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Bazı • 
vergı ve resimler indirilecek 

Mühim vergi kanun projeleri Meclise veriliyor 
• 
ikinci Mensucat Fabrikası 

·Yeni kanunlar mali Başvekil Ereğli 
seneden evvel cıkacak fabrikasını da açtı 

Muamele ve istihlak vergileri üzerinde yeniden tf eğişiklikler 
yapılıyor. Maliyede hazanç vergisi hanununu tadil edecek 
mühim bir hanun projesi de hazırlanmaktadır. Vasıtasız 
vergilerin birleştirilmesine dair proje ikmal edildi 

---~---...----- 1 ---···-----····-·· .. ····-·····-· .. ···---··-

\t 
Karı koca 
kavgasının 

acıklı neticesi 
Ana, baba döğüşürlerken 

bir yaşındaki çocukları öldü 
Karaman, (Hususi} - Şehrimiz

de bir karı koca kavgasında araların· 
Ycoi ldhalat Tejimi ü:ıerine ~aaliyeti artan lıt.anb~l gümrügün~cn. bir görünüş • , da kaljln biricik çocukları ezilerek öl· 

, Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz ·ıdıran bır çok muhım kanun pro1elerı müştür. Bu acı hadise şöyle olmuştur: 
icn) - Hükumet meclisin bu devre- yetiştirmek üzere hazırlıklar yapmak- Abbas mahallesinde oturan Nebi 
•ine Vergi cephesinden halkı alakalan· tadır. (Devamı 11 inci sayfada) kızı Emine ile evlenen Dağallı Süley-

Su riyede Dürznerin isyanı ı~::g;~~~~7:c:ğ~~.:;:~·~ı~~~.:::;~ 
. - (Dt,.ıamı 8 mcı sayfada) 

Vataniler iki ateş 
arasında kaldılar 

Halk Vatani/erin Suriye 
birliğini muhafaza 

edernediginden müştekidir 

1 

Şam, 31 mart - (Hususi Muhabiri -
~z yazıyor} - Süveyda'da vaziyet, 
lon derece gergin olan şeklini muhafa
za ediyor. Milli blok, yani kitletülva -
1aniyYe, Cebel'deki mevkiini kurtar -
ln.~'k için son gayretini sarfetmektedir. 
llutün milli blok erkanı oradadırlar. 
Suıt.an El Atraş'ın iddialarına karşı 
durnıak Şam'ın hakimiyetini te~in et· 
lllek için, Cebel'de de kendisine şu -
........._, (Devamı 3 üncü say=fa=d=-a.;.,.) ==-=---z=D__,;.ürz_n_erd_en-=iki-·_m~uha-=-ri-b __ 

lst~nbuldan Tahrana: 

Tahranın meşhur cilivı 
lokanta Tahranın en temiz, en tipik ve en meşhur cilavını yapan ve 
ha~ka bir yemek bulundurmıyan bir müessesedir. Dünyanın her ta
rafından ırana ve bilhassa Tahrana gelen seyyah, mütehassıs, herkes, 

bir kere buraya uğrar ve clliv kebabını tadar 

h Ekserisi gene ya -
Udi olan halı ve 

antikacı mağazala ~ ~ 
:tı da gene bu cHi .. 
~abanı İstanbul> da-

ır: Burayı bitirir 
hıtırmez Hiyabanı 
liad· · ırıye ulaşır ve 
Oradan da müvazi 
rÇen Şehinşahın .. 
asrının bulundu -
~ «l-Iiyabanı Pehle 
ıt Ye varırız. La . 
y 

1~. biz oraya gitmi~ 
a: ıın ve şu dörtyol 
"gzl tndan sola sa .. 
t"a ırn B . 

______ _J 

d .. urası Fır· 
c\~~Si, .:skıi ismile Tahranda •Tehraıı Logaote• si 

Bulgaristan da 
kabine buhranı 

Ticaret Nazın istifa etti, 
Kral Boris Varnadan 
Sofyaya hareket etti 

Belgrad, .f (Hu· 
susi) - Bul.gaı 

Ticaret Nazırı is
tifa etmiştir. Bu 
istifa Köse t va • 
nof kabinesindt 
yapılacak tacli • 
ıat ile alakadar 
gö rül mek te • 
dir. Bugünlerde 
Dahiliye Nazırı " 
nın da istifa ede
ceği söylenmek • 
tedir. 

Varnada bulu .. 
nan Kral Boris B. Köse ivanof 
bugünlerde Sof • 
yaya avdet edecek ve kabine buhranı 
meselesile meşgul olacaktır. 

Maç kurbanı 
Ölüm tehlikesi işareti 
bulunan direğe çıkan 
adamın acıklı akibeti 

Dün Okmeydanında Kurtuluş - F e

riköy futbol takımları arasında yapılan 
maçı iyi bir mevkiden seyretmek iste
yen Kasımpaşalı 35 yaşlarında Osman, 
üzerinde ölüm tehlikesi işareti bulu
nan elektrik direğine çıkmıştır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 
_.. ............ ·----·-· ._._... ·- . ·-..-..---
r 

Dünkü ' maçlar 
Beşiktaş Üçoksporu, 
Ankara gücü 
Doğansporu yendi 

[ Yazısı 7 inci sayfada ] lnaaedduvel Hiyabanıaır. Belçika, AI -ı nin bir kapısı buraya açılır. Devlet ha-
n iefareti buradadır. Ti.irk sefareti- (Devamı 7 inci sayfada) '-------------.... 

' 1 .. 

ismet lnönü Kayserideki tetkikleri! esnasında sıtma 
mücadelesinin bütün yurdda muzaffer olacağını söyledi 

lngiliz sefirinin bir çocuğa suali ve al~ıgı cevap 

Mensucat fabrikalarımızdan birinm dahili 
Kayseri, 4 (Hususi) - Başvekil İs· çeyrek kala şehrimize vasıl olmuştur. 

metinönü ile Dış, Ekonomi ve İnhisar- Muhterem misafirlerimiz istuyonda 
lar Bakanlarile İngiliz Büyük Elçisini binlerce halle tarafmdan coşkun teza. 
hamil olan tren bu sabah saat dokuza . (Devamı 11 inci sayfada) 

"Son Posta,,, okuyucuları arasında 

eğlenceli ve zengin hediyeli bir 
Müsabaka Açıyor 

·-------------------------------------· 

Size 40 tanınmıf simanın reamile ayrıca bu resimlerin parçalanmıt 
şekillerini vereceğiz. Bu parçaları yukarıda gördüğünüz gibi birlefti
recek ve bize 80 resim olarak iade edeceksiniz. 

Muvaffak ... olan okuy_ucularımıza zinet altml~rmdan 
ve diger kıymetli eşyadan yüzlerce hedıye 

Yakında vereceğimiz tafsilatı bekleyiniz! 

Yeni tefrikalarımız 1 

Barbaros korsan peşinde 
Vazan : CELAL C EN G 1 Z 

Mevsimin en güzel, en heyecanlı romanı 
Yeni tefrikamızda yepyeni bir tarihi hakikatle karşılaşacaksınız. T efri· 
kamız sadece bir roman değil. ayni zamanda her Türkün göğsiinü ka
bartan ve millt gururunu okşayan bir zafer ve kahramanlık destanıdır. 



2 Sayfa SON POS~~ 

'--==--------------------------------------------------Resimli Makale: Her gün 
----

Mes'ut bir Türk: 
ismet lnönü 

Yazan: Muhittin Birgen -

B ir asrın sekizde biri demek olan 

bir zamandanberi Türkiye hü -
kumetine reislik yapan İsmet İnönü, 
Karabük :fabrikalarının temel atma me 
rasimi esnasında güzel bir nutuk söy -
ledi. Bir temel atma merasimi için, bize 
bu fabrika etrafında söylenmesi la -
zım gelen her şeyi söyliyen ve her 
bahsi hatırlatan bu nutuk güzel ibir şey
dır' . fakat ondan daha güzel olan bir , , d 
şey vardır ki o da bu, uzun seneler en-
beri Türkiye davasının amelelerine ku
manda eden ustanın Türkiye talihi ile 
bir olmuş talihidir! 

il Hayatta rolü lıalmıyan insanlar •• il 
----------------------------------

Bazı kimseler hayatı münhasıran para kazanmaktan 
ibaret samrlar. Ve bir defa muayyen bir servet derece -
sine .eriştııer mi, genç yaşta dahi ça lışmayı bir tarafa 
bırakarak başıboş, kaygusuz bir ömür sürmiye koyu .. 
lurlar. 

,. 
Ne kadar zengin olursa olsun çalışmadan yaşıyan bir 

adam hayatta hiç rolü kalma~ tamamen lüzumsuz bir 
·unsurdur, boş vaktini doldurmak için sefahate sapaca .. 
ğına göre etrafma hastalık aşılıyan bir mikrop halin -
dedir. 

Nisan 5 

Sözün Kısası 
Boğaziçi ve 
Türk tiyatrosu 

İsmet Bullısi 

E vimde idim. Bir ecnebi dos 

gelmişti. Kcndisile şuradan b 
radan konuşuyorduk. Ecnebi dost 
masamın üzerinde duran iki mecmu 
yı gördü. Bunlardan biri cTürk Tiyat 
rosu> mecmuası, öteki de cBoğaziçi> 
di. cTürk Tiyatrosu» mecmuasını el' 
aldı. Sayfa1an çevirdi. İçindeki resi 
ler ve yazılar hakkında kendisine i 
hat verdikten sonra: 

- Bu mecmua tiyatroda dağıtılır. 
Bir mecmuadan ziyade tiyatroda o 

nanacak eserlerin eşhasını seyircile 
tanıtmak içindir. 

Ecnebi dostum cTürk Tiyatro 
mecmuasını bıraktı. «Boğaziçi• mec 
muasını aldı. Bu sefer de cBoğazi 
mecmuasındaki yazılar ve resiml 
hakkında tlzahat verdim. MÜharrirle 
tin .şahsiyetlerinden bahsettim. Yazı 
lann bazı Kısımlarını kendisine anlat 
tun. Ve dedim ki: 

Gözlerımizi, bundan on yedi sene 
evvele çevirecek olursak, harap bir 
memleket, kınk bir tüfek Ye yaralı bir 
millet görürüz; her tarafı düşman, e -
!inde silahı yok, her tarafından kan a
kan bir Türk, kendisine yeni bir vatan 
yapmak azmile dövüşüp duruyordu. 
Soy adını bu tarihin en \cüçük çapta, 
fakat en büyük kıymetteld muzafferi· 
yetinden alan İsmet İnönü, her şeye 
rağmen dövüşüyordu. 
Dövüştü, dövüştü. Hariçteki düş -

manla dövüştü; içimizdeki düşmanla -
rın envaı ile dövüştü; tarihin, uzak za
manlardan beri taşıyıp getirdiği zın -
niyeUe dövüştü; Lausanne (Lozan} da 
dövüştü. para ile dövüştü, tabiatin huy
suıluklarile dövüştü, Hü!asa tabii ve-

( S Ö Z A R A S 1 N D A J 
leten ~r~~ı;:;i~0~~~~:ır~ap~~i~ 
yenin bir reklam vasıtasıdır. 
yenin bi reklam vasıtasıdır. 

~------;...-..;;,;;;;;;;;;... __ .;:;;......;;;;;;;;..;;:...;:=...=;;....=:_..;;::;;......;:;;...;;;;;_=....;:=~-=-=:--tJ Ecne'bi dostum yüzüme baktı: 
Avrup ada Zürafe _. __________ ..,. Elleri gözleri - Türkiyeae mecmuacılık me 

Hangi tarihte HER GÜN BİR flKRA Bağlı otomobil Avrupa memleketlerinin hemen pd 

6Rru··ıdu·· l çoğundan ilerde imiş. 
v v~ dare eden adam Dedi, bu sefer ben onun yüzüne bakıı 

n.c'iğıda yazmamışsınız tını: o sözünü bitirmemişti, devam et.-
ya içtimai, binbir türlü unsurla dö - ' -=-
vüştü. Nihayet, bir zamandanberi, bü- Ragıp Paşanın budala bir uşaiı 
tün 0 mücadelenin mahsullerini top - v~dı. Paşa uşağmuı budalalığını 
luyor: Bugün burada bir demiryolu şe- bildiği için her sabah evden çıkma-
bekesi, yann ötede bir fabrika. bir fab- dan bir kağıda o gün yapılacak şcy-
rika daha, bir eser daha açıyor. En ye- leri 1'azar, ~ bırakırdı. Uşak ta 
ni mııvaffakiyeti de işte, Karabük mü- kağıtta ne yazıldıysa onları yapar • 
esseselerinin temelini atıyor! dı. 

1 
1 ..,

0 
~ 8.J1-* ti- Bir akşam paşa eve döndüzü za -

En sonra, evvelki gün, bu yeni fab- man odasmda mangalı devrilmiş 
rikaların da temellerini atarken, baş - Avrupada ilk defa zürafe 1486 se- buldu. Halı yanıyor, u~k ta karşı • 

--
e+=-=-• 

-..:::.....~~-

ti: 
- Tiyatroda oynanacak eserlerin ef' 

hasını tanıtmak için çıkarılan mecmu • 
ayla, Şirketi Hayriyenin reklamı ol • 
sun diye çıkanlan mecmua bu kadar 
mükemmel olursa, kim bilir edebiyat, 
ilim V'e fen mecmua1annız daha ne ka• 
dar mükemme1dir. 

Ecnebi dostuma kurduğu nisbeti:ıı 

ne derece doğru o1duğunu söyliyemez.. 
dim. Ona: vekil sıfatile, kendisini dinliyen mil • nesinde görülmüştÜT. sına geçmiş seyrine l>aktyordu. Elleri bagwlı olduğu halde otomobil 

ı t d" · f d de bahsediyor Paşa bağırdı· E t' ~ e u~ya vazıye ın en ' Mısır hükümdarı, bir ftalyan pren- · kullananlar olmu~tu. Fakat son za- - ve · 
dıyor kı: . hed' l k b . - f .. d - Bu ne hal, ev yanacak, bunu 1 d M d d b d Derken içimden de: 

cUmumi olarak, beynelmilel siyaset. sı:ıe . ıye ~ara ... ır zura e gon. ~r- söndünuek aklına gclmedi mi? man ar a uanjon a ın a ir a am 
k sık h lecan verici buhr:anlar:a ma • mıştır. Bu zurafc ~okaklarda kendı ls· Uşak ellerini uğuşturdu: gözleri ve dlcri bağlı olduğu halde. -Diy~;d~~ki öyle o!saydı. 
~z ka~tad.ır. Fakat, son zamanlar- tediği gibi gezmiştir. Halk zürafeden 1 - Ne yapayım paşam, mangal l polis ve Sl:~etecilerin nezareti altında İsmet Hulusi 
da siyasi cereyanlar daha -ııyade sulha hoşlanmış ve evlerinin pencerelerin- devrilirse ne yapacağımı kiiğıda bir otomobili üç kilometre boyunca i- ............................ 00 .. · ··· ····-·-••oooo• ..... -

doğru süzülmeğe baş1amıştır. öy1e den ona yiyecek verrni~lerdiT. yazmamışsınız. dare etmiştir. Biliyor musunuz ? 
günler yaşıyoruz ki bir, iki sene gibi "Hava ne ~üze/ sözü * - * Tenor Çalyapin nasıl 
kısa bir zaman için kat'i te~hisler koy- d tl k t h .... d.. Firavunun bir ı -X şuaını kim, hangi tarihte bul" 
mak mümkün değildir. as u eza uru ur. K . v • .ç l kral olmuştu? muştur? 

cBeynelınilelsahada son senelerin en iki kişi karşı karşıya geldikleri za- emıgı l e akel .. er Meşhur tenör Çalyapin başına ge· 2":- Mısırlı Mehmet Ali Paşanın oğ• 
mühim değişikliği silahsızlanma teşeb- man konusacak söz bulamazlarsa abu Doğurmuş len en komik macerayı föyle anlatmış- lu Ibrahim Paşa kaç yaşında ölm~ • 
büsünün akamete uğramnsı ve her gün hava ~e ikadar iyi yahut ne kad tı: tür? 
memleketin silihlanmıya var kuvvetile f .LL gih. .:zl '- lla ar 3 - ~manlı tarihinde padişah ola.. 

k lm 
,_ ... dı ena)) raıan ı ao er ıır.u nır · «Umumi halpten hemen biraz son- rak kaç tane «Mustafa• gelmış' tı'r?. 

oyu uş Ouı1<:1Sı r. · . .. . ,.. 
cBöyle mühim bir ,geçit devresinde lar. Bazı kımseler, hu aôz.lerı manasız ra idi. Cenubi Amerikada uzun bir (Cevaplan Yann) 

Türkiyeye düşen, kendini müdafaa için bulurlar. Halbuki bir lngiliz psikoloğu turne yaptıktan sonra Avrupaya dö- * · 
çok hassas olması ve hazırlıklı bulun - bu sözleri hiç de minasız bulmamakta nüyordum. Beni getiren gemi, kömür Diinkü Suallerin Ceevnp1arı: 
masıdır.- ve insanlann medeni olduklarına bir ve iyi su almak için ufak bir adada 

1 
- Pariste gündüz saat on iki iken 

Bunu söylerken de, Karabük fahri - ddil saymaktadır. durdu. bizim Van şehrinde saat 3 tür. Bu ik1 
kalannın temellerini atıyor. O fabrika-

1 
• • • • I şehirden Vanda sabah daha erken o " 

lar ki, ndan evvel ve sırf milli müda- ımgiliz ruhıyatçısı dıyor ki: << n- Ben iş olsun diye .karaya çıktım. lur. 
faa ~dan kurulmuş diğer fabri- sanların birbirlerile kavga etmeden Sahilden biraz uzaklarda bir ağacın di- 2 - PadHali Varsalius 15.ıf 1 yılında 
kalarla birleştikleri zamanJ arlık Tür - konuştukları yegane mevzu hav~dır. . Lort Alelcsandr ve ~dy ~:on İn- Linde camın istedi, o zaman yeni çı· yer yüzünde ilk anatomı eserini ya .. 
kiyenin sade harp sanayıi bakımından Hava mevzuu üzerinde muhakkak it· ı gıltereye Mısırdan yem gclmışıer. vel kan çarliston havalarını söylemeğe baş zan adamdır. 
mil1i müdafaasını değil, belki de harp tifak ederler. Birbirlcrile 'Uğra mak is- beraherlerinae de meşhu,r bir firm·u· lachm. 3 -· Türkiy-ede ilk rasathane İstan .. 
ve sulh ~ırnl~nnın ~r _ikisi ile bir - temiyen insanlar hoş geçinmek iste· nun iskeletinden b'r kemik :,getirmiş· Birdenbir.e etrafımda bir çıtırdı bulda Tophanede Fındıklı sırtlarında 
den bu mı1lı mudafaa ışını tamanı1amış diklerin. b ti ·L _ı ed l 1erdi. Bu tarih; kemigı-· ve bu e:~i bu-~ duydum, kalkıp ta bakınca 50 kadar 

1040 yılında kurulmuştur. 
b 

1 
k İn- - d er 1 k ı u sure e naoe er er: "' '' 4 - İranın bugünkü nüfusu lO mil"' 

u unaca br. - -~nun e u~an ~ ar- H _ I .. _ d l k lunmaz antik .. yı siyah kadife bir yc;ıs- çıplak zencinin beyaz dişlerin! göste· 
§1 karşıya geldigı zaman elındeki yok- - a'\·a ne guze sozu. ost u te- k b .. 'ki . . .. .. yon küsurdur. l - ksull w b- riik l h- -d- tığın üzerine koynıuşlar ve salonda rere te essum ettı erını gordum ........ oo•••oo•••• ......................... 00 .. •••oo•• ..... .. 

L~gun1· ~v_eı !o u~ u~ acı arım za uru ur.l> b' k. ı d h' . ı Ben korkumdan susunca onlar yarım "İnhisar bizinıle e•alenl"gor,, 
1.IC:l a -. b nde taşıdıgı muhakkak olan S Ilı l ;,r - ır came anın aıtın a te. ır etrmş er b ak w _!1_. v 1• . . o, 
bir insan için bugünü görmek ne bü - ovye er por ati, ronlgen di. ır tıgım muıuAı ~ag·m·e ~:mm a_:·nmı tki İnsanın arasında dostluk ve teK'" 
yük saadettir! İki sene sonrasının ne o- makineleri yapıyorlar Fakat on ~ gün sonra, felaketler Ye fakat çok acemıcesım soylemege ve lif sizlik olmadığı takdirde taraflardan 
lacağı belli bulunmıyan bir dün. M _L d . hali d . tb' b' . . ık lad L Al k d • etrafımda dairelez yaparak. dans etme- birinin ~ka yapması acaba kanunen· 
ad TüTltiyen· _ k- h r .

1 
b _ o"'-ova a. sen n c, portatlf ır ınnı ova ı. ort e san r ın g-e başladılar. r- ·~ 

y a ın o gun u a ı ı e u R·· .. 1 l . . 1' b l - . . b" h I 1 memnu mudur~ 
günkü hali arasındaki fark. hiçle hep ontgcn a et erı ıma me a~ anmış yegcm acay. ıp ır asta ıg.-a tutu d .. u. Sonra beni kucaklayıp b"ır "-uJu··he-

b 1 k dı ..1 h l d k da b 'il Şakanın da mahiyetini tetkik edcn-
arasındaki fark kadar büyüktür Ça _ u unma ta r. aer a enız enarın ır yere gon· . .. .. . d"l L b" h • 2~ ,. • • nın onune getır ı er, oa"'ıma ır otoz Fransız k 1 b · I d h 
nakkaleyi müdafaa için hnrbettiği sıra- Bu Sovyet mamumtı aletler, ıkı çe· derilerek tedavi edildi. . . ... . T • şnun arı u vazıyet er e 81" 
larda toplarının ağzma kovacak gu··ne şittir. Bir cinsi 19 kilo sildetindedir ve Ş h l d k"l elıme de bır asa verdıler, blT çoklan da karet faslının mevcudiyetini kabul et .. 

