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!Köy ünün giyeceği 
ucuzf atıldı 

Fabrika teslimi ve peşin 
satış fiatları tesbit edildi 

Ankara, 20 (Hususi) - Pamuklu 
mensucat fabrikaları müdürleri üç 
gündenberi İktısad Vekaletile temas 

• etmişler, toplantılar yapmışlardır. 

'l'llgo.tla; Toplantılar bugün neticelenmi~ ve şu 
l'u,, v Başvekili Berlinde Alman erk4nı Ue birlikte askeri teftiJ ediyor karar verilmiştir: 

~ c:.O"l;ı,.,.,, Am «l~tlın ~...,. j'a ~aşvekili Stoyadinovlç'in 1 du. Bu ehemmiyeti yükselten muhtelif erikan bezi fiatlarında yüzde on 
~ l'rıtıh~~atı,. geçirdiğ~mız haftanın sebebler vardır. iki ila on 1>ekiz bir tenzilat yapılmış-
,.,...._ ~ı hadiselerinden biri ol- (Devamı 5 inci sayfada) tır. Bu suretle köylüye daha ucuz gi· 

~ - yecek temin edilmişUr. • • de b '• y. h d • Yeni karar şubat iptidasından iti- , l ır . a u l baren mer'iyete girecektir. 
(Devamı 9 uncu sayfada) . d \.._ ..) 

lü , . m e s ı var ır Bü;ük·;~hi;i;~d~ki 
t.:ıye Yahudileri şiddetle sarsılarak uyandırılmıya h h 
~ değer bir uyku içindedirler apis aneler 
f.;~•th bu mesele ba)•a memleketlerde olduğu gibi herhangi bir mil· kaldırılacak 
~Qrfı ay~tına kendiaini sımsıkı boğlamıı olan bir Yahudi kütle•ine 
~:ı, ·/. mıllet arasında gösterilen bir hu•umet duygusu ıeklinde de-

tırk Y ahudisinin kendisini Türk milletinin hayatına tamamen 
bağlamaktan istinkalta devam etme•i ıuretindedir. 

............... ~ J 
Yaz n: Muhittin Birgen 

[Yazısı ikinci sayfamızda, (Hergün) sütunumuzdadır.] 

ralı evlendi 
eçe takmadı 

ı ır 

ı:ı~~ .. ra ıç 
llıUb~' ~ısı r_k_a_d_ı_n_ı n_ı_n_p_e_ç_e_d_e....,.,n_k_u_r-tu-Iuşu yolunda 

hır adım oldu, Kral, Kraliçe şehirde gezindiler 

lstanbul hapishanesi 

İzmir, (Hususi) - Adliye Vekaleti, İz
mir de dahil olmak üzere şehirler içinde
ki ceza evlerini lağvederek ağır cezalı 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Dahiliye Vekilimizin 
kızı evlendi 

~~ahır Kraliçe Feride 
,et'id e, 20 

e Zulf· - Kral Faruk'un 

Ankara 20 (Telefonla) - Dahiliye Ve
kili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya'nın kızı Bayan 
Bisan Kaya ile · sabık Adana valisi mer
hum Mümtaz Savut'un oğlu İlhan Sa
vut'un nikahları bugün. belediye daire
sinde yapılmıştır. Bu törende BüyUk Mil
let Meclisi reisi Abdülhalik Rcnda, Baş-

Kral F.ııruk vekil Celfıl Bayar, İsmet İnönJ, Adliye 

ıkar ile izdivacı, bu 
Bayan ı~-..ı~e Kubbe sarayında akdolunmuş Vekili Şükrü Snracoğlu, Müdafaai Mil-
sabah ··>· ~evamı 8 inci sayfada) (Devamı 9 uncu sayfada) ... 

os 

Atatürk, Dahiliye Vekaletinde 1stanbulu n imarına aid planı tedkikten sonra Ve
kaletten çıkarlarken Ankarada kurulara k olan Vekaletler mahallesine dair 

Başvekile dire ktifler veriyorlar 

Ankara, 20 (Hususi) - Cumhurreisi kil Celal Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü 
Atatürk bugün saat on be§te hareket e- Kaya, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A-
den hususi trcnlcrile yanlarında Başve- (Devamı 5 inci sayfada) 

lnönünde bir marşandiz 
devrildi. Atatürkün treni 
geceyi lnönünde geçirdi 

Kaza trenin vagonlarını birbirine bağlıyan kancanın 
kopması yüzünden vukua geldi, yol henüz açılm:?dı 
Dün Eskişehir - Haydarpaşa hattında sında olmuştur. Eskişehirden kalkan bu 

müessef bir tren kazası olmuş, bır rnan- muhtelit tren Eskişehir - İnönü rampa-
şandiz treni İnönünde devrilmiştir. sını inerken treni bağhyan kanca kop • 

Kaza dün sabah saat 7,30 ile 8,30 ara- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Fransız ordusunda Nobel mükafatı 
sahte kumandan Negüs'e verilecek! 

Faris 20 - Faris polisi hakikatte Stokholm 20 (A.A.} - İsveç mebusla-
dolandırıcı olan bir sahte kurnandan rı arasında dün, Nobel sulh mükafatına 
yakalamıştır. 40 yaşlarında olan bu şa- Negüs'ü narnzed gösteren listeler dolaş-

(Devamı 9 uncu sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 

···············································~ .•....... 

Timurun hakiki çehresi 

rBütün dünyaya dehıet ıalan hükümdar, sevgilisini elinde::' 

aldığı zavallı bir Qıikın inli kamı önünde dehıetle tilTemifti. \... ___________________________________ _, 

1 Üç Boz Ath 1 1 
Yeni tefrikamız mevsimin en gUzel, en beğenilen tarihi 

romanı olacaktır, Cumartesi gUnU başlıyoruz 1 
) 



l Sayfa 

,,----------------, 
Her gün 

Türkiyede de bir Yahudi 
Meselesi vardır 

- Yazan: Muhittin Bir:en 
125) ursada bir polis hadisesi o~du. 

lQ) Hükumete haber verilmeden, 
bir Yahudi evinde, çocuklara ders ve
rildiğinden şübhe eden zabıta, şübhedc 
haklı olduğt gösterebilecek bir ço
cuk kalabalığı gördü. Şübhcnin v:ırid 
olması ihtimali de vardır, olrr.aması d:ı. 

Maalesef, memleketimizdeki Yah~dilerin I 
bir kısmı lüzumundan çok fazla51le mu
hafazakar olduklarından böyle bir şey 
yapmaları ihtimali yok deği1dir; fakat, 
lüzumsuz yere kimsenin günahına gir
mek te istemediğimiz için bu ihtımali, 

bir hakikat olarak kabul edip ona göre 
neticeler çıkarmak fikrınde dl'ğiliz. 

Fakat, bu hadise, bize arada bir mut-
1.ıka kurcalanması Jazım gelen bir bahse 
avdet lüzumunu hissettiren bir vesile ol
du. Bu vesileden istifade edelim. 

* Türkiyede bir Yahudi meselesi vardır; 
fakat, bu mesele, başka memleketlerde 
olduğu gibi, herhangi bir milletin haya
tına kerıdisini sımsıkı bağlamış olan bir 
Yahudi varlığına karşı, o millet kütlesı 
arasında gösterilen husumet duygusu, 
yahud, umumi tiıbirile, bır antisemit ha
reketi şeklınde değil, beliti de Türk Ya
hudisinin kendisini Türk milletinin ha
yatına tamamen bağlamaktan istinkafta 
devam etmesi suretindedir. Belki cistin
kaf> kelimesi fazladır; belki bununla 
haksızlık etmiş oluruz. Fakat, her türlü 
haksızlıktan korkmıyarak iddia edebiliriz 
kı Türkiye Yahudileri bu işi ihmalde ıs
rar ediyorlar. 

