

kasar. lcatmda GOnde Uç kaşa alınabilir. 

EKslL TME iLANI 
Antalya Nafta Mtldftrlüğllnden: 

ı - Eksiltmeye konulan if: 40514 lira 77 kuru~ bedeli keşifli Antalya Meyvacıhk 
istasyonu binalan inpBL 

2 - BU 1§e aıd olan evrak fUlılardu': 
A - Eksiltme şartnamest 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık ifleri gene! prt;nameal. 
P - H'USU$i prtname. 
T - Ke§!f cetveli. 
F - Proje. 

Ltfyen]er bu '8ftıWDe)erle nraklan Nafia Miidürlülbden görebilirler ve 

10 !ira mukabWnde aldniabllirler. 
1 - Eksiltme 3 IUnmıusani 138 tarihine mil&ı1dif pazartesi aünü saat on betcle 

Antalya Naffı dair8Jnde yapıbıaktır. 

4 - Bbiltme kapah zarf mıWilJe ollıcaktır. 
1 - Bbiltme,e pebilmek için isteklilerin 3038 lira 61 kuruf muvakkat temi

nat verine1ertbaadan bapa Nafia VekAletinden aimmq yapı milteahhitl
lik -nsilwl fbrn efmelerl Ye ,aptıklan en biiyük i§in bedeli OD bet bia 
liradan apla ohnamam 

t - Teklif mektabları yuJr:anda 3 el maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne tadar Antalfa Rafia Midilrliiifl dairesine getirilerek eksiltme komf9. 
1onuna makbdZ mublııfli Yerilmek prttır. 
Posta ile göndel'llccıek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı..., 
te kadar gelmif olmua Ye cbt zarfın mühür mumu ile. iyice kapatılmali 
Jlzımdır. POltada olacak aeew1rmefor kabul edilmez. (8325) 

ED 
Grip, 

Nevralji, 
Baş ve Diş Ağrılan, 

Artritizm, Romatizma 
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..ı Saragında 33 ,ııvıı Bir 
: Haremağasının Hatıralar• 

Y aza:ı: Ziya Şakir 
lstanbul ve Beyoğlu zabıtası şiddetle faaliyete geçmişti. Bütün y.ıbancı er111enilf!r 
hakkında gizliden gizliye tahkikat yapılıyordu. Bu tahkikat esnasında birdenbire 
yangınların arkası kesilivermişdi, bu da Abdülham.din nazarı dikkatini cclbetn.işli 

• 

Bunlar, rüzgarlı havalarda şehrin j li telakki ederdi. Ve şunu da büyük bir iş sahibi değildi. Fakat, daima para ile 
ahşap evler bulunan mahallelerine ateş hakikat olarak ilave edeyim ki; ekseri- ı c,ynuyordu. 
vererek memleketi mahvetmek maksa-ı ya mühim işleri de, böyle saray hari -1 Katina da zeki bir kadındı. Kendisi
dını takıb etmektedirler.• şeklinde muh C'mdeki şahıslar, ve amatör jurnalciler ni refah içinde yaşatan bu işsiz, güçsüz 
telif ihbarlar vardı. ı haber verirlerdi. adamın, bu paraları nereden bulduğunu 

İstanbul ve Beyoğlu zabıtası şiddetle Onun için Abdülhamid, tüfekci Ha- merak etmişti. Evvela, Artinin bu para-
faaliyete geçmişti. Bütün yabancı Er- l~ bey,i huzuruna celbederek onunla !arı kumarda kazandığını sanmıştı. 1 
meniler hakkında gizliden gizliye tah· istişarede bulunduktan sonra, mükem- Cünkü· vakit vakit gece yarılarından 
ldkata ~irişilm~şt~. Fakat hiç bir n~tice mel bir ~lan ter?~ etmişti. ;onra Artin ortadan kayboluyor .. sa ~ 
elde edıleme.mıştı. _Yalnız, bu tahkıkat B_u plan . ~ucı_bınce: o gece tüfekci baha karşı, neş'eli bir surette avdet e- ! 
esnasında, bırdenbıre yangınların ar - Halı} bey sıvıl hır elbıse giyerek kadı· d" 
kası kesilivermişti. Bu da, Abdülhami- nın Tarlabaşındaki evine gitmış· ti. O- ıyor. 