, w atonun a ır an tutuştu, yan ı ·u gelip bana biat etti! Ben kral 1 ekt d' J N' k" b' h'"d' · · bulamıyan Türkiye, bugün emsali her bir bavul içinde taşınabil:nekteda. Di . . . . er: . 0 unca m e ır er. . .ıte ım ır a ısenı17ı 
memlekette mevcut olrruyao demir ve ğer bir cinsi ise ancak 9 kilo gelmekte o.ldu. Hizmetç1ler, .:~t-~nun. r_ria~zc~le- ılk ış olarak onla:ı hır ~rrle ~ı~- ~ah~eme~~ ~ntıkal etmesi bunun ba• 
çelik fabrikalarının temellerini atıyor! ve ufak bir el çantasında ötürülebit- rınde hayaletler gorduk1ennı soylıye· dan sav~ım. ve guç bela vapur demır ?JZ bır delılıdır: 
İsmet İnönü dih1 gülleyi değil kurşu- mektedir. g irek evi terkedip gitt11er. a.hrken lçerıyc gircbildim.n Pariste sigara satıcıları grev ilan 
nu hesapla s ... rfeden insand1: bur,ün Bu aletler bilhassa doktorun has- Dolapta asırlardan heri mahfuz tu- -t]'] -:-· tl-::... ,ı_ ld etmişlerdi. Piyasada bilhassa amelele-

.. 11e . d - ·ı, h . . d Ih . . d , ve ı enn gır~· au~ı ı. . . d'kl . . 
gu yı egı ~ arp ıÇill e, su. ıçın ~ tasının ~vinde Röntaen ile :ic: uörmesi ıtulan antika r:::.nak ço"mlek kırık bu- Lo t h f ta · d y • • 1 - Tın ıçme 1 en lüks sıgaralar bulun'" 
memlekete lazım olacak dcmır ve çelı- • •w· 0 v 0 r- r ura a manma ıgım soy e d 
ğin bir çok nevilerini kenrli kendis.ne ı~p etti~ı takdirde., büyük hiunctler lundu. mişse de ~imdi kemiği alarak Mısıra mu~r u.d F . h' "d . 
yapan bir vatanın oğlu olmustur goreoektır. Lordun ayağı kınldı. Bir gooe da- gidecek ve yerli yerine koyacaktır. . sl~~ak ab" ransı~ 1~ ısarl 1 are·sı: ye: * . . nı ve u s ır çeşıt sıgara arm ı anını 

B
'lmi t l'h' . r yaptırmağa koyuldu. 
ı yorum, a ı ı mı arayıp onu • B · "' l 

buldu, yoksa o mu kendi ellerile Tür - J S T E R J N A N ı· S T E R J" N A N M A 1 . u. ılan ar. ortada mevcut, ve bu 
kiyenin talihini arayıp yakaSlna yapış· I • ne~ı sıgaralarm her yerde bulunabile-
tı? İşin bu tarafı bir rnisfk meselesi- Di.in .Beykoz ka?.asmda bir memur tarik bedeline tabi l sokak kapJSına fırladı, memura: cegı yazılı olduğu halde, grev yi.iziln'" 
diI. Fakat. bildiğim bir şev varsa, o a- olanların Hıhakkuk defterini yapmakla meşguıdü. Ma - - Bana bak, dedi. Ben yıllardanberi tarik bedeli ver- den hiç bir yerde bulunmaması, bazı 
cı günlerden sonra bugünlerin le7.ze • halle ma?an~. gezerken .b~r sabıkal~nın evine de uğradı. miş değilimJ şimdi adımı deftere yazıp ta başıma bu kimseleri fena kızdırmış: 
tini tatmak çok güzel bir ı:eydir. Bi - Sabıkalı ;r\en9 1~ nın ne ıçın ar.andıgını anlayınca derhal vergiyi çıkarırsan senin canını alırım, anladın mı? - inhisar bizimle eğleniyor, diye 
zim hep b·rden uzaktan duyduğumuz İS TER İNAN İSTER 1 N ANMA f mahkemeye müracaat etmişlerdir. 
bu lezzeti o, o günün de, bugünün de

1 
L Mahkeme hey'eti kararını vermemit" 

(De\'amı 8 inci sayfada) .J tir 



Sovyetlerle Almanlar 
ihayet anlaşıyorlar mı? 

Bir Leh gazetesi diyor ki: " Fütuhat yolu şimdiki halde 
kapalı olduğundan anlaşmadan başka yol kalmamıştır ,, 
fii~~va 4 (A.A.) - Siyasi ma

nd 'k. ın~nya ile Sovyet Rusya ara· 
a ı tnunasebetlerin inkisaf ına in· 

zar etrnekt d' . B . e ır. 

lam ul ı~ki~fın bazı ruhi ve iktısadi 
et erı görülm·· t'• 

ş· uş ur. 
şri~~di si~asi muhalefet yerine, bir 
eh· tneaaı kaim olacaktır. Bu hal, 

ıstanı cnd' d'. .. k d. M h . ışeye uşurme te ır. 

.. ud alıfler tnahafili, bilhassa endi
ıçın ed. s ~ ır. 

ow ag cenahın naşiri efkarı olan Ad
u a adındaki haftalık gazete, Sovyet 
sya.ııın Almanyaya açık kalmış o· 

~d~glne iptidai maddeler piyasası 
B nu hatırlatmaktadır. 

"rnd·~.&azete diyor ki: «Fütuhat yolu 
___ 

1~1 halde kapalı olduğundan an-

laşma ve ticari müba.delelerden başka 
yol kalmamıştır. Bugün yarın Sov· 
yet - Alman münasebetleri değişebi
lir. ıı 

lktısat mahafilinin organı olan Ga· 
zeta Handlova gazetesi, diyor ıki: 

ccAlmanya.daki iptidai maddeler 
kıtlığı, Almanya ile Sovyet Rusyanın 
mukarenetini teshil etmektedir. 

Sağ cenah mahafili, ortaya bir ta
kım psikolojik deliller atmaktadırlar: 
Vatikanın hem Bolşevizm, hem Na
zizmi mahkum etmesi, Hitler ile Lu
dendorf'un barışmaları. Malum oldu
ğu veçhile Ludendorf, Alman - Sov
yet ittifakı taraftarıdır.,> 

Makul siyaset 
Paris, 4 - Oeuvre gazetesinde Ba • 

oma, ispanyada yenilen italyanlann 
kurşuna dizilmelerini emretmiş 

yan Tabouis şöyle diyor: 
cBir kaç aY evvel, sulh için çalışan

lara vakit kalmıyacağından korkuyor
duk. Bugün kat'iyyetle nikbin olabili
riz. Çünkü Almanya harici sergüzeşt 
siyasetinden vazgeçmiş gibidir. Lu -
dendorff tarafından tenkid edilen bu 
siyasetin yerine Bismark'm hesablı ve 
makul siyaseti kaim olmuştur.• 

Lehiatanda endife 
Varşova, 4 - Siya.si mahafil Al • 

man·Sovyet münasebatının gidişini 
fevkalade bir dikkat ile takip eylemek 
tedir. Bazı pisikolojik ve ekonomik i
şaretler iki memleket arasında bugün 
mevcut olan zıddiyet Polonyayı kor
kuya düşürmesi gayet tabii olan bir 
teşriki maai kaim olması ihtimalini 
ortaya koymaktadır. 

"Sulh hülyası 
Yerine menfaat,, 

Belgrad toplanhsının 

Bir Fransız gazet,.sine göre Romanın bu emrine akisleri devam ediyor 
asilerin Başkumandanlığı razı olmamış Roma 4 (A.A.) - Küçük itilaf 

Pa • (H - 1 1 'l · t konferansının neticelerini tetkik eden rıa, ususi) - Madridden ge· sabah hükumetçi erin mevzı erme a· 
•

11 
haberlere göre hükumet kuvvetle· arruz etmişlerse de hükumetçiler mu- T ribuna gazetesi, İtalyan - Yugoslav· 

t~:~uların ve t.ayy~rel~rin. müzahe· k~bil .~aarruza geçe~e~ as~~e~i geri p~s- ya ~nl~şmasının esasen B~lkanlarda 
. ıle Burgos iızerıne ılerı hareket· kurttukten sonra ikı muhım sevkul- yem bır hava yaratmıf oldugunu kay• 
rı~e devam etmektedirler. ceyş noktasını işgal etm~lerdir. Hük.u- detmektedir. Bu gazete diyor ki: 
· u kuvvetler Sergenle de Lara ha· metçiler timdi Lokanada kasabasıle ccGayri kabili taksim sulh hülyası 
(_tepeyi İfgal etmişlerdir. civarına hakim bulunmaktadırlar. yıkılmış ve onun yerine milletlerin ha-
~Yadaki ltalyanlann ikibeti Tancada yeni kantıldıldar ki.ki menfaatleri kaim olmuştur. Yu -
lı~Yaıı Tabouis, Romadaki diplo· Tanca, 4 (A.A.) - Evvelki gün goslavya ile Romanyanın Çekoslovak-
} ı llıahafilinden kendisine gelen ha- Alkasar" da bir takım kargaşalıklar çık· ya tarafından takdim edilen Fransız 
~ atfen Oeuvre gazetesinde Ro· mış olduğuna dair musırrane şayialar tekliflerine mukavemetleri bu konfe

~ f Kumandanlığının İspanyadaki dolaşmaktadır. Bir evin bombalarla ransın hususiyetlerinden biridir.ı> 
j l'an bat .kumandanlığına Cuada· de1J\c detik edilmit olduğu l}aber ve- Franaanuı muvaffakiyetaizliği 
\i~~a muharebesine iştirak etmiş olan rilmektedir. 
.. Un İtalYc!Q rüesa ve zabitanının İspanyanın Alaskar konsolosunun Paris 4 - Belgrad konferansı, l" rarı 
,.,tun d k 1 1 T sa için bir muvaffakiyetsizliktir. Caze· .. h a izilmeaini emretmiş olduğu- ailesi ile diğer bir ço ai e er, etou-,. abe telerin ekserisinin mütaleası, bu yol-
~ r vermektedir. an'a ~lmişlerdir. Tanca ahalisi, gay-

iı t lletnafih asilerin baş kumandan· ri memnundur. 23 mart hadiseleri es· dadır. 
ouna muhalefet etmiştir. nasında bir evde bir İtalyan bahriye- Le Peuple gazetesi, diyor ki: 

Harp vaziyeti lisini yaralamıt olan İspanyol telsizci- «Hakikat tudur ki küçük itilaf, 
Alnıeria 4 (A.A.) - Asiler dün lerin tevkifine teşebbüs edilmittir. Belgrad konferansından sarsılmış ol

duğu halde çıkmıştır. Bilhassa İtal
yan • Yugoslav misakının imzası, üç 
memleket arasındaki birlikte ciddi rah Fransada 40 1 Almanya ve 

saatlik hafta 1 Çekoslovakya neler açmıttır.n 
Yeni tetebbüaler 

"fistahdemler haftada 5 iki hü:_umet arasında Roma 4 (A.A.) - Ciornale d'lta-
gün çalışacaklar bir itilaf olmuş lia. Küçük itilaf konferansından sonra 

l> Fransa hariciye nezaretinin ümitlerin· 
bırı ~lis, 4 (A.A.) - Kırk saatlik hafta- p . 4 (A A) La R hl" den vazgeçmesi lazım geldiğini yaz • 
~,,}1 tbiki hakkındaki kararname do· ı ar~ . p · · -h b' . ep~ ıq~~ makta fakat Fransanın, takip ettiği si· 
'~ -aı e p . . b .. f" b.. ük • gazetesının rag mu a ırıne gore, 1yı 
~l'ile arısın u un uy magaza- 1... t 1 k 1 h fi p yaactinin ademi muvaffakiyetle neti· 
larııı r,rakende satış yapan dükkan - 7a ;;'t ama dta b~ ~-l~faha ıl, 1 rag celenmiş olmasına rağmen bir çok yeni 
bı Uyük bir kısmı yeni nizamna - ı e r ın arasın a ır ıtı a ası o muş .. . . • . . .1A 

ey~ t ld w • ·d d h f I . k teşcbbuslere gırıfecegını ı ave eylemek-11 ka ~ilcan pazal"tesi günleri kapa· o uguna gıtgı e a a az a ınanma • . 
Bonr lacakıardır. Müstahdemler bundan tadırlar. tedır. 
Itrd·a haftada beş gün çalışabilecek - k • 
ta ş~k 8una mukabil bankalarla sigor- Yunan Kralı bugün Nevgor ta hır 
l'i ~ etleri cumartesi ve pazar günle- M •d• 

Pah kalacaklardır. oraya gı ıyor Çocuk daha 
E: k Atina, 4 (Hususi) - Başvekil Me· 
a~ s i Habeş S~tirinin tAksas dün saraya giderek yarın başla· Kaçırıldı 
~~Harı da Adısababa yacak olan Kralın Mora seyahati te· 
l dıselerinde öldürülmüş ferrüatı hakkında görüşmüştür. Paris 4 (A.A.) - lntrna • 

aare 0 ndra 4 (A.A.) - Öğrenildiğine sigeant gazetesının Nevyork mu 
dokt liabcşistanın eski Londra sefiri Mısır Kralı Bernde habiri, Baron Frederic de Si -
b. ı\r Majin Martin'in büyük oğlu Bern 4 (A.A.) - Mısır Kralı iki berfin oğlu ~idnappers de Frederic 
Bcıt" Codore ile iki kardeşi Joseph ve gün kalmak üzere Cenevreden buraya Sibert adındakı altı yaş!nda Fransız 
hı>ı~all"ıcn,. Mareşal Craziani'ye karşı gelmiştir. Seyahati tamamen hususi çocuğunun mürebbiyesi ile beraber 
bijll"ı.a~ auıkastı takip eden mukabelei mahiyeti haizdir. Park - Avenue'de gezerken bir ad9.lllın 

ıaıllc d l f l I d siyah bir otomobilden inerek çocuğu B r esnasın a te e o muş ar ır. 

ilk k · "fhcodore, sefirin lngiliz olan Royterin Viyana muhabiri kapmış ve arabasına bindirerek orta-
arıaınd d.. l . · dan kaybolmuş olduğunu bildirmekte· 

t • an unyaya ge mıştı. 
Viyana 4 (A.A.) - Gazetelerin dir. 

~~berg Atinadan ayrıldı yazdığına göre, Röyter ajansının Vi
ıo.2~n:, 4 (A.A.) _ Lindberg, saat yana muhabiri hakkında, heyecan ve
lan""'·-ı e Zagreb'e gitmek üzere hava - rici haberler neşrettiğinden dolayı bir 
~ ır. tikayet yapılmııtır. Bu haberler bir in· 

giliz ajansı tarafından yayılmıf ve bil
hassa Çekoılovak matbuatında intif8r 
etmittir. 

Bugün Belgradda büyük 
bir geçit resmi yapılacak 

B. Benes 
Belgrad, 4 (Hususi) - Çekoslo~ak -

ya Cumhurreisi B. Benes refakatınde
ki zevatla beraber bugün Prag'dan 
Belgrada hareket etmiştir. Belgrad 
yüksek misafirini kaıışılamak için bü
yük hazırlıklar yapmaktadır. B. Be
nesin şerefine yarın büyük bir geçid 
resmi yapılacaktır. 

Bütün Belgrad gazeteleri, ilk sayfa
larını ve başmakalelerini Çekoslovak -
ya reisicumhuru B. Benes'in Belgradı 
ziyaretine tahsis etmekte ve mümtaz 
devlet reisinin bir çok fotoğraflarını 
neşretmektedirler. -----
Suriyede dürzilerln 
isyanı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
be açmış ve hayli tarafdar top:amış 
olan Vataniler için bugünkü mücade -
leden muvaffak çıkmak, pek büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Aksi takdirde 
halk kendilerinden kat'i surette yüz 
çevirecektir. Fransızlar, bunların ara -
da sırada kendilerine kafa tutmaların
dan dolayı kızgındırlar. Halk da, bun
ların Suriye Birliğini muh~aza ede -
meyişlerinden müştekidir. Iki ateş a -
rasında kalan ve iki tarafı da memnun 
edemiyen Vataniler, hiç olmazsa Ce -
beli kurtarmak istiyorlar . 

e lngiltere ile İtalya 
münasebatı gene gergin 

e faponyada, ittihada 
doğru 

Yazan: Selim Ragıp 

H abeşistanda cereyan eden bazı 

hadiseler, İngiltere ile İtalya • 
nın gene arasını açacak mahiyettedir
ler. İtalyanların büyük hır Hind tica
rethanesini kapamaları ve memurlarını 
kafile halinde hudut haricit1e çıkarma
larıdır ki bu hadiseye sebep olmuştur. 
Bu ticarethanenin adı Mehmet Ali Ti
caret evidir. İtalyan hükumetinin id -
diasına göre, burası, bir nevi casus yu
vasıdır. Mahzenlerinde mitralyözler 
bulunmuş, alıcı ve verici telsiz maki • 
neleri ele geçmiştir. İngiltere ve Hind 
hükumetleri İtalyanın aldığı bu ted -
biri şiddetle protesto etmişse de İtal • 
yaya söz geçirememişlerdir. Şimdi bu 
ticarethane memurları, tehcire uğrı • 
yan muhacirler halinde kafile kafile 
Habeşistanın dışına nakledılmektedir· 

ler. 
Bu yüzden, tekrar İtalyan - İngiliz 

gazeteleri münakaşaya koyulmuşlar • 
dır. Bu neşriyat ile, sükunet bulan fi· 
kirlerin bozulmamasına çok çalışılıyor· 
sa da, şimdiden, bu yazı kavgasının ni
hayetinin nereye varacağı kestirilemi • 
yor. 

* Yeni Japon askeri hükfuneti, tek ba· 
şına vaziyete hakim olmak istemenin 

1 
Ja onrada doğru olamıya -

it Jhp d d cağı kanaalile it 
t J • oır u başından uzak -

laştırılmış olan partileri de, hükfımetin 
mesaisine iştirake karar vermiş, bu 
maksatla, Japonyanın iki biiyük parti· 
sine, tali derecede olmakla beraber, bir 
kaç nazırlık sandalyesi teklif etmiştir. 

Şu hal, Japonyanın bütün zinde kuv -
vetlerden istifade etmek istediğini ve 
hiç bir enerjiyi ihmal eylemek niyetin
de olmadığını gösteriyor. Japonya, şim· 
di, müttehit bir manzara arzetmese bile 
o yola doğru istikamet tutmuş, gidiyor. 

Selim Ragıp 

f.ransız ordusunda 
ecnebilerin 

adedi arttı 

Ayda 600 ecnebi Fransız 
tabiiyetini kabul ediyor 

Süveyda'daki tarafdarları, oradak~ 
küçük sınıflara mensub insanlardır kı 
bunları ekseriyetle küçük tüccarlara, 
esnafa ve daha doğrusu bunların ara -
!arından çıkmış, kısmen Fransı~ taraf
darı küçük müteneffizler . t~kıl e -
derler. Aralarında Atraş aılesıne men
sub yalnız bir kişi vardır. Üst tarafı Paris 4 (A.A.) - Adliye Nazırı 
hep Atraş tarafdarlarıdır ve Cebel'in B. Rucart dün akfam, F ranaa tarafın· 
isti1'lfilini istiyar'lar. Şimd;ki halde dan takip edilen tabiiyet siyasetinde 
mücadele nümayiş ve telgraf muhare- milli müdafaanın da nazarı itibara a· 
besi şeklinde cereyan ediyor; Vatani lınması lazım geleceğini söytiyerek de
mensubları mütemadiyen Şama sada - miştir ki: 
kat arzeden telgraflar çekmekle meş- «Bunun içindir ki Fransa hükume-
guldürler · ti askeri hizmeti ifa edebilecek olan 

Dürzi mezhebi kadısı, Atraş tarafın- her ecnebinin Fransız tabiiyetine gir 
dadır. Dürzi itikadına göre mezhebin 
reisi filen hakim olan prensin elinde mesini kolaylaştıracaktır. Bu siyaset 
bulunduğu için, Süveyda' da Dürzi dl- aayesinde ilkkanun l n:ıG tarihine ka· 
mıyan bir Şamlının muhafız ~ulu~a: dar orduya a~~a ~~O den . f~la. asker 
sına mezhebin müsaade edemıyecegım kaydetmek mumkun olabılmtftlr. Fa
söylemektedir. kat bu tarihten sonra Fransız tabiiye· 

Vataniler, her halde büyük bir müş- tine kabul edilen ecnebilerin miktan 
kül içindedirler. Kendilerini son za - iki misline çıkmıştır. Halihazırda ay· 
manlarda Fransızlar da çok sıkıştır - da 600 ecnebi Fransız tabiiyetine ka· 
mışlardır. Haleb ve Lazikiyye hadise- bul edilmektedir . 
!erinden dolayı kendilerini hakarete -----
uğramış sayan Fransızları memnun et- E k• F E • • •• ıd •• 
mek için Demirgömleklilerin bir nevi s 1 as ır 1 rı o u 
tarzive ni.imnyişi yapmaları kararlaş -
tırıl~ıstır. Halen bu nümayiş için ha
zırlık yapılıyor. Kont De Martel nisa
nın dördüncü günü, Tel Koçek yoli1e 
Bağdattan buraya gelecek ve ertesi 
günü, gerek onun ve gerek Fra~sı~ ge
nerallerinin huzurlarında, Demırgom -
lekliler büyük bir geçid resmi yapa -
caklardır. Bu suretle Fransızların da 
gönülleri alınmış bulunacaktır. 

* Suriyede bu kargaşalık bu halde de-
vam ederken Hicaz Melik'i İbnissüud'
un oğlu veliahd da El Riaz'dan Bağda
da müteveccihen hareket etmiştir. İrak 
ve Hicaz krallıkları arasında ahiren 
aktedilmi.ş olan dostluk paktı - ki bu
na Arab memleketleri de iltihak ede • 

Paris, 4 (A.A.) - Eski Fas Emiri 
Mevlayı Hafid saat 13.15 de vefat et • 
miştir. 