SON POSTh 

Resimli Makale: x Yol yüründükçe kısalır 

--------------------------------------------------------------

Düz ve uzun bir yolun başında duran yolcu endişe geçi
:-ir, ufkun sonunda gökle birleşir görünen bu sonsuz şose· 
bıtecek gibi değildir, fakat ilk adımdan sonra iş ~eğişfr. 
Ufuk yürüyene dllğru yaklaşır ve adımlar sıklaşınca yolun 
DJhayeti de cel!r. 

bir seyyahın yolculuğu başında sonsuz gibi gördüğü uzun 

şoselere benzerler, bize sonunun almaınıyacağı korkusunu 

verirler, korkuyu bir dakika için aklınızdan çıkararak ilk 

hamleyi alınız, bundan sonra ifin sonunu almak gösterece-

Hayatımızda yeniden başlamayı tasavvur ettiğimıı işler ğmiz sebatın derecesine bakar. 

( 
\, 

Holan da Veliahdinin 
Kocası ve otomobil 

AS5DNDA ) 
ı~-H-E-RG-U .. N-B-IR-f-IK-RA-•f Meşhur k omik Laurel 

Beşinci defa evlendi 

Sür'at 
Mübalıiğacılığile me~hur MaTsilya1ı 

Marius bir gün Marsilyaya yeni gel -
miş biriyle birlikte trene binmişti. 

Tren çok sür'atli gidiyordu. Adam 
Marius'a hitabla: . 

- Sizin trenler ne kadar da sür'atli 
gidiyor. 

Dedi, Marius cevab verdi: 

- Biz üçüncü mevki vagondayız. 
Birinci mevkie binmiş olsaydık sür'a
ti sen o zama.n görürdün.! 

11C·---------------------------· 
Pirinç üzerine resim 
Yapan san'atkar 

,..~ 

( 

Sinema ileminin me§hur komiklerın -

cıen Stan Laurel yeniden· evlenmesi üze-

r
Sö z ün Kısası 

Kısa dalgalar ve 
Diş ağrısı 

E. T:ılu 
d7:f!.. eçenlerde Viyanada dişçiler 
~ miyeti bir toplantı yaprıuŞ· 

toplantı esnasında, oranın maruf dil 
kimlerinden Bay Şober'in, diş ağ_t"~ a 
nm kısa dalgalarla teskin ve tedavısı 
kında çok mühim bir konferans verdi 
gazetelerde okuyan dostum DerdJIJ 
dedi ki: . ~ 

- Bu keşif yeni değildir .. bizil'Jl il: 
keşler, ötedenberi, sade diş ağrılarını 
ğil, bütün elem ve ıztırabları, ınane 
ri de dahil olduğu halde cdalga> ile 
kin ederler. 3t 

- Tuhafsın, Derdmend! Bu dalg 
senin dediğin dalga değil. 

- Soğuk dalgası mı? O, hiç oıınaz. 

kis diş ağrısını azdırır. dl 
- O da değil.. radyo dalgasıdır ıtl 

zuu bahsolan. 
- Ona hiç kulak asma! 
- Neden, Derdmend? 
- Çünkü, evvelemirde diş ağrısı ? 

de seksen sinir bozukluğundan nerı. 
lir. Bu ağrıda doğrudan doğruya sinıt 
mil olmasa bile, dişi ağrıyan ada 
cümlei asabiyesi fazla hassas olur .. 
yo ise modern sinir törpülerinden bı 
dir. Hele bizdeki şeklile! Her evde r 
yosu bulunan bir mahallede, en sd._. 
kafalı birini oturt, bak kaç günde ıı 
nadan çıkarırsın? 

- Evet ama, Derdmcnd, radY 
başka bir çok bakımlardan fennin en 
yük nimetlerinden biri olduğunu da 
kar edemezsin ya? 

- Etmem. Niçin edecekmişim? F 
apandisit ameliyesi fennin nimetleriil 
biridir diye, sapasağlam barsağıınla 
dip bıçak altına da yatmam; değil 
ya? 

- Demek, kısa dalgaların diş ağrıla 
tedavi edeceğine aklın yatmıyor? 

- Bana bakma! Bilfıkis, dişleriınifl 
rıyacağı yoksa b: beni oturtup da, ı 
bir arabca konferans dinlettin mi, de 
başımdan başhyan ağrı bütün dişter 
yayılıverir. 

- Anlıyorum Derdmend: Sen işin 
layındasın . 

Son on iki senelik hayatımda, iş icabı, 
ben Yahudilerle ve bilhassa başka mem
leket Yahudilerile pek çok münasebette 
bulundum. Türkiye Yahudileri arasında 
da birçok dostlarım vardır. Menfaat me
selelerinde çok kuvvetli bir atmaca :uhu 
taşımaktan başka hiçbir kabahatleri ol
mıyan Yahudilerin içinde çek iyi ve hat
ta çok idealist insanlar da bulunduğuna 
kaniim. Maddi menfaat bahsinde dünya 
Yahudiliğinin çok ileri git~ığini teslim 
etmekle beraber antisernıt değiJim. Fa
kat, açıkça ve samimiyetle söyliyeyim ki 
Türkiye Yahudileri şiddet!e sarsılarak 

uyandırılmaya değer bir uyku içinde
dirler. 

Alışmış kudurmuştan beterdir. Daha 
geçenlerde büyük bir kazaya uğrayıp da 
ner~e ise canını Allaha vermesine ra -
mak kalan Prens Bernhard, gene otomo
bille gezmeğe başlamıştır. Yalnız, bu se

fer arabayı kendisi sürmemekte, ıoförü 
idare etmektedir. Sebebi de kansı Pren
ses Julianaya bir daha otomobil kullan
mıyacağına dair söz vermiş olmasıdır. 

.cine: - Asla, dostum! İşin alayında oltı 
- İş bir taneye kaldı. Onu da alırsam. bizi enayi zannedip de, ~asit, koltı:Yc:ı 

* Onlan uyandırmak laz.ımdtr ve bu da 
bizim menfaatlerimizden ziyade onların 
menfaatleri bakımından ihmal: caiz ol
mıyan bir işdir. Çünkü, Türk Yahudile- Kahve içerken içine birkaç 
ri, Türk hayatile kaynaşmak hususunda- damla süt katınız 
ki ihmalde ısrar ediyorlnr. Hala, türkçe bır· 

İsviçrenin süt enstitüsü kahveye 
konuşmuyorlar; hala, küçük tabaka, dil- kaç damla su··t katıldığı halde şiddetlı bir 

h b · d.. b k Yukarıdaki resim, bir pırinç tanesi il-den başka er şeye enzıyen orr uçu z~ir bulunan kafeinin tesirini kamilen 
kelimelik İspanyol kırmasını ve yukan zerine el ile yapılmış taç giyme mahalli-

izale edeceğini temin ediyor. 
Sınıf ta franslzcavı ana dili olarak tanı- • resm·dı·r Pı·n·nç u··zerı·ne resim ya Sütün kafeine karşı tes~ri o kadar faz- nın ı · • 
yorlar. Türkçe, dil olarak Lpanyol kır- pan dahi ve yahud deli san'atkiır, Hay -la bulunuyormuş ki mesela bir köpeği 
ması yahudiceden yüz kN,. daha mü- öldi:rmeğe ktifi gelecek mikdarda kafein darabadlı Seyid bini Ahmed Razevidir. 
kemmel ve medeni bir dildir; Türk mil- üzerine damlatılan bir mikdar süt zehiri Ahmed Razevi, ayni zamanda kral Ge -
Jetine. büyük bir tflrakki hareketi yap- kiımilen tehlikesiZ bir hale getırmekte orge ile kraliçe Marry'nin resimlerini de 
tırmaya kifayet eden yüksek türkçe de . . gene pirinç üzerine yapmıştı. 

ikinci sekizinci Hanri olacağım .. demiştir. 