Katinanın: 
din nazarı dikkatini celbetmişti. Hatta; na, eı:'kek elibsesi giydirerek yanına al- _ Gene, nereye gidib geldin? 
itfaiye kumandanı, Avusturyalı kont mış, o tarihte baş müddeiumumi olan S 

11 
. k gu··ıerek· 

Z . . . ·ı bt" Ş fik C 1 be . K ua erme arşı . 1 ıçısnı paşa ı e za ıye nazın e pa- ema yın, ( oska)daki konağına C .. 
1 

ufak b' 
b · 1 .. d · t· .. 1.. .. .. 0 d - anım, şoy e ır oyun oyna-

1 pya azı emır er gon ermış ı. go urmuştu. ra a, Cemal bey ile Ha· . .. 
Aradan, takriben iki ay kadar geç • lil bey, müştereken kadının ifadesini ı dık . . Ne yaparsın,_ geçun duny~s1:. 1 

mişti. Bir gün nöbet odasında oturur - almışlardı. Ve şu hakikate, destres ol- Dıye cevab verıyordu. Ertesı gun de, 
ken; elinde müstatil şeklinde bir zarf muşlardı. ı Artinin elinde, bir hayli para görülü-

Birincikinun 29 

SPOR .~ 
İstanbul muhteliti Bükreş 

muhtelitini yenebilir 
Romanyalı futbolcüler öyle tahmin edildiği gibi Türk 

f utbolcülerine ders verecek kabiliyette değillerdir 

'""""'""·a.· , ~ .• --~ 

Bükreı - A11karcı maçından bir intiba olduğu halde gelmiş; huzura girmek Bu kadın, üç senedenberi (Artin) is- yordu. 
için Abdi.ilhamide haber göndermişti. minele genç. zeki, şeytan gibi dessas,! Fakat bu zeki kadın, yalnız bir şeye Ankara <Hususi> - Burada 1t1 maçını! Bu takımın İstanbuldald m~ Maıe 
F k l k h ·eyrettlğlmlz Romanyanın Bükret muhtelltı edecek olan hakemler bllhaua buna dabt 

a at o ara ı ünkar marangozhane- aslen Batumlu bir Ermeni ile metres dikkat etmişti. oyuncuları, !utbolü bilerek ve güzel oynu • letriıelldlrler. Şuna da işaret etmelidir M, b9 
de, bir konsol yapmakla meşgul olduğu hayatı yaşıyordu. Artin, belli baslı bir! (Arkası var) yorlarsa da takım tahmin edlldlti kadar ve 1 takımı İstanbul muhtelltl kolayca Jmeblllr, 
için orada oturub beklemişti. Ve bek - e- ~ • bize oyun öğretecek derecede J\iksek bir ta- Futbol federasyonu bu gibi temulan daha 

)erken de kilercibaşı Osman beyle ara· 1 JE:i A D y o· ı ı -, kım değildir. zi~e Türk futbolcülerlne blr feJla' ... 
larında şöyle bir konuşma geçmişti: ~ Nöbelci I' Ferd ltibarlle ele alınacaklan vakit, top Lebilecek kudrette olan tatım.ıarıa t..m e-

N 1.b ··h· b" 1 tutuş, kesiş ve pas verişleri blzimkllerden 1 debillrse herhalde daha ıwı hareket _ o-' - e o, paşa .. ga ı a, mu ım ır ma- EczaJ?e/er " · tü N r Jil ı rt de bir ta.... ı 3• -, . ....,. n. e es ve ener er ye n ıum, 
1 nızat var. ~ Ul'IÜnkü pror. ram toplu olarak daha iyi oynuyorlar. Takım üç ur. 8ella 'hlma 

- Evet.. zarfın üzerinde (mühim ve ı:;: ~ 1 Ba rece nöbf:tci olan ecsaneler fanlardır: kulübün muhtelltl olmasına raltmen oyun-
29 Birincikinun 1937 ç ba 1"stanbul clhetı'ndekiler: -Lal... 

müstacel) yazıyor. O, bir şey değil. Ma- arpın 1 cular blrbirlerlle anlaşmış görünüyorlar. Galatasaray yüksek mu ....... ı S T A N B V L 1 Aksarayda: (Şeref>. Alemdarda: (Abdül- En iyi oyuncular, kalecileri. aol açık ve 
nızatın hemen hepsinin üzerinde bu Otıe n-.;1atı: kadir>. Beyazıdda: <Cemil> . Samatyada: h ' ı· · d t 