Ford Fabrikalannda 
Kansascity, 4 (A.A.) - Ford fab

rikalarındaki grev, sona ermiştir. A
mele, pazartesi günü işe başlaye c.:ıktır. 

---··-····--························--···· .. ·······-
bileceklerdir - münasebetile yapılan 

bu ziyarete Arab alemi gayet büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Bu suretle A· 
rablar arasında ittihad fıkri yolunda 
ilk resmi ve kat'i adım atılmış bulunu· 
yor. Hicaz veliahtinin tantanalı bir şe
kilde karşılanması için Bağdatta bü • 
yük hazırlıklar yapılmşıtır. 
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Cemjyet önümüzdeki yıl içinde yeni ve faydalı işlere 
girişiyor. Askeri mütekaitlere ve ailelerine 

yardım teşkilatı genişletilecek 

Jatte: Konpede aenelik idare hey'eti raponı okunurken. altta: Kongreye 
gelen askeri mütekait eiJeleri Ye çocukları 

AU.eri Mütekaitler Cemiyeti, ae- türk. uirunda canımızı vermeğe ahdet
nclik. kongresini dün yapmıştır. Kon- miş bulunuyoruz. 
greye ölen mütekait askerlerin dul a- Çocuklarımızı da Atatürk'ün ço
ile ve çocuklan da gelmişlerdir. Cemi- cukları, tam Cumhuriyet çocukları o· 
yetin umumi katibi mütekait binbaşı larak yetiştiriyoruz. 
RüftÜ, idare hey' eti raporunu oku- Büyüklere tazim ve tetekk\irler 
muftur. Kongre kararile Reisi Cumhur Ata-

Raporun başında şehit ve ölen as· türk'e, Başvekil General ismet İnönü
kerlerin hatıraları takdis edilirken hep ne, Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
birden ayağa .kalkılarak. aziz öliileri- Fevzi Çakmağa, Dahiliye Vekili ve 
mizin hatıralan hürmetine bir dakika P~ti genel Sekreteri Şükrü Kayaya, 
ıüküt edilmiştir. General Ae,ı,,ına tazim ve teşekküt tel-

Mütebitlerin terfihi graflan çekilmi~tir. 
Raporda mütekaitlerin terfihinden Bundan sonra idare hey'eti raporu 

bahsolunmuftuı. İdare hey'eti, eski tasvip edilmiş ve yeni hey'ete aşağıda
kanuna göre tekaüt edilmi~ bulunan- ki zevat seçilmiştir: 
ların da yeni kanundan istifadeleri i· · General Ali Ferid, Binbaşı Rü~tü, 
çin hükumet nezdinde teşebbüsatta Yarbay Rifat, Yüzbaşı LUtfü, Albay 
bulunulduğu zikredilm~ hükumetten, Ali, Binbaşı Lfüfü, Binbaşı Muzaffer, 
bu cihetin nazarı dikkate alınacağına Yarbay Aziz, Hakkı Kaptan, Binbaşı 
dair cevap geldiği bildirilmiştir. Vehbi, Albay lsmail, Yarbay Hüsnü, 

Bundan başka askeri mütekaitlerin Aiba.y Hamit. 
tramvay gibi nakil vasıtalarmdan ten- Kongreye gelenlere çay ziyafeti 
zilath surette istifadelerini temin için verilerek içtima nihayet bulmuştur. 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya nezdinde Şehir işleri: 
teşebbüsat yapılmıştır. Ali Çetinkaya, 
bu teşebbüsü iyi karşılamış- ve şirketle Yoğurtlar açıkta aablmıyacak 
ileride müzakereler yapıldrğı zaman Belediyece, zabıtai belediye me-
bunun temin edileceğini bildirmiştir. murlanna bütün yoğurt sabşlarını tcf-

Mütekaitler alimeti mahsusası tişten geçirmeleri ve gerek toptan ve 
Mütekait askcrlerm yakalarına ta- gerekse perakende saretile olsun, üs

kacakları alameti mahsusalar Atman- tö açık satılan yoğurt teneke ve kase
yada yaptırılarak getirtilmiştir. Bu al& lerinin müsadere edilmesini enıretmiş
ıneti mahsusalar her rütbe için ayrı ay- tir. Bu şekilde hareket eden esnaftan 
rı bir ~kildcdir. cezayı nakti alınacaktır. 

Ucuz ilaç temini 936 Yol vergisi bakaya 
Mütekait askerlerin eczanelerde hı alnlmıyacak 

reçetelerini ucuz yaptırmaları için far- ~lediye. 936 mali yılı~ın sonu yak
makologlar birliği ile temas edilmi~tir. l~şlıgı cıhe:ıe yol ve t?,nzıfat vergileri-
Bunun net.ıcc · l k -t L . • k nı vermemL~ olan mukelleflerden bu 

sı o ara mu e&alt ns er-

Kültür işleri: 
Harp okulu talebe kayıt ve 

kabul şartlan 

Bu sene Harb Okuhı'na alınacak ta
lebenin kayıt ~ kabul şartları karar -
laştırılm.ıştır. Sivil liselerden olgunluk 
imtihanı vererek çıkmış olan1ar Harb 
Okuluna giTebileceklerdir. Bunlardan 
bir sene sonra müracaat edenler im -
tihansız, iki veya daha ziyade sene 
geçtikten sonra müracaat edenler as -
keri liselerden birinde olgunluk im -
tihanına tabi olacaklardır. 

Liselerden başka, san2at ve ihtisas 
mekteb1eri v-e lise!ere muadil ekalliyet 
ve ecnebi mekteblerden mezun olan 
Türk talebe iSe askeri liselerden birin
de olgunluk imtihanı verecekler ve 
türkceyi tam bileceklerdir. Talihler 16 
yaşını biti:rmiş ve henüz 23 yaşına gir
memiş olmalıdırlar. 

Maarifte tayinler 
İstanbul mıntaka San'at mektebi 

döküm atölyesi şefliğine Basri, Kadı
köy Akşam Kız San'at mektebi yemek 
pişirme muallimliğine Saadet tayin e· 
dilmişlerdir. 

Poliste: 
Kazaen patbyan bir tabanca bir 

adamın ölümüne sebep oldu 
Beşik.taşta oturan Zeki isminde birJ 

dün tabancasım karıştırırken siliıh ka
zaen ateş almış, kurşun Zekinin vücu
duna isabet etmiş ve ağır surette ya -
ralanrnasına sebebiyet vermi~tir. Ya -
ralı biraz sonra öhnüşfür. 

Arkadaşını çakı ile yarahyan 
bir yaramaz 

Beyoğlunda oturan Nisim oğlu on 
yaşında Jak Okmeydanında oynarken 
yanma tanımadığı bir çocuk gelmiştir. 
Bu çocuk, Jak'ın oyununa karışmak is
temiş, Jak razı olmamıştır. Bmıun ü -
zerine hüviyeti meçhul çocuk çakt ile 
Jakı karnından yaralıyanık kaçmış -
tır. 

Bir otomobil küçük bir çocuğa çarpb 

Aksarayda Horhor caddesinden ge
çen Nazmi Tazı on iki yaşında Şükriye
ye şoför Mustafanın idaresindeki oto 
mobil çarpmıştır. Kız baŞJndan yara -
lanmış, şoför de tutulmuştur. 

Merdivenden düşmüş 

Karagümrükte Derviş Ali mahalle -
sinde oturan dul otuz yaşında Behice 
dün gece yatağından kalkmış, sofaya 
çıkınca ayağı kayarak merdivenden 
düşmüş ve yaralanmıştır. 

Toplantılar : -------Şehremini Halkevinde Konferans 
Şehremini Hnfkevindcn: Şehremini 

Halkevinde 5 /nisan/ 1937 pazartesi 
günü saat 17 de Kız Öğretmen Okulu 
muallimlerinden Dr. serniramis tara -
fından (Mekteblerde hastalıklardan ko 
runma ve 18 de Beşir Ekrem tarafın
dan (İki Terkibi Bent) Ziya paşa ve 
eserleri hakkında iki konferans verile
cek1fr. Herkes gelebilir. ....... -·--·-.... ,_ .... ·- ·-· ... --,·--.............. 
vergilerin hemen tahsil edilmesini 
ve bakaya bırakılmamasını şubelere 
bi!dirmiştir. Vergi vermiyenler hak -
kmda tahsili emval kanunu tatbik edi
lerek haciz muamelesine başlanmış -
tır. 

Hafta içinde Fransız fırmalarile Sovgetlef 
yapağı ve tiftik satın aldılar 

. Kambiyo borsasında bir haftalık va-, leler olmamıştır. Çavdar fiatların' 
ziyet ~-öylece hülasa edilebilir: Geçen cüz'i bir düşüklük göze çarpmakla~ 
hafta Unitürk satışları ehemmiyetli su- Geçen hafta iptidalarında S kuruş 
rette devam etmiş ve fiatlar da bir haf- paraya satılan çavdarlar az çok ibr• '. 
ta evvelisine nisbeten biraz daha yük- cat yapılmsın rğmen 4 kuruş beş P' 
selmiştir. raya düşmi.iştür. 

Anadolu grup tahvilatmm Sivas de- AV DERİLERİ : Geçen hafta piy•' 
miryo!u tahvilleri ile tebdil muamelesi sada en fazla tilki üzerine iş olroUŞ ~ 
devam etmektedir. çifti 850-950 kuruştan saWmıştır. JJl 

Geçen hafta Pariste Ünitürk fiat - ğer derilerden sansarın çifti 30-32, zel'' 
ları 2 78,.franktan kapanmış ve şehri - devanın çifti 46·48 liradan, tavşan d~ 
mizde birincileri 21, 1 O, ikincı ier 20,40, rilerinin adedi de 26 kurııştan satıl 
üçüncüler 20,25 liradan kapanmıştır. mıştır. Diğer deriler üzerine ehenıJl'lİ' 

Anadofu bonoların fiatı bir miktar yetli işler olmamıştır. 
daha yükselerek 44,25 lira, Aksiyon - TİFTİK : Yeni kırkım mevsi:ınin' 
lar da 23,75 liradan kapanmıştır. girmekte olduğumuz bu sıralarda t~f' 

Merkez Bank·ası eshamı 93,ŞO lira o- tik fiatlarının sukutu müstahsili düş~ 
lan eski fiatını muhafaza etmiştir. dürmekt edir. Şayanı memnuniyettir 

Zahire borsasında bugün memleketimizde fazla miktard' 
Zahire borsasında hububat satışla -

rında durgunluk devam etmektedir. 
Yalnız arpa ve çavdar üzerine biraz. 
fazlaca muamele olmuş, d iğer ihracat 
emtianuzda da kayda değer mühim 
muameleler görülmüştür. 

BUGDAY : Hafta iptidalarında buğ
day üzerine talepler artm~ ve bu se -
beple fiatlar da kilo başına yedi sekiz 
para kadar yükselmişti. Fakat bu yük
seliş fazla devam etmiyerek tekrar haf
ta iptidası fi.atlarını bulmu~tur. 
Değirmencilerin piyasadan çekilme

si de fiatların düşmesine amil olmuş -
tur. Haftanın son günü piyasa durgun 
olarak kapanmrştır. 

Fiatlar: Ekstra beyazlar 7.,5, üç dört 
çavdarJılar 6,35, mahiütlar 6,20, sert
ler 6 kuruş yirmi beş paradan satıl -
mıştır. 

ARPA : Diğer hububata nisbeten ar
pa satıştan daha müsait -durumdadır. 
Belçika ve İtalyaya sevkiyat yapıldığı 
gibi yemlik olarak ve memleket da -
bilinde sarfiyat çoğalmakladır. Geçen 
hafta 4,30--4,35 paradan satışlar yapıl -
mıştır. 

Mısır üzerine kayda değer muame-

tıftik stoku bulunmamaktadır. Bu si' 
heple Anadoluda piyasanın dolgun bit 
fiatl::ı açılacağı kuvvetle ümit edilin~' 
tedir. 

Geçen hafta Fransızlar, kısmı azaJlll 
deri malı olmak üzere 103-105 kuruş ' 
tan 400 balye kadar tiftik almışlardı!• 

Almanyaya ihracat yapan bazı mü' 
esseseler de eski taahhüdatını yerin' 
getirmek için az miktarda mübayaatt' 
bulunmuşlardır. Ankara ve bu ayi1 
mallar ı 30 kuruştan muamele görınilş• 
tür. 

YAPAGI: Tütikte olduğu gibi yapa' 
ğı piyasasında da yalnız Fransız fir ' 
malan az çok mübayaatta bulunmalr 
ladırlar. Fransa ile takas muamelıesinifı 
daha bir ay kadar tahdidi piyasada 
memnuniyette karşılanmıştır. 

Son yedi gün içinde bir kısmı So\1 ' 
yetler tarafından ve bir kısmı da Frall" 
sız alıcılan tarafından olmak üzerf 
beş altı yüz balye kadar yapağı satıl • 
mıştır. Bunlar Orta Anadolu ve Şarİ 
vilayetleri mallarından olduğundan }ôı 
!osu 53-54 kuruştan satılmıştır. 

Bundan maada yüz balye kadar güı 
yünü de (88) kuruştan satılmıştır. 

Suçlu karşısında polisi görünce: "- Ben seni tanımaDl• 
Beni götürmek için senin gibi sekiz tane polis lazım!,, 

dedi ve mahkum oldu 
Beşiktaşta Bekirin kahvehanesinde 

manav Tevfikle İsmail, iskambil oynu
yorlarmıf. T evlik, oyunu kaybetmiş, 
öfkelenmiş, Lımaile tokat atmış. lama· 
ilin şikayeti üzerine sivil polis Necmi 
gelmiş, Tevfik., ona. karşı da: 

«- Ben seni tanımam. Beni götür· 
mek. için senin gibi sekiz tane polia la
zım!» demiş. 

Dördüncü ceza, her iki hareketin· 
den dolayı, T evfiğin 21 lira GO kuru~ 
para eczası ödemesine karar vermiş· 
tir. 

mışlardır. Suçlular, kumara ait kağıt 
ve zarlarla birlikte dün akşam adliyeye 
verilmişlerdir. 

Onune gelene çatan iki arkadaf 

~~ ~~ek~e ucuz r~e~~pt~ =~~~~~~~~~===~===========~===~ 

malan temin f!Clilmektedir. BU A:<ŞAM s A K A R v A Turşucunun camlarmı kırmamış! 
Y--L- var-1...mlar smeması 1 K k .L F h . . d kk apucuı J m ()$ aoa turşucu a rmın Ü • a-

Kasımpaşada Uzunyoldan iskdey• 
doğru gelirken karşılaştıkları Ahmet" 
le Sadığa sarhoşlukla çatmaktan ve ge" 
len polis memurları Sadettinle Hikme' 
te de karşı gelerek, bu arada kanunla"' 
ra sövmekten Cemal ve Hamit ismin" 
de iki kişi, dördüncü cezaya verilmiş" 
ler, Cemalin iki ay bir gün, Hamiditı 
bir ay yirmi dört gün hapis olunma" 
ları kararlaştırılmıştır. 

iki isimli hırsız Cemiyet, azasına muhtelif ş kil- Esrnrrııgiz etvarile GRE'l'A GARBO"ya kıya, edilebilen yıldız, KAY nına gelen müşterilerden lbrahim, hid 
lerde yardımlar yapmaktadır. Ölenler- J.'HANCrs t rnf1•1dıın temsil edrten ve bir heyecan dnlgnsı te''lİd eden dete kapılarak dükkanın camlarını taş· Harbiyede Hidayet sokağında <eFe· 

den muht~ç ol~nlann cenezeTe.rini kal- B y A z M E L E K la kırmaktan suçlu olarak üçüncü sulh rah» apartımanının besinci katında o· 
dırtmış, aılclerıne yardım etmış. maaş cezaya verilmişti. Suç sabit olmamış, turan Araksi'nin dair~ine, ev sahibi 
bağlanma işini kolaylaştırmak için ça- I ( FloreMe Nightiniale ) lbrahim beraet etmiş ve beş lira duruş- içerdeyken, kapıya maymuncuk UY" 
lışmış, yetmiş dört aileye kömür, yüz fi Kndl'ılığı 1 essretten kurtarılması idenli uğruna ~ek ve saadeUni feda rna ma~rafının turşucudan alınma.sına durmak suretile giren ve eşya toplar· 
dokuz aileye bulgur vermiştir. ( eden_ lstanbır.l"da Osklldnr'd ki lngiliz mezarlığının bulunduğu yerde karar verilmiştir. ken ev sahibi üzerine gelince kaçan 

Gelecek sene bilhassa ölen müte- lngUız hnstnhanesinde h .. sta bakıcı beyaz Me.ı.eğin hakiki haytıtmı musav· Kad k f 1 k b · d iki isimli bir cıdam, yakalanmıştı. 
lı:aitlerin, istisnasız, cenazelerini kal - ver Fransızca sötln eınsal-.iz tilmini takdim edıyor. ma sar IR l l yapan tr a anı Akif, öteki ismile Atıf, dördiincil 

• Dün Lülcburgazdan trenle İstanbu- _ı. 
~~ak~nCe~y~Mmk~~~y~i ~--••••••••••••••••••••••••••# re~da~ray,yirmib~~nhç~m~· 
bir teşkilat vücuda getirilmesine karar 1 Bir çok teknik tesirleri bulunan ve adeta Ste.'eOscopique la gelen Kadri, ayni kompartimanda o- kum olmuştur. 

f·ı · · h k"k f l turan bir kadına sarkıntılık yaptığın-verilmiştir. Mütekait ve ailelerinin ı mının a ı i ormü Ü olan Pazar gu"'nü du""kkAnı açık 
d • • o elan bayanın şikayeti üzerine Kadri a 

mcekec
1
cair.nen m .. uayen.eleri e .temin edile- L M $ u A 1 cürmü meşhud mahkemesine verümiş- tutan iki kardeş 
Rapoı şoyle bıtmektedır: tir. Kadrinin suçu anlaşıldığından bir Marangoz Mustafa ve karde~i Ne· 

ny hapse mahkum olmuştur. _ı, 
- Atatürk, eski silah arkadaşlarına Esrarengiz muanam filminin şeytanı alim rolünü şayanı cati, pazar kanununa muhalif olar~ 

iltifatta bulunarak imzalı fotoğrafları- hayret bir maharetle oynayan Beş kumarCI yakalandı dün dükkanı açık bulundurduklarırı" 
nı hediye etmişlerdir. Bnnu tazim e B O R 1 S K A R L Q F F' U Çenberlitaşta Vezir hanında dün dan mahkemeye verilmişler ve beşer 
şükranla karşılarız. (Alkışlar). Biz ih- •• Salih, Reşat, İsmail, Mehmet, Şeref lira para cezasına mahkum olmuşlar" 
tiyar emeldi askerler, her zaman .A.ta· ' Pek yakında SUMER sinemasında göreceksiniz. kumar oynarlarken basılarak yakalan- dır. 
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Zengin tarihi eserlerle dolu olan 
Kastamonu yeni bir şehir oluyor 

Şehrin kalesi Türkler tarafından muhasara edilince, 
kale kumandanının genç kızı kale kapısının anahtarını 

askerlere atmış, fakat kendisi de parçalanmış 

SON POSTA 

1 
Göynülıte temizllf!e 
itina ediliyor 

Göynük, · (Hususi) - Kazamızıo 

çok değerli ve ça
lışkan hükumet 
doktoru İbrahim 
Şigva, halka kar· 
şı azami bir düş· 
künlük göstere .. 
relt bütün basta • 
larm tedavisilc 
meşgul bulun · 
maktadır. Mecca~ 

ni olarak tedavi 
ettiği hastaların 

' sayısı sayılamıya· 
-·-----~-'...._., . ...._ _ ___. 

Çerke§ten bir görünüt 

rkeş y da elektriğe 
av :.şac k 

cak kada.r çoktur .. Dr. lbrahim Şi~a 
Kasabada bütün dükkanları uzun bır Kaymakam halkın bu ihtiyacından başka bir de motörle 
tetkikten geçirdikten sonra kasap müteharrik un değirmeni kurmağa da çalışıyor 
dükkanlarını gayri sıhhi bulmuş, hep· 
sinin zeminini beton olarak yaplırt· Çerkeş, (Hususi) - Bu kazanın )rı idaresi Nazırı dikkate al • 
mıştır. Diğer dükkanların da temizli· şimdilik mühim sayılması lazım gelen ı mış çarşamba günleri Filyostan Çan
ğine azami derecede dikkat etmekte· iki noksanı vardır: Birisi elektrik, di· kırıya hareket edecek olan marşandiz 
dir. Göynük hükumet doktorluğu da· ğeri de motörle müteharrik bir un de· katarına bir, icabında iki yolcu arabası 
iresi lbrahim Şigva'nın çok titiz ve ğirmeni. Bu iki ihtiyacın yoksulluğu ilave etmeği muvafık bulmuf ve bu 

yüzünden halkın çektiği eziyetleri say- karar geçen çarşamba gününden iti • faydalı alakasile adeta bir dispanser 
mal<la tüketemeyiz.. haren tatbik mevltiine konmuştur. 