Sekizinci Hanri, İngiltere tarihini.-ı 

meşhur krallarından olup altı kansile 

meşhurdu. Ekserisinin de boynunu vur

durmuş veya öldürmüştü. 

isyan ve muharebeler hep 
kışın ·patlak verirmiş 

Doktor Mils isyan ve muharebelerin 

soğuk mevsimlerde vaki olduğu kanaa

tindedir. Bu meşhur Ameriltalı doktor, 

hava doğuk olduğu zamanlarda insan 

çok foal bulunur. Vücudün çıkardığı ha

rareti pek kolay kaybettiği için çabuk 

hiddetlenerek faaliyetini daha ziyade ar

tırır. Fakat sıcak iklimlerde hava çok 

cık, tecrübe edilmiş yüz bin çare d 
dururken, bir diş ağrısı kadar eheı1l~ 
yetsiz bir dava için - mahza biJgı 
satmak amacile - dünytının palavrB 
sa vuranlardır. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Şunu demek istiyorum ki beniJ11 

şim ağrısa, ve hakikaten de kısa dıı 
ların bu çeşid ağnları dindirdiğı 
olmuş bulunsa, köşedeki eczacıy:ı 1" 
dar gidip ağrıyan dişime biraz karll 
yağı koydurmayı, bir de aspirin yutJl'l 

daha da olmazsa dişçinin önüne ottl 
çektirme>yi, her halde daha basit vr 
ha müreccah bulurum 

elbet küçük ve büyük Yahudi burJUVa-ı ,cm=ış=.========ı:ı:============ --,-.,.,~- ======== 
sının bütün medeni ihtiyaçlarını tatmine 1 kırmasını konuşmakta devam etse bunu gibi, Yahudiler bizde milliyetlerini bi
kifayet edecek bir kuvvettEdir. Şu halde 0 kadar çirkin görmiyeceğim. Fakat, o zim milliyetimizin içinde aramaya karar 
neden dolayı bunu kullanmıyorlar? dili bıraktıkları halde türk~yi kullan- vermedikçe ve bunun gayet kuvvetli bir 
Türk mektcblcri onların Beneberit mek- mamakta ısrar edişleri ciciden göze ba- şekilde tatbikatına girişmedikçe, maale-

Benim indimde cfeTI:D çok büyük ı1l 
Si olan bir kelimedir; Ve bPnCe alim ol 
kim, mc>saisini, vaktini, ilmim böyle 
tenker~ni işlere değil, mesela kan 
veya veremin çaresini bulmağa hasre 

rutubetli bulunduğu için oralarda yaşı- Üst tarafını geç!!. 

teblerinden, yahud Alliance İsrealite'le- tıyor ve çirkin oluyor. sef, bu hareketin büyümesinden korkul-
rinden elbet daha kuvvetlid~r. Bugünkü * rnak lazımdır. 
Türk mektebleri - A vrupadakilerden de- Dünyanın her tarafında gittikçe büyü- Bana cZamanla her şey olacak!> diye 
ğil, fakat - bu memlekette mevcud bü- yen bir antisemit hareketi var. Türkiye- bugünün işini yarına bırakan Yahudi 
tün ecnebi mekteblerinden elbet daha de bu hareket ya hiç yoktur, yahud da dostlarıma, bu vesile ile şünlan söyle
iyidir. Neden dolayı bu mektebleri Türk henüz pek zayıftır. Sabri Toprak'ın layi- mek isterim: 
mekteblerine tercih ediyorlar? hahır•na karşı Millt!l Meclisinin aldığı c- Bu işi zaman geç ve güç. siz ise ça-* tavır bunun bir delilidir. Vicdan hürri- buk ve kolay yapabilirsiniz. Eğer bu ihU-

Kendilerine bu tarzda sualler sordu. yetlerine karşı derin bir sadakatle bağlı yacı teslim ediyorsanız, davayı sür'atle yü 
ğum zaman mahcub olarak ·Zamanla olan bir adam sıfatile temenni ederim ki rütmek için hiç olmazsa bir teşkilat vü
hepsi olacak!> diye cevab vere-n bir ta- bu hareket Türk-iyeye girmesin \'e büyü- cude getirip sistem ve teşkilatla çalışma
kım Yahudi dostlarım varoır kı bunla:·n mesin. Fakat, buna mani olmak, b z Türk- lısınız.> 
ne ben hak verebflıyorum, ne de zama- lerden ziyade, şu dakikada, Yahudilerin Bu sözler, halis bir dost sözüdür. 
nın hak verdiğini görüyorum Zaman ge- ellerindedir. Başka memleketlerd~ olduğu Muhittin Birgen 
r'p gidiyor, gene Beyoğlu sokaklarında, 
· rk Otel ve Tokatliyan salonlarında, r 

.ı-;ulağa pek bozuk gelen fran l7C 'l 

çınlıyor! f STER i AN, ISTE 
.. 

yan insanlar vücudlerindeki hararetı ha

yatiyet nisbetine göre pek zor 'kaybeder-

ler, diyor. 

Bunun için muharebeler ve isyanlar 

fevkalade soğuk olduğu zamanlarda gö

rülmekte imiş. 1789 ihtilali çok şiddetli 

bir kış zamanında patlamıştı. Amerika 

isyanı soğuğun mutaddan fazla bulun

duğu bir kış esnasında çıkmıştır. Ame

rikanın büyük muharebeye girdiği sene

de elli senedenberi misline tesadüf edil
memiş şiddetli bir kış hüki.im sürmekte 

idi. 

ANMA! 
1venliği hiç se\'miyen, daima aky- Sındırgının Gölcük nahiyesine bağlı Çobanlar köyün- Osman o ~lu İsmail ile evlenmiş, fakat kaydı benimkinin 

h nde bulunan, daha g çuı gün &ıbri den İbrnhım oğlu İsmail Şen imzası ile bir mektub al- üzerine yazılmış. 
Toprak'ın layihasına hc>rk<'sten evHl iti- dık, bu'mektubda deniliyor ki: - Aman düzeltiniz, diye yalvardım .. 
raz eden bir adam oldu<um ralde Yah•ı- - Kızım Fatma üç yıldır nişanlıydı, nihayet evlenme- - Mahkemeye gitmek lazım; dediler. 