..... 1 santrhafiarıdır. Maama!lh sat müdafi de dl ey 8 ini aY8 
kelimeler yazılıdır. Anı::ak şu var ki, 1230: Plılkla Türk: muslkbl, 125": Ban· (Erofllos). Emlncinünde: CBensason). E- ğerlerine nisbetle daha iyi. " 
bu zarfın benim elime geçmesinde bir dls. 13.05: Plakla Türk muaikJal. 13.30: Muh- yilbde: <Hikmet Atlamaz>. Fenerde: <E- Bükreş muhtelltı topa bllhaaaa havadan Galatasaray Spor Klubtl İdare ..,.U 
kurnazlık var. tdi! pille neşriyatı. 1 mllyadl>. Şehremininde: <Hamdi>. Şeh- hAklm. İkinci oyunlarında daha iyi oyna - Başkanlıjtından: 

Akşam neşriyatı: zadebaşında: CHamdıı .. Karagümrükte: yacakları tahmin ediliyordu. Ukln netice 1 . Çok ~üstacel .. bir me~le hakkın~ lllrl · 
- Nasıl? II<'uad). Kuçükpazarda: (Hikmet Cemli). hiç de tahminler gibi olmadı. Misafirler ikin- şülmek uzere Yuksek Murakabe Bey,._ -
- Bu zarf Yunanistandan benim na- 18·30: Konferans: Çocuk Eslrgtme Ku - Bakırköyünde: d stepan>. ı kA sanının ikinci pazar ıi1d .-il 

' . . . rumu namına, Dr. Şükrü Hazım <Çocukta el maçda yenilmelerine rağmen Ankara z n ... nunu 
mırna gelen başka hır zarfın ıçınden 2eu ve karakter> . 19: Bimen Şen ve arka- 84-vol!"lu cihetindekiler: sporcuları onlardan yer tutmasını nisbeten saat on birde klübümüz ı.ıerkezlne ~ 
Çlktı. daşlan tarafından Türk musikisi. ı9.30: Kon- İstiklal caddeslndl": (Galatasaray, Ga- top kontrolünü hassaten havadan kafa o - rint dllerlz. 

rlh) . Galatada: (Hidayet.ı. Kurtuluşta: nı - k1 ... _ h ı f ab - Acayı'b' ferans· All Karnı Akyu-z (Çocuk •-rblyesl) yu arı gorme e u..:;r alde bir şey er ö~ren- Galatasaray - enerb M • ' """ · CKurtultJŞ) . Maç~ada: (Feyzi) . ~li>- " yv 
_ Baksanıza .. üzerinde, .:mühim ve 19.55: Boraa haberleri. 20: Mustafa ve arka- taşta : <Nail Halid) . miş oldular. 

müstaceldir•. bizzat zatışahane tara • daşları tarafından Türk mueiklsl Te . halk Boıı.adçi, Kadıköy n Adalardakiler: Bu takımın yalnız hoşa gitmeyen tarafı maçı hakemi 
~ d 1 kt So d ed h "' · · · : mer Üsküdarda: ıömer Kenanı . Sarıyerde: · ' •arkılan 20 30· Hava raporu 20 33 ö 1 • ~ lehlerine olmıyan hakem kararlanna mutta-
.aın an açı aca ır. n erec e ma • Rııa tarafından arabca söylev. 20.45 : Nezihe sıı itirazlar ve ıöze çarpan profesyonel hl - Galatasaray - Fenerbahçe hakemi~ 
rerndir• yazılı. ve arkadlll]an taratından Türk muslkls! ve (Nuri) . Kadıköyünde: (Moda, Merkez). leleri idi. seçilen Rüşdünün dünkü ntı.sh•m_,. 1111111 

- Mutlaka Jön Türklere aid bir ih- halk şarkıları, (sut lyan). 21.15: Orkestra Büyükadada: (Halkl. Heybellde: (Halk). Bilhassa kalecilerinin her degaJmanınd& yanlışlıkla Hüsnü olarak çılanı.ttır. Baar ı · 
bar olacak refakatile Bedriye 'I1izün tarafından şan. 21. ·-······································: .. ···············- 18 çlzglslnin dışına çıkışı kayda deler. deriz. 