Kastamonu kalesınin uzaktan görünütü • halini almıştır. En ufak köylerimiz, elektrikle nur- Henüz bir çok yurtdaşlarm bundan 
Kastamonu (Hususi) - Kasta· ni vermek suretile Osmanlı Türkleri· Dr. İbrahim Şigva ayni zamanda landırıldığı halde, kocaman bir ilçenin haberi olmamasına yağmen, yalnız 

tnonu parlak ve zengin tarih devirleri nin idaresine Kastamonuyu da geçir- kazanın memurlar mahfeli reisi bu· bazan yanan ve·ekseriya yanmalarına Çerkeş istasyonundan yirmi üç ve di-
Yaşamış şehirlerimizden birisidir. mi~ oldu. lunrnaktadır. iüzum görülmiyen petrol lambalarile ğer istasyonlardan da bir çok bilet ke-

Bugünkü tarih tetkikleTine verim- Tarihi çe~e, cami, medreseler şe· ışıklanclmlmağa çalışılması, iki yıldan sildiği anlaşılmış ve takılan bir araba-
li bir saha olabilecek kadar zengin e· killerini muhafaza ediyorlar. Geyvede iki kaçakçı yakalandı beri şimendifere kavuşan ve iktısadi nın kifayet ermemesi üzerine yolcular 
6Crlere ve vesikalara malik olan Kas· Siyah kiremitli loş, dar sokaklı Geyve (Hususi) - Şükre köyüne gi· eforumu günden güne artan bu güze\ ayakta gitmek mecburiyetinde kal • 
tarnonu kalesi bilhassa şayanı dikkat· Kastamonuda tahta evler yıkılarak ye· den Geyve inhi.5arlar taktp memun1 ve sevimli yurd için ne kadar büyük mışlardır. 
tir. rine beton arme, kübik evlerin, hasta- Ahmet Can köyde Halil ve Bayramın bir noksanlık olduğunu söylemeğe lü· Halkımız trenle gelip gitmeğe ve 

700 yıl önce, Bizanslılardan (Ko- ne, halk.evi binalarının kuruluşunda, evlerinde kaçak eşya bulunduğun:ı 

1 

zum var mı? :>atacağı malları kolaylıkla i'türüp ge-
Jnonos) ailesi Kastamonunun cenup hükumet, lise, hapishane binalarını ve anlamıştır. Hele rootörle müteharrik bir un de- tirmeğe çok heveskardır .. 
ufkuna 370 metre kadar yüksek kaya İnebolu iskelesini Kastamonu ya bağ· Yapılan ara.stı:rma neticesinde 2 hay· ı ğirmeninin mevcut olmaması, halkm Daha birinci haftasında bir çok yol
lizerinde yedi burçlu şato manzarasile lıyan 90 kilometrelik şosCfi yaptıran van ve tütün kıymıya mahsus 2 bıç.ak bihakkın endişesini mucip olmakta· cu ile karşılaşan Devlet Demiryolları 
tuğla kaleyi yaptırmış ve altındaki Yu· Abdurrahman paşadan sonra Kasta· teferrüatı ile birlikte meydana çıka· dır. Bu kasaba halkı, ekmek ihtiyacını idaresinin; yalnız dönüşleri değil, pa
karı pazar, inci tepesi evlerini de hi- monunun imarı sahasında rekor kıran rılmıştır. Suçlular tevkif edilmiş, -ev- fırından almak.la değil evlerindeki fr zara gidecek olan yolcu ve eşyaları da 
sarla kaleye bağlamıştı. Son Türk a· ve şehrin eski kisvesini çıkartan spor rakları ihtisas mahkemesine gönderiı- rınlarda pişirmekle temin ediyor. Bi· trenle temin etmesi rica edilmektedir. 
kınlarında Ata bey kaleyi askerile do· meraklısı Vali Avni doğan oluyor. mek üzere rnüddeiumumUiğe veril • naenaleyh zahiresini de yakın veya u· Filyosa doğru her gün hareket eden 
tıatınca, Komonos tarafından Burç- Sait Altm Kalem miştir. za:k .su değirmenlerinde övütmek sure· iki marşandiz katarına bir yolcu ara -
k~di mllg~de~~~&n b~M --==~-~~~===============~======= tikunh~ne~~~m.. ~mnıniınv~n~h~~rm~zurg~ 
su akıtıldığı; ok, taş yağdırıldığı halde E d ,. rn e ,. k ,. o u·· z e 1 m u·· esse s e daha Burada değirmencilerin ihtikar ya· rülmcmektedir. 
Yirmi, yirmi beş gün savaş sürmüştü. pıp yapmadıklarını mevzuu bahsede· · -----
«Atabey» in cesareti, askerlere yaptı· cek değiliz.. ,Savacıbey kögrinde 
gl rnert muamelesi karsısında K~mo· kaza nmıs oluyor Fakat, malumdur ki, Çerkeş bölge- Kadın güzünden 
tıosun kızı «Moni)) hey~cana kapılmış si, soğuğun en şiddetlisine maruz ka- Bir adam öldü 
kale anahtarım bütün kuvvetile ağu- lan bir iklimdir •. 
fundan demir kapıyı açmak için zorlı· :Havaların mutedil gittiği sıralarda, 
Yan askere fırlatmıştı. Alman tarihçi· mütemadiyen dönen değirmen taşları 
ferinden Pekofun <(Paflagonya)) isim· kuvvetli soğuklarda suların donması 
li tarihinde kızın da, bunu müteakıp yüzünden dönmüyor ve bu vaziyet i· 
ınüvazenesini kaybederek yirmi altı ki, üç ay devam ettiği için, halk kışlık 
metre yüksekteki ilk kapı burcundan ihtiyacım yazdan temin etmeğe çalışı· 
taş merdivenlere düşerek parça parça 
olduğunu nakleder. Bu güzel kızın 
~irndi ikinci burcun aşağısındaki doğu· 
Ya açılan küçük taş mağara içinde !ah 
ti vardır. 

Bu savaşta kanını çorak toprağa i· 
tiren «Bayraklı Sultan)) da Dizdar ku· 
1übesinin yanında dördüncü burcun 
altında tahta parmaklıklı türbesinde 
}'atar. 

Edime Kız 'San'at Enstüüsü talcbcıle ri çalışırlarken ve gnıp halinde 

yor. 
Bu cihet hal ve vakti yerinde olan

lar için düşünülecek şeylerden değil· 
dir. fakat, nafakasını çıkaracağı gün· 
deliğe vakfeden ve ekseriyeti teşkil e· 
den yurddaşlar için, hatırı sayılır bir a· 
zap oluyor. 

Kazamızın mukadderatını bir yı1· 
danberi e1inde tutan, her tarafını ağaç· 
1andı-ran, halkın zaruri olan ihtiyacına 
medar olmak üzere en mükemmel ve 

Söğüt, (Hususi) - Kazamıza bağ 
lı Savcı hey köyünde bir kaç gün ev
vel bir cinayet iflenmiştir. Köyden 
Hasan oğlu A1i tarlada çift sürerken 
ayni köyden Recep <ığlu Necip ile ar· 
kadafı Ahmet oğlu Mehmet birdenbi· 
re üzerine hücum etmişler ve sopalar
la dövmeğe başlamışlardır. Ali, iki 
mütearrızın elinden ikurtulamıyacağı
nı anlayınca belinden kamasını çek· 
miş ve Necibin karnımı büyük bir hız· 
la t1aplıyam:k barsaklarını dökmüştür. 
Necip derhal ölmüş, Ali yaralı bir 
halde dispansere kaldırılmıştır. Meh
met yakalanmıştır. 

Kavgaya ve cinayete sebep iki ar· 
kad~ ile Ali arasındaki bir kadın me· 
selesidir. 

Selçukilerden fsfendiyar beyi ufs· 
lllaiJ» K<>nyadan Kastamonuya gel· 
miş ve istiklal ilan etmişti. lsmail be
l'in Anadoluda yaptırdığı altmış cami 
Ve medrese vakfiyelerinden ikisi Kas· 
tarnonudadır. Aşağı imaret camisi, di· 
ğeri de geniş kurşun kubbeli, yüksek 
dört duvarlı Ovalı pazarında tuğla 
hanıdır. Fatih Mehmet lstanhulu al· 
dıktan sonra lsmail beye kız k"rdeşi· 

Edirne (Hususi) - Kültür Bakanlı-ı cek ve okul büyü~ törenle açılacaktır. modern bir park vücuda getirmeğe 
ğının büyü~ eserleri, her yerdeolduğu Rurada her çeşit ziraat ve hayvancılık muvaffak olan, geri zamanlara ait bir ·----:.-~---------_-_-_ .. _-__ -_-__ _ 
gibi, Trakyamızın büyük medenıyet gösterileceği gibi arıcılık, böcekçilik, çok sakim ve batıl adetleri ortadan kal· 
merkezi Edirnemize de ziynet vermek· tavukçuluk ve tavşan yetiştirme usul· dırarak, kasabaya ve hinnetice halka 
tedir. Köy eğitmenlerinm nisan ayın· leri de öğretilecektir. medeniyet nurunu aşılayan çalışkan 
da toplanacağı Gazi yatı okulunun ya· Bu eserler arasında umumi rrıüfet-'kaymakamımız Turgut Başkaya, bu i· 
rııbafında verimli bir çiftlik te bu yıl tiş general Kazım Diriğin ve Kültür l ki ihtiyacı da göz Ön ünde buhındur· 
için kiralanmıştır. Okulun bir haftaya Bakanı Saffet Arıkanın memleket:~j- muş, hem kasabanın elektrikle tenvi· 
kadar kadrosu ve öğretmenleri gele - ze hediyesi olmak üzere bu sene Edir· ri ve hem de halkın zaruri olan jhtiya· 

- Alemin dilme gem 
Vurulmaz ya Hasan Bey .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

... Sizin yanınızdaki kom· 
şunun kızı için.. 

Hafifin birıdir dJ. -
yorlar, doğru mu acaba'? 

Hasan Bey - Zayıfla

mak için rejim yaparken, 
hafifleyivermiş olaca~ 

canı temin etmek üzere motörle müte· · 
harrik bir un değirmeninin vücuda ge· 
tirilmesi için önemli tertibat almıştır. 
Çerkctliler trenden istifade ediyorlar 

Geçenlerde Son Postanın yap· 
tığı neşr:iyatı Devlet Demiryo1la-
;:d~·;~~i;~·~K·;~-;~·~:;·;·~;~ti;Ü.~Ü-Ö~·;;·;: 
ta yer almaktadır. Umulmadık bir hız· 
la meydana gelen bu kıymetli müesse· 
se bütün Edirnede derin bir alaka ve 
rağbet kazanmışttr. 

Bu müessese önümüzdeki ders yıla 

ha.şmda iki sınıf ve üç öğretmen ila
ıl vesile tam teşkilatlı bir okul haline ge· ı 
Jlecektir. 

Gazeteleri ~__._~ 

Okurken 
AKŞAM - l' .. loryaya trenle 8 ku· 

ruş 30 paraya gidilecek. 
- Merhum şirketin kulağı çın • 

iasın. 

AÇIK SÖZ - PU\·asondavril. 
- Kendi gitti, ismi kaldı yadigar. 
KURUN - Ertuğrul Muhsinin ve 

Vasfi Rızanın evlerinden hırsızlık. 
- Bugünlerde artistler zengin in

sanlar sırasına girmiş olduklarının 
delilidir. 

TAN - Rakı sarfiyatı artmış. 

- Nara sarfiyatı, sılle tokat sar • 
fiyatı da tabii birlikte artmıştır. 
CUMHURİYET - ispanyada iki 

taraf ta zafer iddiasınd<ı.. 
- Desene her şeyin kerameti 

kendinden menkul. 
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Karabük demir ve çelik R.Ri~IAler~ ... 
f b .k ı h . t• ildl&lml 

Cerrahinin Mucizesi 

Çok nazik bir ameliyat 
bir kızcağıza hayat verdi a fi a arIDlll e emmıye l Böyle avukata diyecek yok 

İzmire yakın kazalardan birinde bir 

D J k d d • k ? avukat varmış. Avukatlıkta ne derece Üngaua ne a ar emır Çl ar. ehil olduğunu bilmem amma, her hal· 
de haddinden efzun bir zevk ehli imiş. 

l 9 Yaşında bir kız oynarken ayağından yaralandığı için 
yarası büyümüş, kemiklerinin ilikleri iltihaplanmağa başlamıştı. 
Doktorlar bacağın kasıktan itibaren kesilmesi lazım geldiğini 
söylüyorlardı. Fakat operatör biltüo mesuliyeti üzerine alar ... k 

İngilterenin demir istihsalô.tı senede 15 milyon~. geçm ... e ... 
mektedir. Fakat bu miktar /ngiliz demir sanagııne ka/ı 

gelmediginden lngiltere daima hariçten demir almaktadır 

Bir demir fabrikasın m dahilden ıörünüşü 

(Karabük) te dün büyük törenlerle de, her hangi bir lehim kullanmak ikti· 
dün tesis edilmiş olan demir ve çelik za eder. 
fabrikası münasebetile (dört başı ma - Demir, insanların bulduğu ve kul -
mur) bir iştir, demiştik. lanmağa başladığı ilk madenlerden bi -

Hakikaten bu fabrikayı İngilizlerin ridir. Vakıa beşeriyetin demiri, bronz· 
tesis etmiş olması, fabrikadan istihsal dan sonra keşfettiği tarihçe tesbit e -
edilecek demir ve çeliğin, bize lazım o· dilmiş gibi ise de insanların ilk defa 
lan miktarı ayrıldıktan sonra fazlası - demir kullanmağa, milattan üç bin se
nın İngiltereye ihracı mukavele muk - ne evvel başladığı da gene tarihi tah • 
tezası bulunması, memleketimize hem minler cümlesinden bulunmaktadır. 
mali ve iktisadi, hem d~ sınai ve si • Demir tabiatte daima muhtelif mad
yasi bir çok menfaatler temin edecek- delerle karışık bulunur. Yer yüzünde 
tir. Hele demir gibi, madenlerin en lü- hemen saf demir cevherine hiç tesa -
zumlusu olan ve harp malzemesinin e- düf edilmez. Yalnız semadan düşen 
sasını teşkil eden bir cevherin mem - bazı ahcarda, tamamile saf halde de · 
leketimizde" çıkmasının ileride müda- mir bulunmuştur, ki bundan da kürrei 
faai milliye noktai nazarından temin arzdan başka ecramı semaviycde demi
edecek büyük faydalan düşündükçe bu rin daha bol ve saf olarak mevcut bu • 
hayırlı teşebbüsten dolayı ne kadar lunduğuna hükmedilmektedir. 
memnuniyet izhar etsek azdır. Demir Tabiatte bulunan demir madeni ise 
sanayiinin memleketimizde tesisi mü- bilhassa esmer (hematite) dir, ki bun· 
nasebctile akuyucularrmıza demir ve da demir cevheri yüzde 60 miktarın -
çelik hakkında umumi malfunat ver · dadır. 

meği lüzumlu addediyoruz. Demir, sanayide ençok kullanılan ma 
Demir nedir? den olmasına rağmen 18 70 senesine 

Demir, tabiatte en çok bulunan ve kadar bütün dünyadaki ham demir is· 
rub'u meskiınun hemen her tarafında tihsaiatı 28 milyonu geçmemekle ve 
tesadüf edilen, hali tabiide mavimsi ve bunun nısfı İngilterede çıkmakta idi. 
esmer renkte bir madendir. Fakat bu tarihten sonra Almanyada 

Demirin sikleti izafiyesi ( 7 ,86) gram- da demir sanayiinin terakkiye başla -
dır. Yani bir santim mikabında zar gi- ması ve bilhassa (Bessemer) usulile 
bi bir demir parçası takriben 8 gram tasfiye imkanları temin edildikten son
sikleti haizdir. ra demir istihsalatı 1890 da 5 7 milyo· 

Demir (1500) derecede erir, erime. nu, ı 9 ıo da !39 milyon!! ve umumi 
den evvel hamur kıvamını alır ki, bu harpten bir sene evvel 1 70 milyon to· 
hassa sayesinde demir çekiç ile iste • nu bulmuştur. Harbi umumiden sonra 
nfüm şekil verilebilir. Nitekim en ip . bu miktar biraz azalmış ise de son se
tidai vesaite malik olan bir demirci us· nelerde gene dünya demir istihsaıatı 
tası, demiri kızdırarak ondan hatır ve 1 70 milyon tonu bulmuştur. 
hayale gelmez bin şekilde eşya imal e- İngilterenin demir istihsaıatı ise se· 
der ve bu eşya ekseriyetle umuru bey- nevi 15 milyonu geçmemektedir. Fa • 
tiye için en lüzumlu eşyadır. kat bu miktar İngiliz demir sanayiine 

Demirin böyle hamur halini alması, kafi gelmediğinden İngiltere daima ha
ayni zamanda kendi kendine kaynak riçten demir almaktadır. 
yapılmasını kolaylaştırır. İşte bilhassa bu mecburiyet ve ih · 

Halbuki madenlerin ekserisini bir - tiyaçtan dolayıdır, ki İngiltere (Kara
birine kaynatmak için yabancı bir mad· bük) te tesis edilen fabrikalarımızın 

-CÖNÜL iSLERi 
20 yaşında evlenmek 
isteyen genç .• 
«Demirci> den mektup yazan bir 

genç okuyucum, adının j]k harfleri 
ile Bay cN. T.» diyor ki: 

- 20 yaşındayım, bir ailevi refah 
içinde geçindirecek kadar da para 
kazanıyorum. İki yıldanberi genç 
bir kadınla sevişmekteyım ve şim _ 
di de evlenme teklifi karşısındayım. 
Fakat henüz askerliğimi yapmadım, 
tereddüt içindeyim, ne ı..lersiniz? 

* Her şeyden önce bu genç okuyu -
cumu 20 yaşındayken bir aileyi ge· 
çindirecek derecede para kazan
dığından dolayı tebrik etmeliyim .. 
Ben Son Postanın bir çok uzuvları 
gibi İzmiri ve havalisini yakından 
tanırım. Muhitinde aile yuvasının 

genç yaşta kurulduğunu da bilirim. 
Muhtelif bakımlardan faydalı da bu
lurum. Fakat buna rağmen bana öy
le geliyor ki istikbalinizi şimdiden 
kayıt altına almak için fazla acele e
ciiyorsunuz. Her halde evvela asker
liğinizi bitirmelisiniz derim. 

* Konyada Bayan cMenekşe• ye: 
Aldanıyorsunuz. Bence geçirmek· 

te olduğunuz hakiki bir aşk değil, 
bir çocuk eğlencesidir. Bu eğlenceyi 
daha ileriye götürmeyiniz. Hayat 
«sevmek» kelimesinin içinde toplan
maz. Geçinmek, yuva sahibi olmak 
lazım. Bahsettiğiniz adam da sizi bu 
bakımdan mes'ut edebilme kabili -
yelini göremiyorum. Kendi memle -
ketini':de, kendi muhitinizde bitlsini 
seçiniz. 

TEYZE 

Bir kansı olduğu halde, bir de met -
res tutmuş. 

Günün birinde avukatın metresi, a· 
vukatın karısının oturduğu evin önün· 
den geçiyormuş. Başını kaldırmış. ~a • 
dını balkonda görmüş. Ve açmış agzı.
nı, kapamış gözünü; kadına demediğini 
bırakmamış. 

Mesele, cürmü meşhutla neticelen • 
miş. Mahkemeye düşmü.~ler.. Avukat 
metresinin müdafaasını uzerıne almış. 
Karısının karşısına metresinin avukatı 
sıfatile çıkmış: 

- Vak'aya sebep olan karımdır. Bi
naenaleyh müekkilimin beraetini, ve 
karımın tecziyesini isterim. 
Demiş. O demiş amma gören gözler 

bu yolunu sapıtmış klavuza kulak as • 
mamışlar. .. 
Avukatın metresi de; on be~ gun ha· 

pis ve iki yüz lira para cezasına mah • 
kfun olmuş. 

Bunu bana anlatan dostum dedi ki: 
- İşte bir hadise, böyle hadise kar· 

şısında ne yazabilirsin. 
- Bir şey yazamam, dedim, amma 

bir hikaye anlatırım. 

tehlikeli bir ameliyatla çocuğu kurtardı 1 

Aşağıya yazdığım hikayeyi anlattım: 
Bir tarihte küfür etmeyi yasak et • • Ameliyat masası başında 

mişler .. Ne .. ~ünas:bet.le olursa olsun Londrada çıkan Sunday Chronicl~, nihayet bütün mes'uliyeti üzerine ala• 
bir adam .kufur ettı mı derhal mahke- yazıyor: . rak bu ameliyatı yapmağa teşebb~s et. 
meye verıyorlarmış. . Londrada Metropolitain hastanesın- miş. Hasta yatırılmış doktor: Femur 

.. ~~für ettiği tahakkuk edınce ceza 1 de yapılan bir ameliyat, bizzat am.:u- denilen oyluk kemiğini yani dizkapak'.-
goruyorm_uş. .. . .. .. . w. yatı yapan doktoru bile hayrete du .. tan kasığa kadar olan kısmı çıkaracak, 

Gene bır gun hır adamı kufur ettıgı ı" ·· ·· D.. ada ilk defa vaki olan bu fakat o kemiğin üzerinde bulunan Pe .. 
için mahkemeye v~rmişler . . Ma?keme ~~r:i~ze~~y bütün doktorluk alemin· riorste'u, yani ince zarı zedelemiyccek 
başlar başlamaz bır genç g~~m.ış: de hayretle karşılanmıştır. miş. 
w - Kadı efendi, ka~ı efendı. dıye. ba· Dokuz yaşında bir kızcağız olan El· Doktor bütün dirayet, cesaret ve haıo 
gırmış .. Kadı bakmış, genç sormuş. 'ıa Hunter arkadaşlarile oynarken düş· zakatini ileri sürerek bu nazik ameli .. 
.- Ka~ı ef:ndi, benim ~~bam vardı. müş ve bacağını yaralamış, ağıla~. g~ yeyi başarmış, ve osseine yapmak, ~a .. 

~ır d.e .. gu~el. uvey anne~ ~ardı. Baba.~ memiş, yaralar kapanmamış, iş buyu - ,ni kemrk vücuda getirmek hasletıne 
ş~mdı oldu~.Ü_:rey ~nnemı. oe~ almak 1~? müş, çocuk hastaneye getirilmiş ve ,malik olan perioste hiç zedelenmemiş. 
tıyo:.um. ~~k~~ duşer mı, duşmez. m. · derhal teşhis konulmuş. Bütün doktor- ,Ameliyattan sonra, dizkapaktan aşağı 

Kufrettıgı ıçı~ m~hkemeye verılmış lar müttefikan hastalığa Osteom Jeli • olan kısım ile yukarı kısım birbirine 
adam kadıya do~muş: . .. .. e'dir demişler. Osteom Jelite pek müh· kemik ile merbut kalmayınca, kız ya .. 