- ·Faka~ ben fakirim, mahkeme masrafı yapacak kud-dilerin bu frans1zcası bana çok ç"rkin si zamanı geldi. Kaydını çıkartmak için Gölcük nahiyesi relim vak, dedim, ve Sındırgı kaymakamına bir istida 
!!eliyor. Rumun rumca, Ermeninin cıme- ı ·· t ıt· d ft b k J 

nüfusuna muracan e ım, memur e ere a ınca: yolladım, henü7. bir netice çıkmadı, kızımın nişanlısı ise r: iC!' ko .. ı_,, nasına hiçbir diyeceğun yok. · 
. - s.e nin kıZJn Gebeler köyünden Ali Osman oğlu Is- he~0rıün beni tazyik etmekte berdevamdır. Bunların ana dilleridir. ~&kat. şu hiçbir 

ceye benzemiyen LevanlPn fransızcası- mail ile evlidir, cevabını verdi. Ben hayretler içinde işi Görüyorsunuz ya nüfus idaresinde yapılan bir yanlış-
nın g·ttikçe kökleşf>n bir Yahudi dili ha- tahkik ettim, meğer bizim köyden bir başka Fatma Ali lığın ceremesini ben çekiyorum.• 

lini almasına bir türlü tahammül edemi- } S T E R J N A N, İ S T E R l N A N M A 1 
yorum. S b b basittir:. Bir Yahudi niha- ...J 
Jet ana dili Şfklini alm·ş olan İspanJOl L,---------------------- ------- -------------- ----

J.h 
Yeni bir ~~:v~: yapıla~ 

Eminönü Halkevi binasının ya ıo. 
daki arsada yapılacak jimnastik sa 
nunun inşasına Nisan ayında başl 
caktır. Salon ikmal edildikten ~ 
Halkevi binası yıkılacak, yerine 
dern bir Halkevi yapılacaktır. 
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Bu Sabahki J r Gazetelerde _ -ı 

Ç '
-- Gür~l.gümüz Fıkirler - ı • ı • 1 1 d Tan - Ahmed Emin Yalmanın bugünkü 

ı n 1 er a P O n a r 1 
.... 1 e ı· n e b!lşmakales!nin mevzuu, ucuzluk mücadele- ar-_---

s1ncle usuldür. Hükfunetin bu g:ıye ile nldı~ı - ••• 
tı>db:r1erı hül~sa eden ·mllharrtr, bııhassa Kambiyo mürakabesi ve 

E 

b İstanbulluların buna ol~n ihtiyacını teb:ı-

1 b • h • d ruz ettıriyor ve dlyor tı: son Fransız buhranı 

U U 
· cı Mesela çimento meselesinde tatbik edilen nan . r şe rı sar 1 . ar ilrni goriışler ve ayni yolda mütehassıslarm Yazan: Selim Ragıp E meç 

"Jı yardımlle İstanbuluıı ekmek ve et gibi ih- F ransız kabinesini düşüren a· 
tiy:ıçları ele alınacak olursa İstanbulun ü-QPOrz b ç d • k zerinden büyük bir maddi ve mAnevi ıztırab millerin çok derin ve çok 

F ya geni ir in vücu e getırmeğe çalışaca ,, kalkara ve halk cidden ferah ve refah du- muhtelif olduğtında şübhe yoktur. Fakat 
tansada ------------------.---- y:ır.» son buhranı ihdas eden sebe''. hf pimizir 

Japonlara karşı boykotaj· yapılması için tezahürat yapıldı_ lngiliz ,,,.,,.,,,,, bildıği veçhile iktısadi olmuj ve bilhassa 
'"' Kurun - Bugünkü başmakalesinde Asım 

~nd işcilerİ de zecri tedbirler tatbiki İstiyorlar Us hükümetln altın tlcaretlnL düzene koy - komünistlerle sosyalistlerden birinin a-
d lıı .ra 20 (Ii • mak için aldığı tedbirler veslleslle yeni ka - çıkça, diğerinin kapalı bir şekildt> kam-
e bır ın h ususı) - Geçen ay şid-ı ni bir Çin vücude getirmeğe çalışacak.-ı cSilah k u vveti, milli hisleri boğup nı.nun çizdiği usulle bugüne kadar devam biyo mürakabesini isteme lerincien doğ-
k.ı~" dıışrnuu arebeden sonra Japonların tır.> . yok edemez. Memleketinizin durendiş eoen vaziyet arasındaki !arkları izah ettik- muştur. Herkesin tanıdığı, çok defa kul-
r...; arınırı §olan Wuhu şehri, c:imdı Çin Tokyo 20 - İmparatorluk konferansı yüksek adamları bucrünkü az· tı' ten sonra altın ticaretinin dahllde serbest landıgvı bu kelimenin hakikatte manasını 
~ı,ı,. :rn h ~ . ' ö v ıye n olarak yapılması bir takım mutavassıtlan 

tadır. u asarası altında bulun- kararları hakkında muhtelif tefsirler yn- Ja~n mılle.t~ için bir saadet başlangıcı ortadan kaldıracağını, dahilde altın alış ve- bilen azdır. Çünkü bilebilmek için bi!" 
lt;ıalı pılmaktadır. Ecnebi müşahidler b ütün teşkıl eylcdıgine acaba inanıyorlar mı? ı r•~l ne kadar serbest olacaksa, memleket parça iktısaddan anlamak ve kambiyo 

~~r a~a W h b ı d · · k 1 · J ·· k b · 'b h • b db' ıı h u u'nun düştüğüne dcıir un ar an şu netıceyı çı arıyor ar . aponyayı, anlatmasından aciz bu - haricine altın çıkarmanın da ayni derecede mura a esı gı i ni aı ir 1.e ıre varma. 
\'~~u aherier :rnevsimsizdir. Milli hükUmetle de uzlaşma imkanla- 1unduğum hissiyat ile dolu olarak ter- !<0ntrol altında bulundurulacağı bu sayede dan evvel başvurulabilecek diğer ihtiyati 

h4•ı dur Ve kar, c:imal ceblıesı"nde ha- rını büsbütün ortadan kaldırmamak, bu kediyol'Um.> l•:ırice yapılan altın kaçakçılığının daha kararların neler olabileceği hakkında bir 
td ~ çok azalacağını yazmaktadır. 

~ .. ( Utrnuştur. suretle uzun muhasematın önüne geçmek Fransad a Japonyaya boykotaj - ·--·································-.. ···-·- fikir sahibi bulunmak gercktır. Bu iti-
~tıııYo 20 (A.A. _ .. kabil olabilecektir, Paris 20 (A.A.) - Oeuvre gazetesi, Çekoslovakya barla bugün, bu sütunlarda kambiyo mü-
~raf kabine ) Konoyc bugun, Dünya - bilhassa Sakson - Anglo - ef- önümüzdeki iki hafta zarfında vilayet- rakabesi tabirinden kasdolunan manı 
~~dan Ya a~asının iştırakile valiler karı umumiyesini yatıştırmak terde Japon mahsullerine karşı boy - Almanları üzerinde durmayı faydalı buluyoruz: 
t <llitı ç· Pı an toplantıda. Japo•J Orduda donanmada s:ı"ılar'ı pek çok k t · l B' l k t · t k • b· ın _ Jap 

1 
v , ., o aJ yapı ması lehinde 40 kadar halk ır meme e parasını:ı emnıye ar-

"İ .ır Safh on anıaşmaz ıgınm olan müfritleri tatmin eylemek. tezahüratı vuku bulacağını bildiriyor. Berlin, 21 (Hususi) - Alman gazete- şılığı altın stokudur. Ondan daha üstiin 
hl •• ııı di asında ente!ektüe! seferber- T k 20 (AA ) ç· a·· "k ı İng·ııı·z • · ı · · t ı b ' leri dahiliye nazırı Dr. Frick'in Lemgod:ı olan karsılık ise halkın parasına olan ""tlır . rekun .. o yo . . - ın uyu e - ışçı erının a e ı v .. . • 
' ki: er vererek ezcumle de- çjsi Hsu - Çin - Ying, bugün cEm - Londra 20 (A.A.) - İş partisi milli 1 söylemiş oldugu nutuk uzcrınde ehem- şahsi itimadıdır. Muvazeneli bır piyas:ı, 

tııq Çııı rnııu h" ~ press Of Asia• vapuru ile Yokahama- meclis başvekil ve hariciye nazırını miyetlc durmaktadırlar. arz ve taleb arasında muvazell'? bulu-
tu b ini uku:rneti ne Japon uzlaş- dan Hong-Kong'a hareket etmiştir. ziyaret etmek üzere bir hey'et seçmiş- Dr. Frick bu nutkunda: nanıdır. Para piyasalarında herkes. iste 