. ·• • iS: Orkestra. 22.15: AJ habe 1 r1 22 30. dersi <Recep Peker) Halkevınden naklen. 
- Kımbılır? am re · · · Akşam neşriyatı: Plflkla sololar, opera ve operet parçaları 22 • . .. 
Bu sırada, Abdülhamid tarafından 50: Son haberler ve ertesi günün progra~ı. · 18.30: Muhtelit plak neşrıyatı. 19: Türk 

haber gelmiş bacJL.atib Tahsin paşa da %9 Birincikinıan 1937 ç mba n:usiklsl ve halk şarkılan CHlkmet Rıza Ses-
' ~"" ' arp gor ve arkadaşları). 19 30: Saat ayarı Te a -

ace1e acele huzura gitmişti. A N il A it A rabca neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk 
Çok kalmadan, nöbet odasına gele - ötıe neşrly~tı'. şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları). 20. 

rek etrafa göz gezdirmiş .. orada ·nöbet 12·30
= Muh eh! pl:ik neşriyatı, 12.50: Pl!k: ıs: PlA.kla dans musikisi. 21: AJarı.cı haberle-

Türk muslklsl ve halk -1arkılan 13 ıs· Dııhlll ı 21 ıs · St .. d ı 
edasının mühim şahsiyetlerinden olan- · · · r · · · u yo sa on orkestrası. 21 .55: Ya-
tüf. ek . z b k M t f - il ta la Te harici haberler, UI: dan itibaren İnkılAp rınkl program ve İstik!~ mar-1ı. 

cı ey e us a a aga e v 
cynıyan tüfekci Halil beye: 

- Halil bey!. Efendimiz sizi irade 
buyuruyorlar. diye selenmişti. 

Biz; başkatib Tahsin paşanın tel8şı
ııa bakarak işin hakikaten mühim ol-
8uğunu hissetmiştik. Fakat böyle me
seleler hakkında meraklı davranıb sual 
aormak adet olmadığı için şimdilik sus
mayı münasib görmüştük. 

Dikkat buyurdunuz mu? (şimdilik) 
Öiyorum. Çünkü, en mahrem bir mesele 
bile, üzerinden yirmi dört saat geçme
öen, nöbet odasında patlak verirdi. Me
raklı olanlnr, o meseleyi bütün anane
ıile öğrenebilirlerdi. Fakat garibtir ki; 
t>U işin mahremiyetine son derecede ri· 
ayet edilmişti. Gerek beni, ve gerek 
benim gibi bu meseleyi merak edenle
rin hayretini celbetmişti. 

Nihayet bu işin bir kadın intikamı 

olduğunu öğrenmiştik. 
Meselenin esası ve neticesi, şundan 

ibaretti: 
Beyoğlunda Tarlabaşında oturan 

"(Katina Eleftriyadıs) isminde bir ka -
Cim, Abdülhamide bir jurnal veriyor, ve 
bu jurnal de şu meali, ihtiva ediyordu: 

« Ben m emlekete büyük zararlar ve
ren bir komitenin sırrına vakıfım. Fakat 
bu adamlar, her tür1ü fenalığı yapabi
lecek kabilivette olduklan için kendi -
!erinden ko;·kuyorum. Ha) atım, emni· 
yet altına alınırsa, bunların esrarını 

i4a ctmi) e hazırım.» 
Abd ü hamid, böyle şeylere çok ehem-

mi) et verirdi. 
Saray jurnalcilerin in hemen 

ayni zeminde yaptıkları dedikodula -
!ardan bıkıb usandığı için yabancı jur
nalcileriıı ihbarlarını daha ehemmiyet-

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka-... • 

• 

1 

l\. L t MUHİDDİN 
HAC 1 B E K 1 R 

KAYMAKLI LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 
LÜKS AMBALAJLI ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 
Bıahc:e kapı. Galata - Beyo~ıu - Kadık8y. 

• 

• 

lnhisarlar u. Müdürlü<{ünden: 
I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için ~nrmnmcsi mucibince 1 

adet bir tonluk seyyar elektrikli iskele vir.ci pazarlık m.uliyle satın alınacakta'. 
ıı _ Montajı da dahil biıtün teferrüatiyle vmcin muhammen bedeli sif ı.t.n,.. 

bul c8000> lira ·ıe muvakkat teminatı c600> liradır. 