- Kadı efe~.dı, ~emış, .. t:n kuf~r e- 'uk bir derdmiş. tağa yatlıl'ılmış, ve ayağının kat'iyyen 
derim amma boylesıne kufur ederı~. Bu hastalığa yakalanan kimsenin kıpırdamaması temin edilmiş. 

Küfür ettiği için mah~em.e:'Y:e venle~ kemiğinin ilikleri iltihab yapıyormuş. Doktor her hafta ayağın radyografi .. 
adam, bu avukatın marıfe!m~. ~.e ~uy Doktorlar düşünmüşler, taşınmışlar sini alıyor ve gördüğü neticelerden do• 
say.dı, her halde gene aynı sozu soy • ve yavrunun hayatını kurtarmak i~~n layı da memnuniyetini beyan ediyor " 
ler. b .. 1 . tek bir çare bulmuşlar Eller Kunter ın muş. 

- .~:n küfü.r ederim amma oy esı- hasta bacağını kasığından kesmek. 

* ne kuf~r ederım. Bu fikre operatörlerden biri iştirak 
Derdi. İI\ISET etmemiş, o ilk defa yapacağı bir ame- Doktor vazifesini yapmıştı, işin üst 

liyat sayesinde yavrunun hayatını ve tarafını tabiate terketti. 
•••••••••••••••••••••••••••••·······························~b u~ac~a~~~ın~ı~k~u~r~ta~r~a~c~ağ~ın~ı~lı~·~~ı~id~e~~~·~şv~e~~~~(~~~e~v~a~~~·~~Si~~~c~i~~~y~fa~d~a~)~~~ 
hasılatının fazlasını almak şartını da -
mukaveleye ithal etmiştir. ~ • ? 

Almanvada da demir istihsalatı, bil- • ~· • -.a. a. ., ... A& &AA... ,.,..~ • 
hassa (Alsas-Loren) kıt'asının Fran - ı..,,,,,,v-..• -
saya iadesinden sonra, hayli azalmış • d h d' · · 1 1 
tır. Son senelerde bu istihsalat ancak,•-- Sizin ise " Son Posta " an e ıyemzı a ımz . 
6 milyon tonu bulmakta idi. Fakat Bay\ Her resmi ~ılı.an okuyucuya !J liralık 
Hitler mevkii iktidara geldiğindenbe- Y 

ri istihsalatın bir hayli artmış olacağı hediye veya bedelini veriyoruz. 
tahmin edilmektedir. Fakat Almanya · 
nın da demir sanayii dünyanın en zi -
yade inkişaf etmiş sanayiinden oldu -
ğundan ve bilhassa Almanya şimdiki 
teslihattan dolayı demire pek ziyade 
muhtaç olduğundan ileride Almanyaya 
demir ihraç edeceğimizi kuvvetle ü • 
mit edebiliriz. 

Çeliğe gelince, çelik malum olduğu 
üzere demir ile karbondan mürekkep 
bir halitadan ibarettir ve asıl mühim 
sanayii de çelik sanayii teşkil eder. 

Bu bapta icap eden tafsilat ile mem· 
leketimizin demir madenleri ve demir 
ithalatı hakkında elde ettiğimiz malu
matı ayrı bir yazı ile okuyucularımıza 
arzedeceğiz. 

iki çocuk ortada yok 
, Etyemezde oturan İnhisarlar anbar 
memuru polise müracaat ederek 13 ya 
.şında oğlu Ferid ile 15 yaşında Hasa -
nın dört gündenberi eve gelmediğini 
söylemiştir. Bunlar evden gizlice san· 
dıktan on beş lira da almışlardır. Ço -
,cuklar aranmaktadır. 

Yaman iki ıoyguncu 
. Karadenizden gelen Hüsnü ismin • 
de biT.i Galata rıhtımına çıkarak otel 
ararken karşısında iki kişi peyda ol • 
. muşlardır. Bunlar, Hüsnüye: 

- Sana biz otel buluruz.. diyerek 
Galatada Kemeraltına götürmüşler ve 
üzerine atılarak parasını çalmışlar ve 
kaçmışlardır. Soyguncular aranmak -
.tadır. 

o:>on Posta okuyucuları arasında 
bir eğlence tertip etti: 

Hergün memleketin bir köşesinde 
çekilm~ kalabalık bir halk kitle· 
sini gösteren bir fotograf çektiri· 
yoruz. Bu fotografı altıncı no· 
ter Bay Galip Bingöle göstermekte, 
içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 
· Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 

sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahih: ida • 
remize müracaat ettiği zaman kendısi· 
ne üç Liralık bir hediye takdim edile
cektir. Okuyucu taşrada ise mektupla 
müracaatını müteakıp hediyesi yolla -
nacaktır. Yukarda gördüğünüz fotograf 

Köprünün Kadıköy iskelesinde alın· 
mıştır. Çehresi yuvarlak dahiline a .. 
lınmış olan bayan matbaamıza 

müracaat ederse hediyesi derhal 
verilecektir. Bundan E>vvel neşretti-

ğimiz fotoğraflarda kendilerini ta
nıyan okuyucularım1z matbaamı .. 
za müracaat ederek hediyelerini almak 
tadırlar. 

* DİKKAT: Bu sütunda resimleri çı· 
kan okuyucularımız, hediyelerini bir 
hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde 
haklarını kaybedeceklerdir. Bu mi.id
det İstanbul haricindeki okuyucuları
mız için on beş gündür. 
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Milli küme maçlarının neticeleri 
Beşiktaş Üçoku, 4-1 Ankaragücü de 

Doğansporu 5-1 mağliip etti 
. .Milli küme oyunlarının üçüncü turu 
~çı.n İstanbula gelen Üçok takımı dün ~~.~~IMN~".l 
ıkınci maçını Şeref stadmda Beşiktaş 
takunue yaptL 

.Birinci devre Beşiktaş 1, Üçok 1, i
kinci devrede Beşiktaş 3, Üçok spor 
sırı~ ~ayı ile g€çen maç 4-1 Beş.iktaşın 
galıbıyetile geçti. 
~eçen hafta İzmirde Be~iktaşı 1-0 

rnaglub eden Üço'k sporun dünkü maç
ta &şiktaşa mağh1b olması dünkü o -
Yunun en tabü bir neticesi idi. Bir gün 
~\'\>el Fenerbahçe maçında büyük mu-
avernet göstermek suret.ile bir sıfır 

lnağlub olan İzmir takımı, dünkü maç· 
ta da aynı oyunu gösterdi, hatta zaman 
zarnan daha güzel bile oynadı. 

Buradaki maçlar vesilesile iki defa 
0~ununu seyrettiği:miz İzmir takımı 
d~n de şahid olduğumuz gıbi tamamile Beşiktaş muhacimlerinin İzmir kalesinde kesilen hücumlarından biri 
sur'at ve cesarete istinad eden bir o - haleleri bu hırçınlığın ancak önüne ge- ,kı, Nurullah, Şeref, Fuad, Adnan, Ha-
run tarzına maliktir. , çiyordu. lid, Reşad. 
d. Doksan dakika zarfında hiç ~urup . İzmir takı.mı bu kadar sayıdan sonra Ankaragücü yalnız kalecisini değiş • 
. ınlenmeden, yılmadan çalışan Izmir· hiç değil'se bir gol daha yapabilmek i- tirmişti. Hakem Fenerli Said Selahad· 
li~er iki oyunda da tecrübe noksanlığı çin fazla gayret sarfetti ise de muvaf- dindi. 
Yuz· ' Unden ~ir 'kaç sa~ kaçırdılar:. ,fak olamadı. .. Oyuna Doğansporlular başladı ve 

Toplu hır halde hucum ve mudafaa Takımlar sahaya şoyle çıkmışlardı: beşinci dakikada Adnan güzel bir kafa 
Yapanııyan Üçok oyuncuları uzun vu: Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, Fa • '.vuruşile İzmirin ilk ve son golünü 
t~~ ve alabildiğine koşmaktan ?ayrı ruk - Feyzi, Hakkı, Fuad - Hayati, Rıd- yaptı. 
lnusbet bir netice ve derli toplu bır o - van, Sulhi, Şeref, Eşref. Oyunun b d t 1 d 
Yun ·· . 1 dı. u·· k· N . z· Al" N k E . un an sonrası ora ar a 

gosteremıyor ar ço . eJat, ıya, ı - amı , n - geçti. 16 ncı dakik d H d" şahs· b" 
k Yerden ziyade havadan oynamaları, ,ver, Adil - Hakkı, Şükrü, Basri, Said, a a am ı ı ır 

0ntrol vaziyetleri esasen müsaid ol - .Saim. 
lllıyan İzmirlileri bilmiyerek daha Hakem: Nihad Asım (Galatasaray) 
lllüşkül vaziyete sokuyor, rastgele ha· İzmir takımı bugün gidiyor 
\"ada dolaşan top çok defa bu yüzden Şehrimizde iki müsabaka yapan İz -
kendi ka1elerinden bir türlü uzaklaş - mirin Üçok futbol takımı bu akşam 
lnıyordu. Bandmna yolile İzmire hareket ede -

liücum hattile, muavin hattı ara - . cektir. 
sında yer değişikliği yapan Üçok dün- Öpıer Be~m 
ltü oyunda daha ziyade müdafaaya e - , Galatasarayın hususi maçı 
heınmiyet vermek suretile İzmirde Galatasaray birinci futbol takımı 
llıağlub ettiği takıma hiç değilse ye ~ dün Taksim stadında yeni Kurtuluş ta .. 
llilnıemeği hesablamış olmasına rağ · kımile hususi bir oyun yapmış ve 9-1 
llıen ilk devredeki tahammülü göstere· galib gelmiştir. 
llıediğinden ikinci devrede üç gol ye- Su sporları hakem kursu açılıyor 
di, , Su sporları federasyonu 1 O nisanda 

İlk devre daha ziyade Beşiktaşın ha başlamak üzer bir hakem kursu aça -
klıniyeti ile geçmiş, Şeref ve Sulhi o - caktır. 
Yunun ortalarında iki büyük fırsat ka- Hakem kursu bir buçuk ay devam e- Betikt.atlı Hakkı bir hücum esnasında 
Çıtnıak suretile devrenin sonlarına ka- decek, kurs Galatasaray klübü salo -
dar vaziyet sıfır sıfıra devam etmişti. nunda aç~lacak~.ır. inişle Ankaragiicünün beraberlik sayı-

Bu arada İzmir merkez muhacimi sa Muhtelıf klublerden bu kurs için sını yaptı. 
katıanarak dışarı çıktı, bunu Şerefin sa , namzcdler çağırılacaktır. Bundan sonra Ankaragücü muha -
katlığı ta'kib etti. cimleri birbirlerile gol kaçırma yarışı 

İki takım onar oyuncu ile sahada ka Ankaradaki ,Yaptılar. Boş kaleye gol atamıyorlardı. 
lınca bu hakimiyet Beşiktaştan İzmir .Bu suada İzmirliler soldan bir akın 
takımına gcçtL Maç ve koşu saptılar. Ankaragücü kal€cısi bir çı • 

Muavin hattından daima ileri kaçan kış yaptı ve topu tutamad!, top kaleye 
liakkı kırk birinci dakikada hafif bir D .., k d girdi. Lakin Ankaragücü bekleri topu 
§iitıe ilk sayıyı yaptı. oganspor d ün An ara a kale içinden çevirdi. Hakem uzakta ol-

.. Bir dakika sonra İzmir sağ açığının son maçını yaptı .duğu için bunu göremedi. Devrenin 
g.uzel bir ortalayışını merkez muha - 4 · 1 36 d kı"kasında sol ar> k JI d" Ankara, (Telefonla) - Izmirin Do ncı a :.ı anı ı, 
cını mükemmel bir kafa vuruşile Be· ğanspor takunı bugün ikinci ve 

1 
Ankara?.ücünün. i~inci golünü attı ve 

Şiktaş kalesine sokarak 1-1 berabere son maçını Ankaragilci!e oynadı.! dcwe boylece bıttı. 
Vauyet oyuna ayrı bir hız verdi. Hava güzeldi. Bu itibarla stadın dörtte l İkinci devrede Ankar:ıgücü, hakim 

İkinci devrede iki sakat oyuncu ile üçü dolu idi. Vekiller ve saylavlardan bir oyun oynadı ve 3 gol atarak oyunu 
b~şlıyan maç Beşiktaşın yavaş yavaş bazıları seyirciler arasında bulunuyor- ,5-1 kazandı. Hakemin idaresi güzel -
agır basmasile bir müddet devam et - lardı. di. 

ti. Büyük maçtan evvel, Çankaya ve Ank~rada dünkü kosular 
liayatinin kornerden çektiği topu Demirspor arasında bir dostluk maçı ... , 

liakkı yirminci dakikada içeri soktu. yapıldı. V,e maç iki iki berabere bitti. Oyundan evvel Ankara bölgesi atle-
Otuz beşinci dakikado Eşref penaltı - Bundan sonra saat on beş otuz beşte tizm birinciliği için bir ko~u yapıldı ve 
~ üçüncü, biraz sonra Hakkı fevka - Doğanspor ve Ankaragücü takımları neticede küçüklerden bir:nciliği Mah· 
~de bir şütle dördüncü sayıyı yap - sahaya çıktılar. mud, ikinciliği Edib, üçüncülüğü Hil -

Doğanspor takımı dünkü takımında mi kazandı. Mesafe 3 buçuk kilometre 
lier sayıdan sonra oyun, bir parça peğişiklik yap.mı~ ve şö~le. dizi.imiştir: 1 idi. Büyükler ~rasındaki koiuda Mu· 

Qaba sertleşiyor, hakemin haklı mü da- Mahmud, Zıhnı - Fethı. Ismaıl, Hak· I haf ızgücünden JsmaH çok rahat ve gü-
----....,.------..-._...-.....~-,--...--~------~·-,, - .. ·~ " ı zel bir koşudan sonra birinci, Demir -

.. 

hmire pen:utıdan bir gol olurken 

i spordan Selim ikinci, Muhafızgücün 
den Ali üçüncü geldiler. 

İstanbulspor Ankaraya gidiyor 

Ankara, (Hususi) - Haftaya cu -
martesi ve pazar günleri İstanbuldan 
Anadolu klübü güreşcileri!e İstanbul -

· spor futbol takımı buraya gelecek, cu· 
martesi pazar günl~ri karşılaşacaklar -
dır. 

Hakem kursu 
Su sporları federasyonu tarafından 

bir hakem kursu açılacaktır. Kurs 10 
nisanda başlayacak, bir buçuk ay de
vam edecektir • 

Sayfa 1 

Tahranın meşhur cilivı 
Lokanta, Tahranın en temiz, en tipik ve en meşhur cilavını yapan
ve bqka yemek bulundurmıyan bir müessesedir. Dünyanın her 
tarafından lrana ve bilhassa Tahrana gelen seyyah, mütehassıs, 

herhea, bir kere buraya uğrar ve ciliv kebabını tadar 

Yazan: lbrahim Hoyi 
- 10 [~~ 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
zine müdüriyeti, Bank Milli İran ve 
yapılmakta olan opera binası, Firdevs 
oteli buradadır. Yeni polis müdüriyeti· 
ne iburadan gidilir. Ve göz alabildiğine 
uzanıp giden geniş caddenin iki tara
fında gördüğünüz aşağısı dükkan,. üstü 
evler, yeni ihtiyacın doğurduğu bir ço-1 
ğu zevksiz mimari nümuneleridir. 

Yolun ortasında duran otomobillere, 
boş arabalara bakıyorsunuz değil mi?. 
Burada nakil vasıtalarının bekleme 
yerleri i§te böyle caddelerin ortasıdır. 
İşte Tophane meydanı .. Buras!, artık 
şehrin yeni aldığı şekii ile merkeziye· 
tini kaybetmiş olan ve çevresı, beledi· 
ye binası, eski polis müdüriyeti, telgraf. 
hane, biraz ileride muazzam postahane 
ve süngüsü çoktan düşmüş İngiliz ser
mayeli Bank Şahi ile kuşatılmış me~ -
hur meydandır. Şehrin en kalabalık 
noktasıdır. Arabalar, otomobiller, bi -
sildetler, yayalar buradan döner, ka -
yar, akar, giderler. Ortada güzel, ve 
yüksek fıskiyeli bir bahçe vardır. Bay
ram ve şenlik günlerinde bu binalar -
dan yapılan tenvirat, burayı nura bo -
ğar, yer yer yapılan ateş oyunları hal
ka neşe dağıtır. 
İrandan ziyade Fransız stiline ya -

kınlaşan meşhur Gülüstan s1rayına bu
radan gtdiJir. Şu gördüğünüz birbiri 
arkasına sıralanmış otobüsler, beledi -
yenin nezareti altında şehrin muhte
lif semtlerine işliyen ckaptı kaçtı> lar· 
dır. On şahi ( 4 kuruş) mukabilinde si
zi şdhrin bir ucundan, öbür ucuna a -
tar. En hoşa giden bir iyiliği de, rast
geldiğiniz yerde durur ve eğer yer var
sa sizi G<.abul eder. Bank Şahıye karşı 
yan yana dizilmiş ve hususi gibl görü
nen otomobilleri mi merfrk ettiniz? 
Bunlar da, belediyenin n1rhma tabi -
dir'ler. Ve halkı - beş kişi olmak şarti
le • adam ba~ı iki riyale ( 16 kuruşa) 
şehrin beş altı kilometre harıcine, say· 
!iyelik yerlerine taşırlar.. Dolayısile 

insan, icabında tek başına taksi tut -
mak külfetinden, mecburiyetinden kur
tulur. 

* Epeyce gezdik, ve yorulduk aziz o -
kuyucular ... Madem'ki Tahranda bulu -
nuyoruz, ruhsat verirseniz sizinle bir· 
likte halis bir İran çilavı yiye1im .. Ba -
kalım, İstanbuldakilerine benziyor mu, 
o halde: 

- Loganteye, düriişkeci... (Lokan
taya arabacı .. ) 

Lokanta, Tahranın en temiz, en ti· 
pik ve en meşhur çilavını yapan ve 
başka yemek bulundurmıyan bir mü -
essesesidir. Dünyanın , her tarafından 
İrana ve bilhassa Tahrana gelen sey -

(• J Bu yaT.ının birinci L:ıımı 1 Nisan tarihli 
nuıh· ıııı:uln çıkmıştır. 

Ayvalık orla11ıektebinin 

İçecek suyu 

Neaen bakznıszz? 

Tahranın güzel abidelerinden biri 

yah, alim, mütehassıs, herkes, herkes 
bir kere buraya uğrar ve çilav kebabı
nı tatar. Burada İranın o nefis kokulu 
Sedri pirinci (gezgin Hakkı Si.iha üsta• 
dımızla Refik Ahmet Sevengilin ku • 
!akları çınfasın) ile yapılan pilavda 
başka bir nefaset, tad vardır. 

* Lokantaya girmek için lutfen şu 
merdivenlerden çıkınız, alnınıza gelen 
kapıdan içeriy€ giriniz .. Ve şu oymalı, 
mozayik camlara, kitabelerle süslü 
pencerelere ve etrafında bütün evlat • 
ları, nazuları, sefiı'leri olduğ1ı halde 
tahtında oturan Nasıreddin Şahı, ve • 
ziri azamı cMirza Ağahan Niz~mn: -
mülkı> e 1bir şeyler söylerken gösteren 
yağlıboya resimlere bakımz!. Hele, şu 
resme dikkat nazarınızı çekerim: Za .. 
manının hariciye nazırının yanında, 

başında Sultan Aziz fesli, göğsünde ni
şanlar, baca1kları iğri, setre pantalonlu 
birisi duruyor. A'ltındaki yazıyı oku • 
yorum. Şarje Vafiri hükılmetı O.,nıani 
cenah Haydar Efendi..» Cenabl Haydar 
Efendinin yanında da çekik gözlü, ır • 
kından ziyade Japonu andıran Rus se
firi dildlm~ ... 

Ruhunda daha hala eski cevherini, 
kabiliyetini sakladığını gösteren İran 
san'atkarlarının yarattığı bu süsli.i, rev
naklı dekor içinde cçilav kebap• ye .. 
mek her halde zevtklidir. İşte gaı."soıı 
bir tepsi içinde lazım olan şeyleri: So
mak, turşu, tatlı soğan, ayran ve be -
yazı akıtılmış yumurtayı getiriyor .. 

Diri, lakin yumuşak, beyaz pilavı -
nızı kaşık ve çatalla karıştırınız, bu su
retle içindeki tereyağıyı er:tirsiniz. Si· 
nirsiz kebabı da parça parça kesip içi
ne atınız. İki tane de yumurtanın sarı· 
sını buna katınız.. Biraz da somak eki· 
niz .. İşte Tahranda ve bütün İranda 
hakiki İran cçilav kebabını• ancak bu 
merasimden sonra yiyebilirsiniz \'e ye
melisiniz... Hakkile zevkine varabil • 
mek için <le ayranı ihmal etmeyiniz .. 

Sizleri tıkabasa doyuran bu «tek 
kap• yemek ancak 6 Riva! ( 4S kurıış) 
~~ i~h~I~i 

baları kendisine minnettar kalac=ığız. 

* Kemaliye nüfus memurluğundan 
bir türlü çıkmıyan bir kayıt 

Nallıhan posta telgraf memuru Bay 
Mustafa yazıyor: 

Ayvalık okuyucularımızdan bir baba 
yazıyor: 

- Bura evlenıne memurlu~ıı 16 knnu
nusanl 1937 de Kemaliye ıncmurluğıma 
bir erkeğin evli veya bekar olup olm~dı
~ına dair yazdığı yazısına, aradan aylar 
geçtiği halde, hiç bir cevap ~elmedl. Kay
dın çıkarılması için ayrıca hususi mura
caatlar yaptık, gene netice alamadık. Bu 
yüzden blr hayli de müşküUıtn uğradım. 

- Oğlumdan daima dinlediğim bir şi -
kfıyet vardır ki, şimdiye kadar f'hemmi
yet vermediğim için alakadar olmamış -
tım. Fakat ayni mektepte oktiyan t.ıle -
belerden bir kaçının velisinden de ayııi 
şey! dinledim ve alftkadarların dikkat 
nazarını çekmeğl lüzumlu gördüm. 