ıı ~rııa~: de Alınanyal'nı tavassu- B. Hsu - Çin - Ying, hareketinden tir. Bu hey'et Japonyanm Çine karşı - Bitler hükumetinin asla bır dikta- diği kadar istediğini alıp satabilmekte 
~ bır siy ış ve açıktan açığa komü- evvel Japonyaya hitaben bir veda mek yapmakta olduğu harbi durdurmak i _ törlük hükumeti olmadığını, biJaki:> en 1 serbest olursa, para kıymPtinde de istik

•)'a Şiındtset .takibini ;ste.miştir. Ja- !ubu neşretmiş ve bu mesajında ez - çin Japonyaya zecri tedbirler tatbikin- küçük ve en saf bir demokrasiyi temsil 1 rar hasıl olur. Dedikodu akla gelmez ve 

ı 
Yenı bir Çin hükumetile ye- cümle demiştir ki: de ısrar edecektir. ettiğini, zira halkın arz&sunı.. ve irade- böyle bir para piyasasına serbest deniı. 

sini tecelli ettirmekten başka bir arzusu * 
h •• •• d b • d olmadığını söylemiş. Sonra şu sozlerı ilfı-"-l O Q • M' h / d • /f Bazan para piyasalarını altüst eden 

d n e ır marşan iZ eç u enıza l 1 ve~t~i~~~ bilmelidir ki Alman hudud- tsyfunlar olur. Sermaye korkar, yahud 

~vrı· dı·. Atatu·· rku·· n trenı· Gemileri lan dışında yaşıyan ırktaşlarımızm fena hava oyununa başvuruyor. Bir para \,.; 1 muamele görmelerine müsamaha et.mi- hüviyet•ni terkederek bir ikincis!nin hU-

'T'ekrar tu••redz• 1 yeceğiz. Bu, Alman ekalliyetlerı üz.erin- viyetine bürünür ve her ikı paranın Ü· 
l ~ 1 d h'l" · zerinde fena akisler yap::ır. Bunu gören g 1 d d 1 

de hükümran olan millet erirı a ı ~ ış-
~C • •• •• • • k devlet, bizzarur, vaziyetı kurtarmak 
~ eyı n onun e geçır } Barselona 20 (A.A.) -Ca:>tellon ı leri değil, Almanyaya y~kından do unan 

dan bildirildiğine göre, İngiliz beynelmilel bir meseledir. için, kambiyo muvazc>n('slni temin ede-
--~ ("'o~ı r ı Diğer taraftan ufku kapa ı bir mem- cek bir altın ve döviz sermayesı zengin "' o, cı cıf Conchare vapuru dün limana gi - 1 .. 1 k 1 . bir kasa vücude getirir. Eğer piyasaya 
d l Ve bu .. ı l inci sayfada) önünde hususi vagonlannda geçirmi§lc:r- rerken merkez makamatına Sagon- leket olan Almanyanın mustem e e erın-

r.1 YUzd b h 1 B kC"ndi parası arzedilirse, parasının kıy-
. Vanonı en arkadaki vagonlar ön- dir. te açıklarında saat 13 30 da sahı'J den vazgeçmesi mevzuu a so amaz. u, 

>- ;ı.r. ~ .. n.~ra bindirmiı:: ve tren devril- Yol h enüz açılamadı · - bir şeref değil, hayat meselesidir. metten düşmesine mani olur ve satın alır, 
~ıeı.., 11,.. uz "f ~ den on mil kadar mesafede bir de- 1 l b .. 1 1 ve bu muamelenin aksi d~ yapılır. Dev-
"t··ı.ış .• fak t nu u.sca zayiat tesbit edil- Bütün gayretlere ve amelenin bila ta- nizaltı gemisin.in taarruzuna ug"ra- Alman dahi iye nazırının u cum e er· 
"' ~ a t 1 Al 1 Jetin, icabında müdahalPYl' lüzum gör-
ıı 'Utı,lnn h renın devrildiği noktada vakkuf gece sabaha kadai· çalıaşmalarına dı:!ını ve denizaltı gemısının bır· 1 le bilhassa Çekos ovakya man arını 
"I! d " ~ denir. Fakat nezaret altında bir serbesti. l\ 0lırıuşt arap olmuş ve orası ankaz rağmen yoluri açılması miimkün olama- torpil attığını bildirmiştir. kasdettiği hiç kimsenin gözünden kaçı-
a ~q der~ı mıştır. Bu sabah saat dokuza kadar yol Torpil isabet etmcmiştfr. mamıştır_. ________ _ 

t,<ı atneıe t h~ber alınmış, fakat biı· açılamamıştır. Fakat en son dakik:ıda Bir Amerika gemisi tevkif edildi Al • * 
Muhtelü sebeblerden dcılay: bir para 

mütemadiyen satışa arzedilır ve dE'vle 
tin, böyle bir durumu karşılamaıt üzere 
tesis ettiği hususi kasadakı sermaye de 
bu arz keyfiyeti ile mücadel0 ede ede, e
lindeki imkanları tüketmic; olursa dev· 
letin müdahalesi daha şiddctlı olur. 11?-. 
yapılan şey, büyük kredi müess0se'eri· 
ııin hava oyunlarına kendilerim kaptır
maktan tahzirdir. Devlet memurlar:, ba 

~Uıtık" ednrıki ve imdad trenı tah- aldıgvımız malCı.mata göre yol açılmak ü- 20 (AA) H be manya yeni d un ı Perpingnan . . - a r 
ı ... · an ha 0 amamış, yalnız Haydar- zeredir. Ve saat 11 e dogvru yol açılmış ı ·· ·· A b h k 
"'il rek alındığına göre Sa ı gunu meri - • t • 
~hir ntka.rıda en eden trenlere Bilecik- bulunacaktır. kan Kentucky vapuru Baleres şi _ }f a re e mi 
ı\t.ı .den İlib n gelen trenlere de Eski - Yolcular aktanna suretile malinde Franko harb gemileri ta _ h 1 ? 

lıtrkün aren yo) verilmemiştir. nakledilecekler rafından tevkif edilmiştir. Franko aZJf 1yor • 
ti treni Eskişehirde tavakkuf Adana ve Ankara istikametinden ge - 1 gemilerinin nezareti altında götü -

01ıı~ ıırııdcı .B" .. etti ~en trenler ve Toros treni dün ak~ı:ım 1 rülürken görülen bu vapurun Pal -
~ lıırı h uy~k Şef AtatiLrkü.n Takib Eskişehirde, Haydarpaşadan ayni isti - maya sevkedildiği zannolunmak -
it 'it nıildd 'U.8usı katar drı Eskişchirdc kamette kalkan trenler de Bilecikde 1 tadır. 

t. 'ııt" et tavakk f · · 1 <:.~ı.. UrJ~ii h. . ·u etm.ışt• r. kalmışlardır. Bu yolcuları dah;:ı fazla 
~rııı ~~.iı· ist cım.ıı olan tren, .sa~t 2~,20 de? bekletmemek için gerek Ankaradan, gc
lr.% Ullilk ~~una gelmıştır. Jstas - l'ek Haydarpaşadan trenler tahrik euiJ
ltıit,ı ~ bir ha~fı ~?rmek fi.zere toplanan 1 miştir. Bu trenlerden Haydarpaşadan 
~ lccı~· '1tıııtı,. k .kutlesi tarafından örilL· ı' hareket edenler fstanbula gelme-:t üzere 
k· ,~!cır ,k. tsta.syonda J saatten frız· .Eskişehirde bekliyen yolcuları, Ankar..ı
'4..ı..1 ko20,.~e Vali Kadri, belediye reisi dan hareket eden trPnler de Adnna ve 
~rf2ltebi. kunuı u tayyare alatı ve tayyare Ankara ile o havaliye gi!mek üzere Bi -

1 ~~le gOl'iışnı .~danlarını nagcmlanna a - Jecikte bekli yen yolcuları alacaklar ve 
tq;t tren kn~şlerdir. Bu aradc Bılyuk aktarma suretile nakledecek1<>rdir. 