III - }:ksi~tme 18/1/938 tarihine rastlayar S:ılı gün~ saat 15 ae Kabatqda Jıe.. 
vaZLm ve ınüt,'.ayaat şubcsmdeki alım konıisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Şartn:une-i.er par&.sız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

v _ F.ksiitmeye iştirak etmek isteyen firmalar fenni mufassal tekH! nıelduba 
ve kataloğlarını; kaldırma, indirme ve firen tertiba:ı:11 açık olarak gösteren re
simlerini; kataloğlarını birinci sınıf bir firma olduklarını bösterir evrakı eksilt-

me. gl&nündPn en az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü MüKi:rat 
F&brıkalar Sul-esine \erme!eri ve münakasaya ıştirak e<lebilmek ıçin de tekH4 
rinin kabulllnü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

vl - istekli!erin pazarlık için tayin eJ.Uen gün \•e saa~te -V- nci maddect. 
yazılı vesıkn ve ~; 7,:> gilve.nme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Jtmnje. 
yona gelmderi ilan cJuntU. c8558. 

MıW 

Kabataş Levazım ambannda mevcud avarya olmuş 2000 kilo sigara peltet lıD. 
lası 10/1/938 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malı 
her gün ambarda görebilecekleri ve pazarlık için de % 15 teminat paralariyle 
birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşda levazım ve mübayaat ıubdl ~ 
lüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c8563> 

, TÜRKiYE ' 

ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 
ANON}M SOS'YETESİNDEN: 

Bahçekapı Birinci Vakıf Hanındaki büromuz, Galata Perşembe Puan, 

Samur sokağı 6 numaradaki iş Hanının birinci katına naklcdilcceğinden 1 
30 ve 31 Birincikinun günleri yalnız büromuzun kapalı bulunacağım miiş· 
terilerimize bildiririz. 





GENERAL 
TDRKIYEUMUM SATIŞ YERi: ELECTRIC 
D K W RADYOLARIMDA 

BUL UMUR 
lstanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi No. 28 - Telefon : 43849 - Telgraf: - Dekawe - lstanbul 

Galat• ı•tıı yeri: MlTAKİDİS Bira 'erler, Galata, Hezaren sokak No. 2 

~,;, .fi:.f!U. ~ 

Otomobil ve Makinist Okulu 
Taksim • ST AD YOM Tel ; 42608 
Yeni devre 10 1kincikAnunda 
başlıyacaktır. Şoför olacaklar 
şimdiden müracaat edebilir. 
AmatOrler 7 direksiyon talimi ve 
bir kaç saat stajla Belediye im· 
tüıaıwıa huırlanır. 

G 
Uykusuzluk, aeabl öksU

rUkler, •••bl aarıfhk, ba' 
ve r•rı111 ba, aaresı, b•f 
dönmesi, bargınhk, ç•r
pıntı ve •lnlrden ileri 

gelen bUtUn rahatsızlıklara 
iyi eder. 

AHEHK ve MANDOLiN 
Zırnt, sağlam Te ucuz olduğun
dan memleketin her tarıtfına gön-
derllmektedır. lbtiyaçlarıııızı ve 

kataloğumuzu ist~ymiz. 
Eakl••hlr ı Ahenk Çıkaran 
~--.. S. Suttd 4m __ _, 

Dr. A. K. KUTıEL 
Karaköy Topçular cad. 43 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 lıuf'llf 
llıinci NJ.:le 256 » 
Oçiinri sahile 200 ,, 
Dördüncii .alaile 100 » 
iç aalaileler 60 >> 
Son aaltil• 40 ,, 

Muayyen bir ınüddfı zarfında fazla. 
ca ınikdarda illn yaptıracaklar ayrıca 
tenzilitlı tarifemizden istilade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir tarüe derpi§ 
edilmiftir. 

Son Posta'nm ticari illuılarma aid 
iiler için şu adJfte müracaat edil. 
melidiı': 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ısbrablan teskin eden 

GRiPiN 
Bilhassa bunlara karşı mnessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman 
ıanınızda bir kaşe 

BulundurmayJ unutmayınız. 
Kalbi bosmaz, mideyi ve bObred'leri yormaz. 

icabmda gllnde !J kaşe almabilir. 
· Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

,._ ___ tı_':_:_FF2_:_:=_'*!_~_=_ ... _._ (! !o2ı! tLF!i~ ~~-N ) 