Ayvalık orta mektebinde talebe tara
fından içilen su ağır bir kok~ taşımakta
dır. Suyun bulunduğu yer ağzı açık uir 
sarnıçtır ve bu sarnıç uzuıı senelerden -
beri temizlenmemiştir. H'nlbııki Ayvalı~ın 

gayet güzel bir suyu vardır. Kıymetli or
ta mektep müdürünün alakasını dileriz: 
Çocuklarımızın içtiği bu suyun pisliği ve 
fena kokusu giderilirse, bütiin talebe ba~ 

Bu kaydın iki ayda çıkarılam~masma ne 
dersiniz?. 

* Okuyucularımızın sorgularına 
cevablarımız 

Okuyucularımızdan N. Z. T. ye 
- Karaa~açtakl köy muall!m kursu 

yalnız çavuşlar içindir. Hariçten, ortn 
mektep mezunları bu kurs:ı giremezler. 
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Niaan 5 

Geçen haftaki 
bilmecemizde kazananlar 

20 Mart tarihli bBmeceİn.izde ka - den 71 Muzaffer Yüksel, Ankara Inkıllıp ına· 

SeğendiQfntz kadın ve erkek tip!srf nedir? 
K:amnanlar 1 l Arslan, İstanbul Kınnkapı orta mektep ırt 

.zanan "talihli okuyucularımızı aşağıya halles.1 Samsun sokak: 24'/26 da Matunut. 
yazıyoruz. İstanbulda bulunan kaza • Ankara Camhmiyet ilk mektep 247 Bürban 

nanların pazartesi, perşembe günleri KİTAP 

Her cevap yolhyan 
okuyucuya hediye 

öğleden sonra hediyelerini bizzat ida- İstanbul kız nsesl 871 A. Ülklilü, YükSek 
rehanemizden almaları lazımdır. Taş- iktisat ve ticaret mektebi orta kısım Meh -
ra okurlarımızın hediyeleri posta ile met Sönmez. Vezneciler Bozdoğan kemeri 
gönderilir. Klrazlunesçlt No. ı 7 de Pakize Evren. is • 

- 81 -
Ounyada yalmz tO türlü 

karakter vardır 
Felaketle neticelenen bir gönül ma- verilecek, neticede 

1 

masın yetişir. Buna mukabil boyunun 
ortadan uzun, ahlakının da çok düriist 
olmasına ehemmiyet veririm. Ym·ası -
na ~cdriin olması da lazımdır. 

1 

.Ankara: F. E. 
5 kijiyc 5 

SAAT 
tan bul erkek llsesl 3/ A 62 de Ahmet Güler. 
İstanbul 54 üncü ilk mektep 5/B elen 518 sa
bahaddln Günsel, Fatih Çarşanba Ciha.n ı.:
sin, Beylerbeyi Küpllce yolu 76 Zehra, Sil • 
Jeymanfye 7 lncl mektep 51.A dan 233 ibra· 
hinl Elver, 43 üncü mektep 52 Ömer FarUt. 
İstanbul erkek lisesi 828 Y. Lupaç . 

cerası bana dünyada 2 tip insan oldu- en güzel cevap 
ğunu gösterdı. 2 türlü tip diyorum. iki J sahibi 50, ikinci 25, 