ııt '-.;<ıs h llcı 
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beı;znı· 1 akkmda malumut ve 
o~, 'tlıit b ~ ftr. Büyük Önder isıasyo· Oniki ar'ad •ki Türkler 
~e Q~~ıı kıı~:~~n lise talehclerinı va - tazvik mi ediliyorlar ? 
oeı-d t 1107ı p uyıırmuşlar ve talebe. . .. 
'ıeı · 13u enceresinden söz söylem ş- Bu sabahkı gazetelerden bırınd~ Ra -
~1f tep lQ! <ırada 13 yaşındaki bir orta 1 dostan alınan şu haberi okuduk· 
1<ır €tki ebe.sı de kısa bir Jntab.~ snyl<:-ı • Son zamanlarda İt::ı~yan 1 arın on 'ki 
ı. Qt. 'ehrın · d T" k R l ·· · d k ' t " "ilı- <iijfllJ.a l§gali zamımmı Jıatır!n- a a ur ve um arı uzerm c ·ı azyıK-
~I 1~nı 11 tayyarelerinin bir bom-1 lf"r rı .., •ıc;tır. Bilhassa Rado.s ve Seros'd:ı 
be ltıı<fttJ:ı esn~smcıa Atcıttirldlıı i, r.cfa 1 vaziyet çok acıklıdır. Rado!';d,ı iş s:ıhibi 

·~ı~. cırı t8t ç ı v d-kk. 1 - b 1 • Af ~n· .. asyon odw:ını göstermi,. o an magnza ve u an a. ı u unarı 
•0ıı e~teb 1 bıtı'l1n.i§tir ~ Türkler, Faşist tcşkiliıtma girmc~e 
~ıı.l'Q <1tcıı ~ıılebeleti, ~anondmı indikten mecbur edilmekte ve tehdidlerf! maruz 

hıız Utk . 11 
tııı.1 ktcın : tstasyonda bcklem<>ktc 0 _ kalmaktadırlar. 
~ Q)' bır k B' k T" ki b ,.. d ' I .. b tııq 1 tıe k . ısnıını vagonla.rma al _ ır ço ur er , u ) uz en ış erın. ı-

goı- 11,.dır. ~dılerinden 1nc>s!e1'l<'T ni so·- ı rakmakta ve faşist teşkilatına giı ml·ği 
tıe,- 1 1ıııt1ııez7rkesin sınıf ve ı·a'?ijcsitıe kabul etmediklerinden mallımr.ı sntaraı: 
134 eıı ceı• f SUcılle,- soran Atatürk J ana vatana kavuşmak çaresini aramak
~ta.ı~ıın·ıııı. ~bları doğru hulmamıdard r' hıdırlar.-. 

'lll't ıtıırza .. ı . .. 
te,.er,, Buıızz tın sınıflarına göre sor - K 

4t 0nıarı C1'e gene kendi.Zer; ccrab tıe- Hava urumu başkam 
b Qtu,.ı. ten1'ir b • f · 
l(ı-Qdıı ıtlin h • uyurmıı~lardır. ıst .:\ ettı 
l\ı 11 harek 1'.susı treni, saat 2.~,40 da 

8 
<ltUrJc et etmiştir. Ankaradan bildirildiğine göre Türk 

b 'l ıı geceyi f .. .. . Hava Kurumu başkanı Fuad Bolca sıhhi 
e t '11<7Z llonunde geçı rdi sebelerden dolayı istifa etm.ı:tır. Fund 

~ dc4_. er don • 
Q~ tlı b r muş vaziyette oldu{iıı. Bolcanın yerine Bolu saylavı Cevacf Ab-

l!tı1c<ı ~Qhıı~ınd ayaz hti.kiim sürdüğü ıçin basın getirilmesi muhtemeldir. 
lıı ı le cı çalıŞ'mak . 

lıcqhı. cıldttıp 1ı çol: güç olmıış, 
tli~ı •. ~ tıe b attı açmrı1' milmlciln o-
rlft .. 1ıQ u 1 .. 
~Cltıı. '>ıil olıı~U,'den B11yü1' Şe: Afc-

Ottava yangınının kurbanları 

Bir İngiliz gemisine bombalar 
Barsclona 20 (A.A.) - Tarago

nanın üç Franko tayyaresi tara -
fından bu sabah bombardımanı sı
r~nda, limanda demirli bulunan 
İne-iliz T hopeness vapurunun civa
rı;a da birkaç bomba düşmüştür. 
Gemi mürettebatından iki kişi öl -
müş ve yedi ki!ji yaralanmıştır. 

Romanya 
Yahudil ri 

Roma 20 (A.A.) ~ Romanya Yahu
dileri tarafından Habeşistanda yerleş -
mek için yapılan müracaatın kabul e
dileceği şüphelidir. 

Sn,ahiyettar mahfcller, böyle bir 
taleb geldiği takdirde bunun hükumet 
tarafından lüzumu vechile tedkik cdi
:eceğiui bildirmekle beraber İtalyan -
]arın Afrikada imparatorluğu ancak 
kendileri için kurmuş olduklarını da 
ılfıve etmektedirler. 

L ..,ndra borsasında Fransız 
frangı düştü 

Londra 20 .(A.A.) - Bugünkü kambi
yo borsasının en mühim hud;sesin; Fran
sız frangının maliım olm1yan sebebler
den dolayı birden bire ven iden düşnıesi 
teşkil etmiştir. Sabahley:n 148.68 de tu
tunan frank anıiızın 151.8'.! yr- kadal' düş
miiş ve sonra biraz yüksı>lerek 151.25 de 
kapanmıştır. 

Berç Tür:rnrin k ızı tac·iycUni 
değiştirmek istiyor 

Berlin 20 (A.A.) - United Press neş-
ir rettiği bir haberde, Berlindeki Fransız 
büyük elçiliğinin Almanya hüktımeti ta
rafından Renin işgalinden daha vahim 
bir darbe hazırladığını Parise bildırmiş 

ı olduğunu ve bu raporu Chautemps hü
I kumeti teşekkül eder etmez gönderdiği
ni yazmaktadır. 