cAdres matbaamızda saklı• 

r-------... İstanbul erltek lisesi 2 C den 1587 M. K. 

~~~~~~::ı i::~'::. :: iı mutf~:~ a~0ca~::r 
be. d ciün)ada 6 türlü karukter vard1r. ----------------• 

Hed·yelerim· z 
Dünkü 76 - 80 numaralı ~vapla

nn hediyeleri dolma kurşun kalem, 
tuvalet malzemesi, resımlik, mürek 
keplı dolına kalem olarak seçilmiş-

Tayman. İs.tanbul 1 1ncl mektep 1/B den 
161 !.tnammcr Uyucan, İstanbul erkek lisesi 
1985 'l1evrık Mustafa. İstanbul M üncfi mek
tep 181 de Nevide, Karagümriik Z1 inci mek
tep :sınır 3 den 174 Fahrl. 

MUHTIRA DEF~"' ... :l'.t.;K,..., ...... f 

KART 

Konya: Hlıklmlyctı :Milliye olmlu sınıf 5, 
890 Medlha, Kumlcnpı ort.a mektebi 1/1 de 
284 Hur§ide, İstanbul erkek llsesı F. çı\11, 
.İstanbul erkek lisesi 1/D 1007 Hüseyin oe· 
mlrel, Adapazar orta mektebi 5:i2 Hayri, is· 
tan'bul erkek lisesi 1248 Ferruh, Beylerbeyi 
Kuplücede '76 numarada. Zehra, İzmit De • 
miryolu tütüncü Abdullııh ogıu Sadullııb• 
İst.anbul W uncu mekt.ep 95 numaralı Bablte 
Yiğit, Çorlu binbaşı Bay Saik oğlu Tarık. 
Anknra Hac~ayrıım mahallesi GazlanteP 
SGkağı 36 numanı Zeki Demlrtnş, Pertevni· 
nJ lisesi 4/C 127 Sermet, 49 uncu mekteP 
4 üncti sınıf 166 Saadet Bilen, Kumkapı orta 
mektebi 2/C den 504 İrfan, İstanbul ticaret 
Usesl 1166 Nureddin, Konya erkek orta melt· 
tcbl 1/B 60 Mustafa Kemal Soğancı, Kırk· 
J.arell Kocahlsar orta mektebi IJI/A dan 189 
Ercüment, Davutpa.şa orta mektebi 69 Hüs· 
nü Özyalçm, Kumkapı orta mektebi 3/ A daJl 
811 Bekir Akat, 4.4 tincil mektep 5/A dan 154 
Hikmet Demirel, Nuruosmaniye Mengene 
sokak 6 mmıanı.da MeUn mmı, Çembetll • 
tat Peykhane rokak 23 numara Fehmi, İ.1-
tan.bul erkek lisesi 89 Ahmet, Kumkapı or -
ta mektc'l>i 204 Şevket Çuhadar, Beyoğlu m~ 
kAr sokak 10 numarada Hamdi Yeti§, b -
tıkllU llsesi Ercüment Celll, Selçuk kız Ertik 
mektebi S69 Nezahat, İstanbul erkek Usesl 
1/B den Abdi Kızıltuğ, Balıkesir DursunbC1 
kazası maliye odacısı Fethi ÖZefe, Ankara 
Askeri fa:brlkalar top çatım yerinde 1891 Ce· 
mal Atık, İstanbul erkek lisesi !IE den '71S 
Güner, Slileym.anlye 7 lncl mektep 5/A darı 
223 İbrahim Elver, İstanbul Sirkeci Ebttssuu' 
caddesi 12 numara Müzeyyen Altındll. Kon 
ya tüccardan Sandıklı Mehmet kızı Serme 
Ankara Atıfbey mahallesi 193 numarada [ 
Tuna, İnnit ı>OSta memuru Basri otıu Nec -
<let Yazıcı, Nl~ntaşı kız orta mektebi 137 
H1W. Köksal, Afyon İsmetpaşn ilk mektebi 
3 üncü sınıf 201 Fikret, Ankara. Akköprü de
kovlller bölü~ünde Nasuhi, Ankara Bomont1 
t\stfi Maltepe Ofiaz sokak 3 numarada Tilr
kln. 

dı. ... m. Buna beher tipin kendi ka-
rak .. ı .he ederse.11iz yekünu ( 1 O) a 
ha ur. 
Ş · e\lcnmek niyetinde değılim. 

F ayet bu karan verecek olursam 
·m k dını bu.maktan ?.orluk çek· 

mem sanırım. Yüzü sarışın veya es -
mer. gözü mavi, siyah, yahut çakır ol
muş, netice müsavidir. Maksat hayat 
arkad ~lığı değil mi, yeter ki mizaçlar 
yekdi- e .. ine uygun olsun. Vücut iti -
barile balık etini severim. Rüşti tahsi
lini de kafi görürüm. 

Taksim •sıraserriıer: ll\I. iL 

- 82 -
Ko dm hayal peşinde gezmemeli 

Az söyler, çok dinler, iyi ile kötüyü 
tefrik eckbilir. 

3 - Tahsil: 
Pek aramam, fakat hiç değilse orta 

bilgisi olsun derim. 
A~ı.kara; l'enhıiıl: Tevfik 

- 85 -
Ben güzel değilim, zevoemi de 

gnze1 istemem 
Teyzeciğim, 
.ıfademki benim fikrimi soruyorsu

nuz, söyliJ"e)Tim: Şahsan güzel deği -
lim.. Binaenaleyh ıbana hayat ~rkadaş
lığı edecek-0lan g~ kızın cia güzel oi
masını istemem. Hiç bir uzvu sakat -01-

tir. 
Bunlardan İstanbul d?c:ın -
da lbu'unan okuyuculann hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön-
derilınıştir. İstanbulda bulunan o-
myuculann da id.arehanemize ge

lip hediycl<!rini almaları !lazımdır. 
Hediyeleri .ayrılmıştır. Kendilerin: 
bekliyoruz. Pazardan b:ışka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediye1erin.i idarehanem1zden ala 
cak okuyucularımızın yanlarında 
hüviyetlerini isbat edecek bir lı'esika 
bulundur.ına.lannı rica ederiz. 

İstanbul erkek &esi 3!E den Tevfik Ay -
kars. Ankara Atatürk erkek me.ttebl 4/A dan 
Kemal Ayanur, Beyoğlu İstiklfıl caddesi Su
r.iye a~rtımanı Attllrt can, A:ıkaro Hallaç 
Mahmut mahallesi Saydam sokak 20 Farclk 
Gfirnn, Sult.rınahmet Akıbıytk caddesi 74 de 
Kamran, Edirne Kurtuluf ilk mektebi 3 den 
272 adlde, İstanbul erkek lisesi A. Türkay, 
Galatasaray llsesi idare !.§yarı Nuri oğlu İh-

ALBÜl\I 
Kabataş erkek lisesi 2 rB den 373 Esat öz

ertem, Mersin ithalat gümrüğü muhasebe 
birinci ikAUbi Ent kızı Buna, Vefa Kovacılar 

l caddesi 96 da Bürhan, Ankara Devrim ilk 
mektebi 51B den :909 Şemseddin, Alemdar 
Satkımsö~ sokak 16 dn Katına, Ankara 

Kadını simaca yuvarlak yüzlü ola -
rak tahayyül ederim. Ağzı küçük. bur
nu küçük, .kaşlan, gözleri Ye saçları 
siyah olmalıdır. 

________________________ .,., ________ . ___ _ ıposta memurlanndan Hamdl Ertem kar -
deşi Muhsin Ertem. .İstanbul S!? ncl mektep 
1/A <lan 60 Hidayet P1narda.ğ, Eyüp orta 
mektep 1/ A dan 87 Mümine İşcan. 

Karakterce kadını az söyler, söyle. 
neni çok dinler, hayal peşiocie gezmez 
olarak görmek isterim. Orta tahsil ka
fidir. 

M.Kemal 
Ankııra, Yeniş~hir postrestant No. cb 

-83 -
Stislenmiyen kadın kendini 

beğenen kadmdır 
Teyzeciğım, 

Bu suali neden sordun? Aradığım 
tip•eki kadını verecek misin sanki? 

Munta?.Clm vücut, fovkaiade bacak
lar \ e J üz nasıl olursa olsun. fakat mü
kemmel tuvalet yapsın. Çünkü süs -
lenmiyen kadın kendini beğenen ka -
dınd:r. Giyinmesini, konuşmasını bil
sin. tahsili beni aıakadar etmez. Fev -
ka.Jade dansel~in, en aşağı sporun bir 
şubesi ile alakadar olsun. İşte ideal ka· 
dm, 

Mat Kal'ŞIJ'&ka dz11li.r) 
«Adrea matbaamızda sa.klıdır.-

- 84 -
Tahsi!i pek aramam, bilgisi 

orta derece olsun yetişir 
Aile terbiyesi tam olmak şartile: 
ı - Eşkal ve renk: 
Ten beyaz, saç sarı ve kıvırcık, göz 

çakır1 ağız ve burun küçük. 
2 - '.l'a \'lr ve hareket: 

Milü roman 

116 t f b · T.·· k . ô ~'\J iöO,., 
ı~.1 es u . ır ı ur . ~ ~ 
ismet lnönü g ) 

(Baştarafı 2 inci say ada) 
ayni aziuı He çalışan bir unsuru olmak 
itı'barile, en yüksek derecesi ile tadı -
yor. Bunun için, T:ürkiyenin en mes'ut 
bir adamı, yahut en mes'ut insanların
dan biridir. 
Bazı saadetler vardır ki, insanlann 

kalblerinde haset değilse bile küçük 
bir gıpta olsun uyandırır. Halbuki İs
met İnönünün bugünkü saadeti kar.şı
sında hiç 'bir Türkün kalbinden böyle 
bir hissin gölgesi bile geçmez. Çünkü, 
onun saadeti biz.im saadetimiz.dir, Tür
kiyenin saadeti! Siyasi adamların saa
detleri hem anonim, hem de koUekttf 
bir saadettir: Onların, siyasi hay.alları 
itibarile duydukları her lezz.et zerresi, 
bizim gönüllerimizdeki ferah ve neşe
rJn zerrelerinden mürekkep olur. Bu
nun için, kendimizi daha mes'ut his -
setmek hodgfunlığı ile de olsa ona da -
ha yüksek saadetler dileyelim ... 

Muhittin Birgen -----
Maç kurbanı 

Cerrahinin KALEAITRAŞ 

M • • İstanbul 49 uncu mektep 42 Muzaffer 
U C iZ e S l Saydam, İstanbul erkek lisesi 5 A dan 385 
( Baştara:fı 6 ma sayfada ) Ekrem Olguner, Şlşll H:ıllis'kArg:ızl cadde.si 
. . . , 119 Mustafa Cevdet, İstanbul erkek lisesi 

Fılha:rika 'bu· ~y sonra, penost-e un csı Neja.t ÖZdae tturuosmanlye Selrillınes-
yeni hücı-eler :vücuda getirdiğini ve bu I cit sokak 4 de Nİhat, İstanbul kız orta mek
hüc.relerin kireçlenerek sertlenmeğe tep l / A dan 7-t Bedla Sezen. 
başladıldannı müşahede etti. Kemı"k - DİŞ MACUNU 
siz kısımda kemik vücuda geliyordu. Mardin orta mektep 1/ A dan 45 Sabahad-

Aradan allı ay geçtikten sonra pe - din, Ankara Cebecl İltekln ilk mektebi 5/A 
· t • · · 1.arn ·1 d ld ' dttn 62 SüheyUı. 1:>arp, Manisa jandarma 

nos e un ıçı amı e 0 u. me...--tez karakol komutanı Gd. Bş. Çvş. Sım 

Şimdi kız arlık bacağını tamamile 
elde etmiş ve eskisinden de sağlam ol
muştur. Yalnız bir sene kadnr yatakta 
kalmış. adeta tabiat kendisine yem bir 
baca'k hediye -etmiştir. 

Doktor ibu m'ünasebeUe şu sözleri 
soylemiştir: 

c- Böyle ibir ameliyat yapmak be -
nim için çok tehlikeli idi, yavrunun ha
yatile oynadım. Fakat ötedenberj ileri 
sürdüğüm bir iddiamı isbat ·etmiş ol -
dum. 

kızı Gülseli, Nişnntaşı Hacımansur sokak 80 
de Tt!vllk A .. İstanbul erkek llses1 803 Nl -
hat, Kadık'öy kız orta mektep 8 den Sa.tin. 

DİŞ FmÇASI 
Ankara İltekin mektebl 5/ B den 594 Hfi

g-eyln, Edime KaF.ancılarbaşı caddesi 39 da 
6. Yumulay. Ankara D . D. Y. hasılat yOlcu 
kalemi Emin oğlu Ayhan, İstannul 6 neı 
mektep 33 Kemaleddin Evren. Sult.aruılı -
met No. 51 de Lütfı Dernek, İsLanbul erkek 
iisesi "iH Ali. 

1'1ÜREKKEPL'İ KALEM 
Bursa Setb:ışı Namazgiih caddesi No. 5 de 

Yaman A&lan. Fatih l3 üncü mektep t/C den 
113 Handan, Kilµı.bya llsc&i llk devre son sı-

Karı hoca kavgasının 
Acıklı netlceleri 

<Baıtarafı t inci sayfada) 

. . . . nıftan 86 Mahir Tunçay, Boğaııçl lisesi 199 başlamışlardır. Bu esnada kadının ku· 
S<>van zan gıbı mce bır zarı hastalık· Şahin Kemal, Kadıköy ı net mektep 202 Şe-

lı kemikten ayırmak hayli tehlikeli bir l liif Utur, Eyüp eski Yenitahta mlnare Ba - cağında henüz bir ya,ındaki çocuğu 
iştir. Sonra bu ne\•i aroeilyaUar an . yıldımçıkmn~ı 3 •• de Erdof;a.n. bulunuyormuş, kadın çocuğu yere hı· 
cak n~\·ünemaya müsa ':d vücudlarda KUÇUIC SUljU BOYA rakmış, fakat karı koca dövü)>ürlerken 

(Baştarafı 1 inci sayiarlıı) yapılabilir. Daha büyük kimselerde Boğn~içl Yenlköy 11ckke sokak 34 de Mcf- zavallı çocuk ezildiğinden derhal öl-
H b . dah h ] · 4~ k k 'k .. d . . haret, 1.:.1.::ınbW. erk.e'k lisesi SIA dan 62 Ab- .. t•· 

er an ıraz a cyecan anan perıos~ arlı· emı · vucu a getıremı- met Gıiler, Adapazarı orta mektep 21c den muş ur. 
Osman, kademe kademe yültsdmiş ve yeceği için bu türlü ameliyatın da fay- 216 Fethi .sezer, cağaloğlu 'Hamam sokak 4 Hadiseye müddeiumumilik el koy· 
nihayet elektrik cereyanına kapılarnk dası oimaı.» de Sallha, Ankara Bahriye caddeSl 45 de Se- muştur. Ceset üzerinde yapılan otop· 

yarı ölü bir halde yere <!üşmüştür. Bu .................. -···----·· .. -··---···-·- dat oğlu :frioK SULU BOYA side çocuğun aldığı berelerden öldüğü 
hadise orada büyük bir kargaşalığa ı Şişli Etfai hastanesine kaldırılmış, te- Vef:ı erk.ek llscsl 21 A dan 445 cemil Özkal, anlaşılmıştır. Ana, baha hakkında ka-
sebebiyet vermiştir. Osman, hemen da altma alınmıştır. İstaılbul etkck 11 si S!B den 631 F. Begeç nu:~ takibat yapılmaktadır. 

No. 31 

Sılih başına! 
zecine almıştır. Muvaff k olmalarını 'eden heyetlere elimden geldiği kadar rimde hiç bir hususi ~aksat yoktur. 
istemeliyiz. Çünkü bu vaziyetten kur- çalış•yorum. Daha iki gün evvel bir ec- Fakat düşüncelerimi sana o1duğu gibi 
tulmak lazımdır. Ve bugünkü vaziyet nebi gemi ile Brendiziden Antalyaya söylemekte mahzur görmüyorum. Bu· 
tehlikelidir. iki bin sekiz yüz silah gönderdik. Cep- nu samimi olmama bağışla 1 

Muhakkak ki bu mücadele çetin o- haneleri de beraber .. bunları vasıtamız- Nişanlandın, evlendin ve bugün ko· 
lacaktır. la Ankara hesabına yolluyoruz. Şimdi- casız kaldın. 

D_aima saadetini dilediğim ıiçin ayni 
temennileri tekrar eder ve gözlerınden 
Öperim Nilüfer. 

Suat PertCT 
Yüzbaşı Fikret okuduğu ml"ktuplar 

arasında en kısa ve en terbiyelice bul
duğu bu mektubu bir daha ok.udu. 

Ye kanaat getirdi ki bu mektuba -ka
-d.ar ilüfer tamamil« masumdur. Fa· 
\at bu mektupları ciddi bir itina ile 
.aaklıyan Nilüfer içi.n Suat Pertevin dü· 
'fiinceleri 'tahakkuk edecek mi) 

Asıl dava bundan sonra başlıyor. 
Ve bu .davanın dosyası da önünde 

duruyor. 
Genç zabitin elleri titreyerek okun

mamış sıradan bir mektup daha çekti 
ve açtı. 

Suat Pertevin bu mektubu da şöyle 
başlıyordu; 

Aziz ilüfer: 
Hadiseler keşfettiğim gibi açılıyor. 

Bu sabah haber aldım ki kocan seni 

Düşmanlar kuvvet!idirler. lik para yet'İne birer bono a'1yoruz. Fa- Vaziyetin resmi taraflarını bıraka-
Elimizdeki müdafaa silahları zayıf· kat içimde hiç endişe yok. Yeter ki bu lım. 

bürhan Cahit 

yüzüstü bırakarak Anadoluya geçmiş. tır. iş muvaffakiyetle neticelensin. Benim Kocan bugün ~lmasa yarın da mes· 
Hemen itiraf edeyim ki hu onun vazi- Paramız yo\tur. yirmi otuz bin liram batmış ne çıkar .. leğinin, vazifesinin emrettiği cepheye, 
fesi idi. Eğer memleket ancak silahla Bütün bunlar Anadoluda başlıyan Büyük bir maceraya atılıyoruz. hududa nasıl diyeyim senin varlığın• 
müdafaa edilecek hale gelmemiş ol - mücadelenin ağır olacağını gösterir. Hergün yeni hadiseler çıkıyor. dan uzak bir noktaya gidecek ve seni 
saydı dizlerini.1 dibinde, leziz ve serin Büyük devletlerin Türkiye üzerindeki Yarın ne olacak? yalnız bırakacaktır. 
bir kaynak gibi insana zevk ve ırarhoı-1 i~iaları t~Jikeli ~e~ildir. Çünkü. gö- Bütün bu meçhuller önünde en ya- Bu ~ekil izdivacı kabul edenler için 
luk verecek aşkını doya doya kana 1 ruyoruz. kı onlar hızım sırtımızda ıken kın saadeti benimseyip teselli bulmak· bu neticeyi beklemek tabiidir. Fak.at 
ka~a içebilirdi. ' birhirlerile geç.inemiyorlar. Ergeç ya· tan başka çare yok! bugünün hadiseleri normal zamanlar· 

Fakat vaziyet teh1ikelidir. kamızı bırakacak1ard1T. Fakat lz:mir - Şimdi biraz ~a kendimizden bahsede· daki hayattan pek başkadır. Hiç kiın· 
Memlekette her eli silah tutanın ar- den ilerleyen düşman insafsızdır. lim Nilüfer. ae yarının ne olaeağını kestir~mez:. 

tık milli bir dava fekli alan bu müca· merhametsizdir ve niyeti kötüdür. Hala susuyorsun. Böyle bir kehanette bulunmak çılgın· 
deleye katışması lazımdır. Onunla uğraşmak ve mutlaka onu kır- Hala dudaklarını ılciijı!eyen tılıajım lıktır. 

Bu itibarla kocanın da memleket mak lazımdır. bozulmadı. Hadiseleri en keskin zekaların hu -
borcunu ödemek üzere Arıadoluya Anlışıhyor ki büyük ve devamh bir Nişanlandın. Evlendin. Ve evlendi- dutları haricinde gayri tabii kuvvetler· 
geçmiş olması pek tabiidir. Arkadaşla- yeni harbin iç.ine giriyoruz. Ne ola - ğinin hemen ferdasında kocandan u· le yürüyor. 
umdan tanıdıklarımdan bir çokfarı da cak? Kimbilirl zak kaldın. Bu şartlar içinde hayatını tanzİlll 
her şeylerini, sevgililerini bırakarak içimizin isteği ile hadiselerin akışı O tabii ve mesleki bir maceraya a· etmek kimseye nasip değildir. 
Anadolu ya kaçtılar. Memleketi saran bir olsa ne mutlu. Muha'.kkakki damar- tılılı. Bu hususta ne düşünüyorsun) 
düşmanlara karşı <luran toplu bir h:al- larmda Türk kanı taşıyan her insan Ya sen~ Bütün aksi neticeleri göze almak .za• 
de ihareket etmek şüphe yok bir kuvvet bu haşin davaya yardım edecektir. Hala o garip sükutta devem edecek rureti var değil mi? 

teşkil edecektir. Şimdiden işitiy.oruz Benim or.taklarım bizden değildir. misin?. Anadolu ile fstanbulu bağlıyan yot
ki Ankacada mey<lana çak.an hükumet Buna rağmen ben Anadolu hareket- Bak sana gene her şeyi açık açık lar kapalıdır. Hatta posta teşkilatı bile 
Türkün hakkını müdafaa vazifesini ü- lerine yardım için gizli gizli teşekkül anlatayım Nilüfer .. emin ol ki fikirle- felce uğramıştır. . (Arkası var) 
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MOTAREKE GÜNLERİNDE İTTiHAD VE TERAKKİ 
------ Yazan: Eski Tanin Baımuh•rrlrl Muhittin Birgen 

Kongrede İttihat ve Terakkinin yeni 
bir ünvanla çalışmasını isteyenler vardı 

- Sen varsın, ba9ka reise ne lüzum ittihat ve Terakki, aene bu unvan çu Rıza, do~tor Bahaettin Şakir aı'bi 
•u) altından, fakat, sevk ve idare zümre- unsurlar ite her tefe razı oluyorlar, 

- Reisimiz 8ellıinl sini değiftirerek ve kendiıine daha li- fakat, «ittihat ve Terakki» ünvanmm 
- Kongre, yeniden seni reis inti· beral bir çehre vererek çalıfmakta de· değişmesini iıtemiyorlarc:lı. 

hap edİyorl vam etmeli idi. Bu münakataJaı içinde, ittihat ve 
Bu sesler brtımıda, o, atlatma uau· Üçüncü bir zümre de ittihat ve T e· Terakki kongrelerinde çoktan beri ilk 

l&ne müracaat ediyor: rakkinin büsbütün değişmesini, aza • defa bulunan doktor Tevfik Rütt6 ile 
- Arkadatlar, diyor; ben yorgun mi derecede liberal ve radikal bir prog- ben, iki fikir arkadafl, yanyana 

•e biraz da müteessirim. lçtimaa riya· ramla hürriyet ve metrutiyet icleallert- idik. Her ikimiz de ayni fikirde idik: 
let edecek halde değilim. Siz benim ye- ni müdafaa etmek üzere, yeni bir ün· Milli unsurun aeJecek vukuat CI .. 

ibne kongre için bir reis intihap ediniz van altında ve yeni unsurlarla çalışma· nasında kuvvetli bir rol oynamıya mu-
de müzakere devam etsin. ıı muvafık olacağı fikrinde idi. vaffak olması ve on eenelik mCf?Utİ· 

Hika.9elerl 

KAYAK SPORU 
Rusçadan çevP-ı: Aıa. 

Kongre devam ediyor Kongre, bu üç fikir arasında çalkan· yet içinde elde edilen ,eylerin kısmen 

8 ··zıe b' 1~ dı, durdu. Bu fikir çalkantısı, bir itti • olsun kurtarılabilmeai için, onun mey- Ç k k b' ın., sabahı idi. """artı· m -·--1r merdivenle • ~ u ao r onda ır yumuşama aaa· . Maa da lak . b" h . o er en ır ~ .n.I:' nı o uzuna v..ucu.- ~ 
illeti ibi . .' - - k d' . . hat ve Terakki kongresi içınde • .. na mut a. yem ır çe re ve yem man henüz karanlıktL ön dairelerden inmeğe başladı. Katyanın annesi de ~ 
l.!1 ~ ıoruhaunuı·'for,~el enb_ısındın çe- lesef, Basra harap olduktan sonral • bir program ile çıkması lazımdı. birinde tavandaki küçücük bir elek - kasından fırladı: 
~eaıne m ı oaan arı ır erece- 'Ik d f l k k 1. d O y · "ili b" ' . ..:uz- "' 1.1. )'e kacf ki edi 'h k • 1 e a O ara VU ua ge ıyor u. Ç 881 Y8 mi lr UftSUr trik limbası, adeta banyo odasında - Kalya, kızım, gıtme, uuu.. .ı.O-. 

11 
~~ te•. n yor v~ ~ı ~y~t on veya dört gün kadar sürdü; bu üç li- Acaba, bu unsur yaklatmakta olan im~ gibi bulanık bir tjıkla yanıyordu. üzerinize aç kurtlar saldırabilir .• 

aı:t ~~ r~~ ar:ı~yor. N~~ ut u:;:· kir arasındaki çatıfma arada bir tiddet fırtınaya dayanabil~ek mi idi> Aca- Udlversite fen şubesi talebef:!nden dın Biz, k~tla~~ ko~km:y= _. 
dan Saaul'hç u ç.~ ı!odr. k ı aye ·ı· . kes~derek, sonra yumuşayarak bir ha, bafka bir iaim ve bafka bir prog .. Katya Yernıoloveya, aynanın ka~~~- la mı.. urt ç or: uyo • 

ı paşa uzerın e arar verı ıyor. f d'.. fa il ihak .... .. • .. da asabi hareketlerle beyaz beresını gı,. .ruz .. 
Zannederim lr.i bu reiı hemen orada tara ın, ıger tara t ettıgı go ramla meydana çıkmasına ragmen, . rd .,,,. . d . b' kavak spor - Hey büyük Allahım, sen her şe,.... • • • "I k ·ı ı üzak ı k V hde . _,_ 1 .1. 1 1 yıyo u uzerın e mavı ır . J~ lf iizerinde bulunmuf deg .. ildir. Bu is- ru ere ı er eyen m ere er eıoasın- gere a ttın, gere& ngı ız ere k tüm': ...... d de kocaman kır .. .kadirsin!. Bu kızların hali niye vara • 

da ik. . .. .. .. .. il 'hak tt' .. fikl . b ·n· . os u, gogsun e 
ini kalabalık aruma dağılmıf olan mer- ' mcı zum~e uçuncuye t.ı . ~. ı mutte e.':, u .m~ ı un~un, yen~- mızı bir yazı ile yazılmış 13 rakamı cak? .. Hiç bir şeyden korkmuy .. orlar. 
kezi mnumt azalan ortaya atmıtlardı. v~ ~u arada ltt~hat v~ Terakkinın bus- ~n aençleşmek ıatıyen Turk kuvvetı· vardı. Katyayı sinirlendiren annesi B:8ri şu 13 rakamını değiştir. Ugu~ 
Salih ...., ilk lttibatçı}atdan, -ilam butun batka bır tekil almaıı brar}af· nın çalıfmaaına müsaade edecekler idi. Katyanm annesi Ksenya Livovnar, .bır sayıdır. . 
IEarakterli ft kamil bir inaandı. Bu .. mıt bulundu. Bu cereyana. .rkadan, miydi} Burası çok tüpheli idi. Omi • ufak tef~k, karga gibi, müteharrik bir - Bırak şu batıl itikatlan.. MaamP 
laiınla beraber, 0 muhitte hemen her- T~ p&fa, Mithat Şükrü bey de yar • ı dimiz pek az olmakla beraber, halin kadındı. Sabahtanberi, hiç durmad~ f~ bu .ka~ . ~~panm: Nurııaraa 
ke.in b' d aklın li d h 1 . elim ediyorlardı. Doktor Nazım, top- (Arkan var) trajik bir mırıltı ile kızını kayaklar u- .Ninka ile değiştınrım. O nasıl olsa Le-

._ __ '!_ en a F P ~~~..J reıı zerinde Leningrada gitmekten caydır· ;ningrada varır. Çünkü şampiyon. Bw 
,..,.~ deıecede o~ ve ~~a do 1 I Mu·· du·· rıu·· ğiin. den : 1 mağa çalışıyordu. Ksenya Livovna ,ikinci gidişi l.tan ınaanlaıdan deııldi. Henuz mer nhisarlar U. dır dır söyleniyor heyecanından m.p • . Günler geçiyor, Ksenya Llvovna edıl 
~- umumi azalannm tetir kuvvetleri zıp gı'bi zıplıyordu': yor, zayıfiıyordu. Telefonda Katy~ 
"•ve. hemnıtat, bir fikri ortaya atar 600 Adet boş bidon: Paşabahçe MOskirat Fabrikasında - Katya, sen ne yapıyorsun?. Böyle .aradıkları zaman m~~ gelme bitr 
ken bu fikri onlardan alıp "benimseye- 886 Kllo ıskarta çuval: Abırkapı bakım evınde uzak bir yere yayan gidiliT mi?. Hem Öl bir sesle cevap ~rdi: 
c:ek unaurlu, onlarla beraberdirler. 186 • • Çul : • • • de bu lanetli sopaların üzerine .•. Kı - - Katya evde deifi.. Yayan olaral 
4'Sa1ih P8fU yı reis yapmak fikri ıa • 86 • • ip : • • • zım, sen daha oraya varmadan yolda ().. _Leningrada gitti. Eve•. evet yayan o:ı.. 
lo.._an bir kaç muhtelif tatafından ileri ü7 • • Kaneviçe: • • • lürsün!.. rak. Şu şeyler~. Kayaklann 1lzerln • 
eürülünce reia kolayca bulunmuf olu· 57 Adet eski mllf8Dlba Clbaü F'abrltasuıda - Anlıyamıyorum. ben niçın ölecek· ,de.. • d -'-- .-..ı. · 

er . • _ '- 80.000 kilo kapak tahtası : Ciball Kutu fabrikasında · · ., N. · ., Be den başka kimse Gerek çalıştıgı yer e. geı-.::aıııc ........ 
)or. ı a1lt pef& yerını ona vererek t~- 8 000 alık Çul Abırk bak . d ~~.. ıçın.. n " Ksenya Livovnaya herkes acıyordllt 
rar yandaki odaya çekiliyor. aooo : l':ıc~rta • : • apı •un e~ e o~uy~r da ben niye 6luyormuşum? Bilhassa oda komşusu Abrmn Mihay • 

l"\.--1- • _ _. b---:L b" L--. Söylenıp duruyorsun amma, kendin de ...... A .. 'di a ...... 
~uy .. , u.Y~ ır 11nınanın 2.000 • yamalık Çuval: • ,. • _ ledi-· 1 bilm' , }oviç bu acıyanların en batM.- l • ~ 

Jaklatnıakta olduğunu aösteren ala- 10.000 • iskana Kanavioe: • • • ne soy gın _ ıy~~.. bahlan Ksenya Livovna ile lwrldordll 
illetlerin bergiin daha ziyade çoğaldığı Dinamo ve teferıeıatı : Şemslpaşa bakım evinde ~ Hayır. Ne soyledijimi ~ ~n çok iyi Jcaqılaştıjı :ıaman daima Katyadan ıu.. 
L_ l . . . bilıyorum. Sen zayıfsın. küçükken sa· • 
uuainlerde ttihat ve T erakkı kongre- 2896 Adet dOrt lrOp imaW tahtası: Boğaziçi depolar prubu. çekt' B .. t"' bunla gözünün )>er sorardı. 
ıi henüz ne yapacağını bilmiyordu. 18' • Yuvarlak • • • • • ~a~~ 1~· Hu un rın L.- - Kızınızdan bir haber var mıT .. 
B. 18 latit ,.,,.. onune getır.. em annene acı AUoUUo "'-"' h ., u-ı. ah 
ırdenbire. -...Z ve idaresiz kalmıt • san...._. • • • Sa ekmi · N ı. .. .-. bir .&va, a ... •illi ~ ... 

.. . . 150 • saz kutusu • • • • - raca ç ııım_:.. e -~ Abram Mihaloviç hem bunları llÖJ • 
olan lonpe ualan aıannda uç fikir ıeo • imalAt lakemleal • • • • zamanlar feytaD tı.rnagı ~~~ da ler hem de kocaman kır bf•mm sal • 
varda: 18 • • kalburu • • • söyle bari.. Benden başka butun arka- tardı. 

Bir z&mıe. mutlaka eaki adamları 48'2 • • sepeti : • • • daşlarım Lening:rada iidip gel~.. Nihayet günün birinde postacı ~ 
kıamen olawa İf batında tutarak oldu· 8 • Çocuk karyolm : Ciball fabrikumda <?.itmi~en ~ir ben kal~ ~at~ ~ı .. bana dan bir kart getirdi. Kart Katya 
iu aı"bi devam etmek istiyorlardı. Bun· M6 Kilo tskarta Kanavive : Ferlye teleme niDde tudeki ~tı!ar profesonımuz bı~ ~tti dandı. Katya kartında IUlllan yazıyof"t 
IUa söre htibat ve Terakki bu ,.ıa..- G88 • ,, lp • • • Vakıl dönuşte cankurtaranla getirdıler du· 
larla kai;., Bunlar olmayınca her 824 • • Kınnap : • • • ~ne ~lursa olsun oraya bdar gi- ~Sevgili anneciğim; büyük bir neı.-
feY daiıhrdı. Bunlarla birlikte batlan· 98 tfıl kilo marka bal : • • • :b!di ~d Ben . eı:_~.~tuTacakmışım içinde yolmuza devam ediyoruz. 11'.üf.e.t 
1n1f olan mücadeleye bunlarla birlikte 61 ~ lakaıia Çul : • • • .. ı!.. ... ını..aNgeenila"' ~Sanaannemedoa.n!=u· madiyen gülüyoruz. Ben Norveç 8~ 
devam · .. · Yulcanda cins '" mıktarlan yazılı fskarta maıseme 1MV IU8'1 tarihine yacAAü"'i ... e--- Iarile - - onım. Bmıdan 6ttlrü bllt 
filt. ~ilmek .. ~· .. Bu z~mıt,en~ı\ :rastlaJCID Çarşamba lftnO saat 10 da puarJıkla sablacaktır. lstekUlerhı söyliyeyim mi, anne? .. Ben sana cid • yor~~ duymuyorum. Yakmcl& 

nne gore, eaer ııyası vazıye u malları ıonnet tızere hergOn blzalannda ,osterllen maballere puadlt den acıyorum: Ellisini çoktan qtıb, Lenin dda h. uht tiir kaqı-
tarzda çal1fmaya müsait deiiJ.e, kon- loJnde tay.in olunan gOn ve saatte ~ 15 ıtı•enme Panhlrile birlltte Kaba- buna rağmen kayak sporunun fayda .. lama f:":zırlı~= = ~ hll 
Penin feah karan ftl'meai ve öteden- tafta lnbiaarlar LeTUUD ve m1lbafaat şubesi KOdllrlOIGndekt Ahi Komie- sını bir türlü anlıyamamıpınl.. merak etme- Öyle uyur oldum, a ka • 
beri ittihat ve Terakkinin toplama yonwıa mnracaatluı. •'Ul86,, Her hususta geri ka1mıt anne hid .. dar ~ıyiyomm ki, sormal. Yanakta 
lunetini temail edenlerin tekrar b- detle odadan ~ Kelacll odasına gir- rmdan öperim anneciğim.. Kayta.• An. 
tan1ıp dalarak sizli bir cemiyet balın- ~Uk h8V811 tesisat di. İlö dakika IODrB elin~ bJr zarfla nenin yüzü güldü, kederleri dağıldı, Jaı. 
de çahtmalan Jizım aelirdi. Bu zümre, 1. ktı•sat Veka,. Jeti• tekrar Jozmm ~ pldi: . . 150 zına izin verdiğine memnun oldu. 
eekter lttibatçalanlan mürekkepti. Ek - Al bunu. ~ zarfın ıçmde . Akşam. işinden dönünce, bir adam 

leri)'tllle ~ mea'ullerden mürekkep TUrlcofls'den 1 nıble vtun.ar. ~dd:~;ı;;:n almakada i~m Mihaloviç Katyanm anneshıe uğracbı 
ti. ayımuw .... gr il• - Ksenya Livovnanm elini kibarca öp • 

lu:L-• lmiadea ..... ,_. •-hMtiıa muhtelif _........ tue ..._ .. ..,..a lciD meği bu kadar arzuluyorsun, şöyle ha .. tülden sonra sordu: 
UÜW R Terakkiyi Jlli aoPlı t.na ..anıpoı.n -. edibmls~. a. u11,.01ar. ic ... cht .., rt.ra .m.. reket et: O zincirden bopnmış arka .. _Nasıl, Katyadan bir haber alabil• 

ldr lnnn clilecek tue ...., -. elma, tw .. -. iPa w ' m .. lair ._ •, difw ~~nnla .istasyona kadar kayakların diniz mi?. 
''. • L!_ zum-- ... m· ~'-..!ne .ft- .ı_ .._. iM tea istiap eclecek Wblilrlilırte ollcMbr. . . ~zerınde gı~ Orada arkadaş~& aya· - Tabii, tabii .. Bugün bir kart al• 
l&IDCI uu ·- muı ·-· ... uc Mütellf -... ve .-W• hkliflen imlrAn ..... içimi hblc ....,, P- 'F gının ağrıdığından bahset. Kendine bir dım. Lübandan Yazmıt. Norveç adıJltt 

telllit ..... , ... Vllld ....._. ...._ • .-... aik ... •ite.,... olaaau ... bilet ~1.. Sopal~rını bağ~ja ver'- Şi • larile Cidiyormuş. Abram Milıalovff 

NIJIMtçl 
Eczaneler 1 

pceiis. .mendiferle Lenıngrada aıt. Orada Zina bir kanapeye oturdu. Bir sigara tellm-
a. .............. laf'la .ı ..,. htjWôls .. w.ı ........_ ltle,ec• antilatar teyzende ~isafir kal, olmaz mı?. direrek konuşmağa başladı: 

•eJ• clii• aoPk ........ tecril ••1 ... ~ " •2nıpoi.r d• .. ilinde içler - Mersı anne!.. Bana yatan söyle • - Zamane kızlan bunlar_ Annesl 
............... en• ıılıır ........ : rine tue ...,.. konap .......... n..- .. ,. ................ - ........ ..... Jneği, arkadaşlanma ihanet etmeji öl- merakından çıldırıyor. Onun bari u .. 
'rts·a .. ••attı ,.._: saa ahill lw •· .. r&ıF ı .,.._ .eo...._.. '- de .... ,.. Cl'hnw:.tsbr. n:ttiğin içi~ sana .~ ~-:· Ben ae- murunda olsa .. Ne gezer!. Mademki X... 
AlraraJU: <"1'ef>. BeJNıtta: <BaJ - «force Molricea iıa tat lıılaAI ftJ• ıu pcm - iWiYa ..._. mlirllCCala- nın bu ruhi haletini bir tür~ aalıya .. ningrada gitmeği bu kadar arzulanuf, 
dar>. l'eneıde: <Bmllyacm. 1Jebremin1n- br • mıyorum, anne.. Ancak benim fenalı • istasyona kadar kayakla gider orada -
de: <Hamdi>. Karagömrüırte: <Arif). sa- .ı..-.. . enler ı.... ..... bö le bi ihat • • ----= OlldftD>. IJebzadebqmda: T.rdif ,.. L 1111,v'r iıa • Pi 30 Nisan 1937 lali" ı ..._ ...._W .,.. 6&W6 ~~ıy ~ 1 r nas yağının veya elinin incindiğinden baJi.; 
<Hamdi). .,._,te: (Blkmet Atlama~ . lim, btaloi, 11 ' • ı .. ı,1111 ft filıtlarile birlikte ............ illa ol. verebilir. sederek knd" . bi b'l t lır ı---"-+- b günkü- l"k. Al da ısıne r ı e a , .n:.ıua 
...,tn&ılnde: <Büaeytn Büanü>. Kiçot- ... d718• (723). - qte sana u genç ı . ah t ed b 'lirdi B ;...+.-.. hem L.-
---- ,,__, Al mdard (Abdtll ~- Onl . mn. . . iha sey a e ı . u "'i-~ ac&&• 
·~= , ... -...... e a: - -- ·--- rafa AAl.J• arın ıy~ .. ıçm nas t disi memnun olur, hem annesi me~ 
~ =~ (Wfpan>. • lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğüden: ver:;eıe hka~ ~ fe:alıt yap • ta kalmazdı. 
'l'lneıbatmcta: <Matkonc;J. Yütaetkal - Gimriik latlpniu: lMO kilo m9Blar ..... 7M .. ,. w ••••cat, llO ma a it. ~m er er.. ~r um baban - Abram Mihaloviç! Kızıma yalall 
dırmıda: (Vingopulo). Galatada: <Mer - kilo me..tla miitehanik matör, 203 kile ...... pnp, IO .. Ksdail• poclra. l4 bunları ışıtse .. ~zarından ~rl~rdL w söylemeği, arkadaşlarına ih:ınet etmeiı 
:,· "hbhnde: <Kemal - Rebul>. IJll - L!I.. :&.11--YM. - ,_.,, 22.200 L!L. .,.._._ :L.:-...: ~ ı•·~ ... -..... L.-L u .- Artık .kili anne .. Sem dinlemege öğrettiğin için sana çok mersi do4nı • 
~!..:8:"~~: <All Rlla). ._, ,.___ --- •• ..- _ .. - ......... ..,...... ·- .,_ "'li" hiçte vaktım yok.. Esasen geç kaldım. su! .. Ancak kızımın fenalığını ist 'yen • 
~: <A"ll"'diJe>. 8anyerde: <O.. ....-k ~ 715 lllllet ~ ppb. 250 

wlre _.. ..... A'•:laa'lıa 111 •L- Allaha ısmarladık. Sana Lenıngrad~an ler ona böyle bir nasihat vereb' ·r-
-.a> . .,....._: m.oo. ae,belldl: ınıt • •• U/3/137 s11ı11 ..+=?e • eıilcHiW " ...... 'u'ı •• .. .,.. )'81.8l'1ID. Katya Yermolayeva annesme _ Fenalık bunun neresinde <' nım'?, 

pııfijııj ..... _..._.,.._..,.._..__..,_1 ,_ kif8k ... ı' da ıH 1 .. ~. (1111) ~ Yıı1atlınndan 6ptü. KayaiJaıı.. a~ ..,,.,. ·t"-iit_, 
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l-IAVAGAZI BANYO ALETiNiN 
SARFİYATI NEDİR ? 

Yüksek l~ühendis Mektebinde 1511f/36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neticeleri şunlardır : 

BANYO Banyo c>dasının harareti 19°"'- Banyo. odasımn harareti 18°,s DUŞ Soğuk Suyun derecesi 11·. Soğuk Suyun derecesi 17°-
Su miktan 125 lllre 

Sıcak suyun derecesi 37• 6 37 o -

Gaz sarfiyatı 1m3250 
0,316 

~---,,,,,..-=-~il! 11. 1 ! == 

ı ı ı, I . l ı 

Bu sarfiyatı AB 9 36 ve R 25 37 modeJindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, istiklal Cad . 

..-=::: -- - - - - ----------

Ikin ci Mensucat F abrikası 1 :----/R-A-DYO 
hür (Baştarafı 1 inci sayfad.~).. . rikaya yürüyerek geldi. Ve kapısını aç L U günkü F 

atla karşılanmışlardır. Kuçuk hır mak suretile yeniden kurulan mensu- rogram 
tnl ektebli kız Başvekile kendi elile top- cat fabrikalarından ikincisim :resmen 5 Kısan '37 : Pa:ıartesi 
adı~ kş b İSTANBUL . gını söylediği bir mene e uketi- ;sletmeye açtı. Bu esnada müzika istik-

llı takdim etmiı;:tir. 1:1 l k h b l Öğle ne~riyatı: 
M:uht ~ f 

1 
. . " t "k a marsını ça ma ta ve azır u unan 12.30: Plakla Türk musildcıı. 12.50: HE:.Yadls. 

hen h lekınrem lkmısla ır erımızd muKea ı : halk «~arob) ccuğurlu olsun» sözleri1e 13,00 ; Beyoğlu HnlkeVi Göstent kolu tara-
a a ış arı arasın a ayserı , . . !ından bir temsil. 

lnensucat kombinasına gitmişlerdir. bu mes ut ha.di~eyi ~utlamak~a ıdı. . Akşam neşriyatı: 
}( B t k b f brıka gezıl- 17; İnkılab dersleri Üniversiteden naklen ornbinanın memurin ve amele ev- u merasımı a ı en a 

1 B k l f b · Mahmud Esnd Bozkurt tarafından, 18,30 
eri ile hastanesine :kadar bütün tesisa- mi~tir. a~ve i yeni mensucat a rı- Plakla dans musikisi, 19,30; Çocuklara ma-

hnı gözden geçiren İsmet İnönü ala- kası tes~tı i~e y~ı~dan alaka~ar ola- sal; İ. Galib Arcan, 20; Rifat ve arkadaş -
kadarlardan muhtelif meseleler üze- rak fabrıka dırektorune muhtclıf mev- ları tarafından Türk musikisi ve halk şar-
. 1 d 11 d" k kıları, 20,30 ; Ömer Rıza tarafından arabca 
tınde izahat istedi ve işçilerle görüstü. zu ar üzerin e sua er sorrnu~ ve ıre - söylev, 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafın-

Aile apartımanlannı gezerken kar· tifler ver~iştir. dan Türk mUSikisi ve halk şarkıları, saat a-
fılaştığı memur ve amele bayanlarına ismet lnönü ve yanında bulunan yarı, 21,15; orkestra, 22 ,15; Ajans ve borsa 
b· k'll l d·~ Anka d"' haberleri. 22,30 plakla sololar, opera ve o-
ır sıkıntıları ve bir ihtiyaçları olup ol- ve 1 ere ıger zevat raya. on- peret parçaları. 

l'rıadığını sordu. Bayanların hepsi her- rnek üzere buradan ayrılım~ ve geliş- Yarınki Program 
tiir)ij ihtiyaçlarının temin edilmi~ bu- !erinde olduğu gibi ayni derecede iç- 6 Nisan 937 : Salı 
lundugy unu söylediler. ten tezahüratla uğurlanmışlaxoır. İSTANBUL 

E "'l'd Öğle neşriyatı: 
Sıtma mücadelesi reg 1 e 12,30: Plfıkla Türk musikisi. 12,50: Hava-

Bazı vergi 
Resimler 
• 

indirilecek 

ve 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Vergi.erde tenzitAt 
Bu projelerin en mühimleri, bazı 

vergi ve resirnlerde yapılacak tenzila
ta ait olanlarıdır. 

Maliye Vekaleti ma.lt tetkik hey' e· 
ti yapılacak tenzilatları temin edecek 
olan projelerinin mühim bir kısmını 
hazırlamışhr. 

Yeni kanunlar 
Hükumet bu. projeleri Maliye Ve

kili Fuat Ağralının avdetini müteakıp 
meclise verecek ve 19:"37 finans yılı 
bütçe projesinin meclis hey'eti umu~ 
miyesinde müzakeresine başlanmadan 
evvel kanuniyet kesbetmesine çalışa

caktn. Bu arada sıtma mücadelesindeki Ereğli, 4 (A.A.) - Başvekil İsmet dls, 13,05 Muhtelif Plak neşrlyatL 
b. aşarım hakkında bir bayan tarafından İnönü yanlarında Hariciye vekili Tev- Akşam neşriyatı: .. 937 bütçesinde 
1 17: İnkılap dersleri Urıiversiteden naklen H 93-

ı eri sürülen mütaleaya karşı Başba- fik Rüştü Aras, Ekonom~ Bakanı Ce - Mahmut Esat Bozkurt, 18,30 : Plakla dans ükumet , 1 bütçe projesinin ih-
~an, hu mücadeleyi bütün yurdda kat- ~. Bayar, Gümrük v~. In~~s~lar "V_e- musikisi, 19,30: Eminönü Halkevl sosyal yar- zarında yapılacak vergi ve resim ten
lYen ff k I k . • b'"t"" ted kılı Rana Tarhan, İngılız Buyük Elçı - dun şubesi namına konferans, doktor Ah - zilatını nazarı dikkate almamış ve bu-

muza er 1 ma ıçın u un - . . . L M'll t M 1 .. ~ 0 (K nse d k > 20 
birl . l ... .. l d" K b' sı Sır Persı oren, ı e ec ısı aza- met Asını nor, a r en orunma ' : nu bütçe projesinin Bütçe Encüme-

AKSA.-..... 
:. Kİ'fABEVt 
Yer li, yabancı bütün kitap, ga
zete ve mecmuaları size ehven 
fiatla temin edebilen modern 
bir müessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 

h 
erın a ınacagını soy e ı. om ına la bankalar direktörleri v diğy e ze- Belma ve arkadaşlan tarafından Türk mu-

ast · · · d d"' rı, e r sikisl ve halk şar.t:ııan, 20,30: Ömer Rıza ta- ninde müzakeresi sırasında göz öniine , Or. SUPBI GENSBS 
d .. anesını gezış emasm a un gece vat olduğu halde saat 18.30 da buraya rafından arapça söylev, 20,45: cemal Kıl.mil ] d }ı b 1 t 1 y 
<>&urmuş olan bir bayan mini mini aelmis,tır· . a ınmasını a a uygun umuş ur. 1 drar yolları hastahklarJ 

hvr . . ı t 1 .. .. d b. d c ve arkadaşları tarafından Türk musikisı :ve Benz'ın ve Petrol mu. taha•••u 
usu ıçm sme nonun en ır a Başvekil istasyonda Konya valisi, halk şarkıları: Saat ayarı, 21,15: Şehir Ti - Beyo~11 Yıldız aınemuı k11rşu11 Lelclervo Apt. 

~crrnesini rica etti. Ve Başbakan An- Ordu Müfottişi İzzettin, Kor General yatrosu dram kısmı <Manon), 2l,15: Ajans Bu projeler arasında benzin petrol muayene 4 dco aonra. Cumartıesi fakiTl, re 
~ b' ve borsa haberleri, 22,30: Plakla. sololar, o - ı_ ~ T ı 43924 1 --araya döner dönmez çocugwu irin ır Keramettin, Ereg~li kaymakamı, bele - ve müc:ıtekakı pera.K.ende aatıc:ı fiatları- parasız. e 9 ~ 

~ pera ve operet parçalan. • • 
-d seçerek bildireceğini genç anneye diye reisi, Ereğli mensucat fabrikası di nın ucuzlatılmasını temin edecek olan - - -
'l&detti. rektörü tarafından seıamıarun.şıtır. İs - Universilede: kanun projesi ile sanayide kullanılan 

lngiliz Sefirinin bir suali tasyonun dışı ve fabrikaya kadar giden elektrik istihlak resminin kaldırılması-
Fabrikanın usta ve amele mektebi yol genç, ihtiyar, kadın ve erkek bü - Üniversitenin talim taburunda ye- na dair olan proje de vardır. 

ge:zilı" k t ·ı· b"' .. k l .. s· p tün Ereğli halkı ve bu güzel açılış me- ni bir çalısına programı tatbik edilme-
r en ngı lZ uyu e çısı ır er- . . . . . Karşılık tem·ın edı·ıece'K ıi L b d L kl d rasımınde bulunmak içın cıvardan ge~ ğe ba.::lanacaktır. Her tale&nin Jlen-

t oı:~. ura a o~uyan çocu ar an l l 1 d l .d. H t f ·ıu k r k .. y l '- . . ., .... 
l>ir· f b 'k 1.. T·· k" en ere o u ı ı. er ara mı ren - dine mahsus as erı elbisesi, echiz..atı apı aca.K. vergı ve l'Csım tenzu.atı· 
'h ıne a rı a mamu atının ur ıye lerie donatılmış oldugvu gibi fabrika 1 k Ü · · • .:~ı- . nın 937 sen sinde temin olunacak faz-
ı ti "k k l d y o aca tır. nıveraıte ve ;y UASe k tahsil 

Yacınm n~ mı tarını arşı a ıgını methalinde yaşanılan şu dakikaların en 1 . ..,. 1 k d . b lai varidatla ve kontenjan rejiminin 
•orrn 1 b b ·· k"" "h · .. . . genç ıgı ge ece ers senesı asından 

BELSOGUKLUGU 
.·VE FRENGİYE YAKALANMA.MAK

0

i· 
.. ·. ~ÇiN EH iYi ,İLAÇ O: 

. PROTEJİN. dir 
·.. .· 

50 k~Ş. HER ECZANEDE BUL UNUR. 
uş ve genç ta e e ugun u ı tı- guzeı bır üadesi olan DEVLETiN YA- . . .11 ... b l d ' bu sene daha fazla aenişlemesile ve 

l'ac1 U b. i · k l d.., h PICI KUVV · İN .. . ıtıbaren mı ı ayram ar a yapılan her S p t M tba n çte u nı arşı a ıgı ceva ını ETiNE AN» dovızi ya - . . . l . .. ynrdumuza girmesi memnu ve ithali on os a a ası 
\'erdi M f b 'k d 1m t merasıme ve geçıt resım enne asken • 
.J • enaucat a rı asın an sonra zı ış 1

• k f t h" I . . ak ed yurd mallarına rekabet edemiyecek o- Ne"riyat Müdürü: Selim Ragıp VU"1iY1' 
"<\ t f b "k ·· ·ı · ıya et ve tam ec ızat a ıştır e- " ......... ~ 

ayyare a rı ası ve muze gezı mış Sovyet posta komı·serı· kl di lan bazı ecnebi eşyasının ithaline mü- S • rriTn" ....,..... ... , A. Ekrem UŞAKLIGİI.l 
\re 12,45 de Ereğliye hıueket edilmis- ce er r. d edil k ·ı ld edil k .aı:ıJ.J:".Lor,.AJ. 
lir. ' azledildi Askerlik dersleri olduğu günlerde s~a e me '8-l'~ e e e. ece va- - . S. Ragıp EMEÇ ,_. 

Fabrika işletmeye açıldı Moskova 4 (A.A.) -Sovyet Rus- t~leb~, Fakültek;e ;ekteblere asker el: ~~~~~ kar~ılanacagı tahmın olunmak~ Doktor Şaht Brüksele 
ya merkezi icra komitesi riya.set diva- bısesıle g~l~e. er ~· .. T~ur~ nazarı • • gidiyor 

......... &,vekil hu güzel dekor içinde fab- nı, posta münasebatı ha.Ik komiseri B. dersler bıtmıştır. Önumüzdclci hafta- Mılli gehr arbyor 
-- Yagod.a'yı cinai mahiyetteki bir takım dan itibaren ameli ve ta.thild derslere lktısat Vekaleti tarafından bu gün- Brüksel, 4 (A.A.) - Alman Ban • 

T A K V 1 M b 1 ak H ld km.al edil k 1 kası Direktörü Şaht, Belçika Direktö-
cürümlerden dolayı azletmiştir. Mese~ aş anac tır. er aene o uğu sibi lerde tcsbiti i . ece o an milli :rünün geçenlerde Berlin'e yaptığı zi-

Rumt sena 
1863 -Mart 
23 

NiSAN 

5 
Resmi sene 

l~J7 

Arabt sena 
1öf>6 -Kusım 
1-:t9 

le, tahkikat hakimine gönderilmiştir. bu sene de kamplar temuz ve ağustos gelirimizin günden güne artması ve yareti iade etmek üzere buraya gele • 
aylarında Pendı*kte yapılacaktır. halkın tediye kabiliyetinin çoğalması cektir. Şaht, Brü.ksel 'de iki gün kala • 

lzmirde at yarışlan Fransız Elçisi de .. da yapılacak tenzilatın devlet bütçesi caktır. 
lzmir, 4 - İlkbahar at yarışlarının Adisababayaı terketti ~.zerinde ~ir .. tesi~ hus~le getir.miyece-

b - b- k b d 1 I add d l k tihlak resmi kanunlarını de "giştiren ka· ilki ugün Buca'da koşu alanında ya- Adisababa, .f (AA.) _ .......,.. ___ _..çı·- gı.ne en uyu ır e ı e ı me te- .. 
K -s:.ı.cılL.l.:>u; cı d nun projeleri üzerinde Maliye V ckalC"" 

pıldı. oşu, güzel havadan istifade si Bodard bugün kat'ı olarak Adiaaba- ır. · ·a k 'k. d"ll ı 
~-----"'-----1 ederek gelen büyük bir kalabalık huzu badan ay~ıimı.ştır. Fransız elçiliği baş Vasıtasız vergil& tıncke ydenı venk~eıt ı ve takı er yapı 4 

PAZARTESİ d Id S . 'l d "lb 1 y tahvil ~;1...,., .... ,.. h'"k~ l" ma ta ır. e a et ayrıca azan ç ver· run a yapı ı. eyırcı er arasın a ı ay konsolos uga e'l.&U.U"9"ır• Diğer taraftan u umet ma ı cep • . . k d'l d k ! .. 
-- d b 1 d M .. .1 • kl h··L" . l . . d h gısı anununu ta ı e ece o ""n mu-

-
S A;-;B::-A:-!--1-., ------=--1.-·"-...:_AK __ , a u unuyor u. acar gureşrı en heden hal a u~umet ış crının a a h' b" k . . d h . k 
~. LJ. Muharrem ~:ı..., D. Bir yangın Çekleri yendiler kolaylıkla ~örülmesini te~in j~i~ va- t~~r. ır anun pro1csı t! az;, , ... rna -

2_ ~! 23 
: ~~ ka~ıe;;ı e!de ın::~•si~~;. !;~: Çc~=~::r•:.!nı(~~ ıalm~ı~rc:' n:~ :ı:;:;:~~k::~~~~n;:;;~::~~:: kuk~ ·~~ı~~.ı~~t~;m~:z;~;f ~:"; '"h~: 

~ ikindi Akşam Yat:ıı kömür koyduktan sonra komşuya git- dapcşte'de karfılatb.Iar. lunmaktadMır. 1 • • atler her cepheden yur 'da heo' ~ d "'lıa 
u. 8. v. .':i. v. ...). u miş, bu esnada mangal~an kıvı.~cı~ 8.:ç~ Beklenildiği g;ibi, Macarlar Çeklere Uame 8 Vergısı fazla kalkınmasını kolavL1ı:ı ... ı ~ . is 

E: 5 37 9 16 u L !}4 rıyarak yan aın çıkm.lf ıse de son durul- .. r ·'- _ ,__ · ıL.! LIAJ - }' ı:: ı 1 h · · . 
1 

· . ' 
·ı.· 12 17 

u .• .. 0 üstün gureşere\:, ,._,cx. taıumını uuye ,aı:ıa en mec ıste ou unan muame e acmını genış ctecek ve ekonomık fa-
.. 15 H 8 37 20 o muştur b dd l .ı · ı vergisi ve l"l7ı ma e eraen alınan is a1iyeti de arttıracaktır. 
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Dört damla peynir mayası dört damla su ile karıştırarak bir litre ılık bir süte dökülür ve yirmi dört saat bırakılırsa nefasetine doyum olmıyan çok leziz bir peynir elde edilir. Bilhassa 
koyun sütile yapılırsa enfesi ncfais olur. Şişesi 25, peynir yapanlar için büyük §işeler ~6 • 60 - 80 • 100 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

-
GRiPiN 

ıstırabı süküna ve neş'eye tahvil eden iksir 

' 

G R • 
1 p • 

1 
Terkibindeki hassa ile 

Bütün ağrılan ve sızıları geçirerek tam bir sıhhat sükunet 
ve neı'e temin eder. Nezle, grip, bronşit gibi mevsim 
hastalıklarını önler ve harareti düşürür. Bu gibi vak'alarla; 
baş, dit, romatizma ağrılarında günde 3 kaşeye kadar alınabilir. 

Gripini tercih ediniz. 

KANZUK SAÇ EKSiRi ~ 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bllytlme kabili
yeUni artırarak saçlara }'eniden 
hayat verir. Kokusu lBtit, kullanışı 

kolay . bir saç eksiridir, 

-lnglllz Kanzuk 
Eczanesi· 

Beyofilu • l•t•nbul 

Tıraf bıçağı yerine ba~ka bir 
bıçek verirlerse aldanmayınız. 

ISRARLA 

POKER Piay 
braş bıçaklarını isteyiniz. 

~ ADEMi iKTiDAR 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul 

DİKKAT----. 
Olrtllmemış lırsatı 

Kaçırmayınız : 
Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Elbise mağazasının 
Tekmil dairelerindeki 

TENZiLATLI 
aabfından istifade etmeniz 

menfaatiniz lca bıdır. 
Şu cetvelden bir fikir edinebilir
siniz. Liradan 
Kuma,tan pardeaUler 11 1·2 
Trençkot 15 1-2 
Gabardin 17 1-2 
Mandelberg 23 1·2 
Mu,amb•lar razlık 
beyaz 
Erkek koatUmlerl 
Kadın m•ntoları 
Yazhk beyaz 

11 1-2 
15 1-2 
13 

Kadın mu,ambalar1 10 1·2 

Erkeklere ısmarlama 

ELBiSELER 
İki prova Ue 28 1-2 liradan yal

nız bir kaç gün için Oalata'da 
EKSEL& YOR elbise mağazasında 

bulacakıınız. 

MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZL'\ISIZLIGI, MİDE EKŞII..tK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil mad'desi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler~ MİDE ve BAR
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi latif, tesiri kolay 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

Kuvvetli varhklar 
En bOyük hızlımnı kendi iç 
cevherlerinden alırlllr. Varlı· 
ğını iç ccvtwrinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ça
lışan mOstahzarlann daima 
fevkinde kalmıştır. Bunun 
da sebebi, başkasını takli
de özenmeınesinde ve ya-

rattığı kıymetin sahibi ka
labilme.sindedir. 

Dikkat ediniz kh TAKLİT 
daima (benzer) i dir, hiçbir 
vakit asıl olıunaz. 

~·-•YALNIZ 41m ... , 

BAKER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ . 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSll!ILE'ln 

En müntahap çeşitlerini 

Her yerden ucuz fiat 
ve mllsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

Çeşitler tükenmeden evvel 
istediğinizi intibah ediniz. , ______ _, 