Berlindeki Fransız büyük elçiliği bu 
haberin yalan ve uydurma olduğunu be-

zı acentaların muamelelerıni otomatik 
bir surette mürakabe altına alırlar. Bu 
suretle piyasanın serbestisi kısmen na
zari bir mahiyet alır. Fazla çıkan kıy

metlerin talihleri, bu taleblerinin bir ma-
nevra olmadığını isbata davet edilebilir-

yan etmiştir. (Dernmı 8 inci sayfada) 

l~~========~~~~~~~~~~~-11-;:; abt nn Sabaha: 

Ümid dünyası 
Üç gün üç gece eğlenen, gülen, ve yip içen Atinadan sonra dün geceden beri 

bütün Mısır ülkesi şenlıkler yapmağa başladı. Kahire radyosu ipodrom eğ· 
lencylerinden, ezherdeki dini merasime kadar genç kralın evlenmesi şe:-efine 
yapılan şenlikleri ilan ediyor. Eski fskenderiyenin sefahat alemleri kadar 
olmasa bile her halde Tais devrinin hatıralarını kaybetmiycn Mısır ülkesi 
bugün mes'ud günler geçiriyor. Dil ğün şerefine siyasi mahkumların serbest 
bırakılması da bu şenliklere samımf bir hava katmıştır. 

Ayni eğlenceler bir hafta evvel Akropol eteklerinde yapıldı. Yunan veliah· 
dinin diiğünü şerefine hır kısım mahkumlar affedildi, şehırler donatıldı. Zevk 
ve eğlenceyi iyi bilen Atinnlılar gün lcrcn c>ğkndilcr. 

Ve hiç ŞLiphe yok Mısırda ve Ytın nı1. .4nda yapılan bu ~erıl:kler içindE 
halk bir zaman olsun dünyayı saran ha. t tehl kPlerini unuttu. Kesilen Çin 
lilerin macı>rasına, bi rbirin ı boğazlı ~ an span vollann hikayesine ve dritnot 
yarışlarında millctlcri'li heyecana dü şürc~ büyük devletlerin müsabakasına 
kulak asmadan yedi, içti, güldü, eğlendi Diinyanın en eski iki medeniyeti
nin kaynağı olan Atina ve Mısırın Akdeııızin iki yakasında karşılıklı eğ • 
lcnceleri bugünkü medeniyetin sahibi olduklarını ıddia eden devletlere bir 
ibret levhası olur mu acaba? 

Bu arz, üstünde ynşıyan'arı boğu§madan mes'ud edecek kadar geniştir, 
verimlidir. Fakat siyasi ihtiraslar, tarihin ezl!li kurd ve kuzu masalını de -
\•am ettiriyor. 

Eski sosyalistlerin bir malihülyası \•ardır. Onlara göre düPy:ı bir zaman 
ıztırab çekecek, insanla~· s.ıadctın n c olduğunu unutacaklar. Fakat bir gün 
gelecek her şey durulacak. Dünya cennete dönecek. Herkes birb'rile sevişe. 
cek. Her yer bir düğür., bir bayram yeri olacak. O kadar ki denizler limo
nata, dağlar şekerleme olacak! 

ecıenıe . ıususi tr~n de yoluna 
n&t§ ve Atatürk geceyi in-

Ottava ( A.A. ) - Resmen bildlrlldlğlne 

göre Saint Hyaclthe kollejl yangmında 4T 
klşl ölmüştür. Cesedlerdcn 25 i bulunmuştur. 

Dlğerlerl henüz ankaz altındadır. 

Ankara 20 (Hususi) - Sayıavlarımız

dan Bcrç Türker kızı, Kan.:ıda hükftm(>ti 
t&biiyetine geçmek için Hariciye Veka-
letine müracaat etmiştir. l 

Sosyalistlerin hülyasını beklemeğc vaktimiz yok. Fakat itiraf etmeliyiz ld 
biiyük harbdcnberi dünya şöyle candan bir neş'e, ve eğlenccnın hasretinı çe-
kip duruyor. Bü .. han Cahici 



Maarif Vekaleti Validebağında 
bir sanatoryom yaptmyor 

Avrupadaki emsali kadar mükemmel olacak olan 
bu binanın bir eşini de aynı sahada vilayet yaphracak 

SON POSTA 

Belediyenin 938 
büdcesi 

Baba ve kardeş katil 
mahkemeye sevkedild 

Oyun aletleri rüsumu 6 
belediyeye d d·ıd· Zeki, babasını ve kar(:eşini öldürdükten sonra de 

evre 1 ı ·dd. · · f k ·dd. b. d 
B 1 di 

. . b"d . . ı ıa etmı~tı, a at ı ıası sa ıt olma ı 
e e yenın yem sene u cesı ha-

zırlanmıştı. Fakat hükfımet Haziran _ Kuruçeşmede tabanca ile babası Hacı Şev j liye doktoru Salih Jiaşlm ceseditı~ 
dan itibaren oyun ~ 

1 
tl . d .. ketle, kardeşi Radiyi öldüren Zeki hakkın - :~:ıklini lüzumlu görmüştür. BU ıı 

. . . a ~ enn en :usum da Tıbbı Adli tarafından verilen rapor, suç- nliz tahakkuk etmlş değlldlr" . .ı 
a~ı~rr~ ışlerını beled.~yeye vermış, ha- ı ıunun ehllyeu cezaiyesl üzerine müessir ola- G·· k b lerınu 
fıf.etılen mezbaha rusumuna rnukabiJ ~ bllecek hiç bir zihni marazın, mevcud ol- umrt, eyanname 
Cerr&hpaşa ve Haseki hastanelerinin madığını tesbit etmiştir. Buna göre suçlu sahtekarlık davaSI 
masrafını da belediyeden almış oldu _ hakkında sorgu tahkikatına da devam e - ,_ıııt 
~ dil i tı - .. #. Gümrük beyannamelerinde 
gundan büdcede yeniden tadilat ya - m ş r. 4 uncu sorgu h~klmllğl tarafın - k lddi sil b keilleye 

· A drul yapılan llk tahkikat. neticelenmiş, ba- yapma a e tahtı mu a_ bil ijd 
pılacaktır. Tadılata derhal başlanacak ba ve kardeş katm hakkında son tahkikat Fchml - Mançini ve rüfekası ue, ıı 
ve büdce Şehir Meclisinin Şubat dev- kararnamesi tanzim edilerek Ağırce.mya zi!cl _memuriyetlerini suııstı.ınııld~ 
resi içtimalarma yetiştirilecektir gbnderUmlştJ.r. giimruk memurlnrı hakkında d e!ll · başlanılmıştır. Ancak hrı.dlscnin ıı:ı 

Hazırlık tahkikatı başladı~ zaman Ze - mıyan 12 suçlusu hakkında henilZ ~ 
klnln bu clnayetl babasına ve kardeşine kız klkat kararnamesi verllmediğindell 
dığı için işlediği anlaşılmış, fakat suçlunun Z'l mahkemesi davayı sorgu hO.!dtrl::ı,er 
delilik iddiası karşısında bir kere de müşa- vale etmiştir. ı incl sorgu h:lkiınl 
hede altına alınması lüzumlu görülmüştü. Jular hakkında da son tahkikat ~ 

Otobüs tahkikatı 
yt.niden başladı 

Dün Tan başmuharriri 
Ahmed Emin celbedıldi 

ve di:ılenildi 

O znm:ınk1 vaziyet şu idi: kararını vermiş ve evrakı mahıteıı:ıe 
Katilin babası Hacı Şevket zengin blr ıı.- dermlştır. Duruşmaya ynkında bMl 

d:ımdı, emili: Te akannın 1daresln1 oğulla- tlr. 

l rına terketmlşU. Fnkat, bilahare bazı se - Neticelenen bir da~a 
bcblerden dolayı emlt\k.lnln ldareslnl yalnız öltııJle 
diğer oğlu Radiye bırakmış ve Zeklnln aiti- Ağırceza mahkemesinde bir 

1 
k'lsını kesmiştir. Bütün bunlar u.r.ısm _ blyet davası netlcelendlrllmlştlr. ff 

V lid bağı Pre a.~ D h T V kal · .. . Suçlu Anastas Erenköyünde bir cı e v a ı ıye e c etı otobus tahkıkatı na babasına ve kardeşine karşı derin bir tırmış bfüı.har b j hUafllll 
Maarif Vekaleti kendisine aid bu - Yeni sanatoryom talebelere mah - etrafındaki müfettişler raporunu bazı hlddet duyan Zeki, hased n 1htıra.am tesı - balko~ llil.ve e~tır::u:.rı~. bu 

runan Çamlıcada Validebağı prevan - sustur. Memleket dahilindeki mekteb- ~oktaların tekrar tahkik ve tamiki için rl.ıe kapılnrak, bu feci c~ayetl !.olemi~r. çökmeslle üstünde bul~nan ba~ 
\oryom ve sanatoryom arazisi içinde lerde muhtacı tedavi talebeler getirile- Istanbulda bulunan mülkiye müfettiş _ I Suclu 0 zaman kendi.sine sorulan sualle- yaralanmış, ameleden Isak da öırrı 

.. _ . . .. . . !erine iade etrni tir lre karşı muttasıl fU cevabı vermekte idi: Ht\diseyl müteaklb Anastas ted .~'-" 
~uyük ":'e son sı~em bir sanatory~ .. ek yatırılacakhr. Bu ~ıva~dak~ bozuk .. .4 ş .. · . . - Bilmiyorum .. kendime hliklm detnım .. le ölüme sebebiyet suçundan. 459 IJJ'"'. 

ınşa ettırmektedır. Sanatoryom yuz yollan İstanbul beledıyesı bına ta - Mufettışler, dun sabahdan ıtıbaren .,c yaptığımı bilmiyorum. 1eyc göre tahtı muhakemeye 
yirmi yataklı ve üç katlıdır. İçinde, en mamlanıncaya kadar tamir ettirmiş o- Dahiliye Vekaletinin yeniden vermiş 1 suçlu, hem baba, hem de kardeş tat.ili Suçlu mahkemede balkonun fenıı! 
son sistem bir ameliyathane, rontgen lacaktır. olduğu direktif dahilinde tedkikat ve olmak dolayıslle, müddelumumlllk tendi - haiz bulunduğunu_ iddia etmişse dt• 

ve güneı;ı tedavisi kısımları bulunacak V:ılidebag~ındaki arazi sanatoryom- tahkıkata başlamışlardır. 1 sini 450 inci maddenin ı ıncl ve 5 fincl bend de suçu sabit görülmüştür. "ddetıe ., - - ı t ı e81 1 ~astas l sene, 2 ay mu 
tır. Bu büyük binada aynca çamaşır- larda tedavi görecek hastalar iç!n ga- 1 Tan gazctesı ba!'imuharriri Ahmed 1

1
erine hekore muhakekmtes ,:ue ecBz Y tadldebn1n- mahküm edilmiştir. 

1 kı k d 
· . t " 'd h da . b tt . 'd ' E · t b" . 1 .1 • 1 e ma emeye sev e m..y r. u ma e • •5 ı ar, urutma aırelen, servis oda - ye musaı , avası o nıs e e ıyı ır. · mı~ ve o o ~.s ış e.~ı e . a~~kadar bir tayin ettiği ceza ölilmdilr. Duruşmaya ya _ Cüce Sim onun tahliyesı 1 

lan, yemekhaneler ve hususi hasta ya- Maarü Vek5.leti burasını hasta mu - komısyoncu dun mufettışlıge celbedil- kında başlanacaktır i t b 1 ıo b 1 daıııı <fa" 
tak odaları vardır. Yemekler haricde allim ve talebelere mahsus bir tedavi .mi.ş ve rnalılmatlarma müracaat olun- Bir ebe a~liy~ye şikAyet edildi mon

5 

~~ ~:r~ı:::ıa ~~d~!s~n~cn dO~ 
pişecek ve sıcaklığı muhafaza edil - mıntakası şekline koyacaktır. muştur. kuttu.· Tahkikat sonunda hfı.disede g.tı~ 
mek şartile hususi tertibatla buraya ge Ayni sanatoryomun bir eşini ayni G b b d Samatyada Alt Fakih caddesinde oturan lunmadığı neticesine varan ve yat ıı 
tirilecektir sahada İstanbul beledi vesi de yaptıra- ari )• r )• dı•a kunduracı Mes'udun karl81 Zehra, birden - pek hafif olmasını nazarı itlb:ıra allJ. 

• J bire sancılnnmış ve derhal ebe Blnnazı ça- delumumilik, Slmonun tahllyesınl 'ee 
Güneşin her kata Ryn ayn girebil • caktır. Bu binadan İstanbul vilayeti jA-ırtmışlardır. Fak;ı.t, çocuk ölü olarak dof- kındaki takibatın gayri mevkuf ~ 

mesi için katlar geri çekilmek suretile cahilındeki muallim ve talebeden has- Bir hırsız ev sahibinin muştur. Bunun üzerine karı koca aclllyeye istemiştir. Maamatth, bu hususta ıı.ı6i1 
lsviçrede ve Avrupada emsali sanator- ta olanlar istifade edece,ktir. müracaaua. çocuğun ölllmüne ebenin ha - ktmııtı henüz bir karar vennlf de 

kızını baylıtmlş d tası sebeb olduğunu iddla etml§lerdlr. Ad - Slmon hft.len tevkl!hnnededlr. 
yomlara tefevvuk etmektedir. üç yüz İstanbul belediyesinin yaptıracağı ' sonra a 
bin ı:raya mal olacak sanatoryom in - sanatoryomun planları Nafia Müdür - evi so.; muş Alüleferrik: M ı•d• Ş Jf şaatı üç kısma ayrılmıştır. Birinci kı- lüğü tarafından hazırlanmağa başlan • Zabta Adi' b' h l eV ) 1 et . . . . ı ve ıye ır ırsız ık ha - 1ıııJl sı.?1 ınşaatı Hazıran~a. bı:ecektır. ;su tmıştır. İstanbulun malı olacak bu kıy- '.disesile meşgul bulunmaktadır. Türkkuıu talebelerinin muayeneleri Me.rh:ım Ahmed Aldıkaçt: aftl 
guze.ı eser 1936 yılı JÇınde ikmal edile-lmetli esere de 1940 senesinde kavu -1 Birkaç gün evvel zabıtaya şu şekil- İstanbul Till'kkuşuna mukayyed talebe - hu~ ıttıhaf olunmak üzere oı:ı 
rektır. iUlması muhtemeldir de bir 

01
•· t ı t L. ıerln muayeneleri Hava Kurumu İstanbul dekı 23 Sonkanun 1936 pazal' • uracaa yapı mış ır: angada S lt hm d · ·· d -wı pB __ ____......,......,_ .... ...._.._ oturan Ar"f · · b" h . Şubesinin Ankara caddesindeki Merkezin - u ana e camım e og e c 

Ticaret işleri: 1 Polisle ı ' ._ J e~m evme ır ırsız gır - de bulundurulacak olan hey'eti sıhhiye ta- müteakib mevlidi şerif okU11
8

. 
mı~, evde Anfe yokmuş. Yalnız kızı rafından cumartesi gu"nO saat 13 den 15 30 Ar d ih dinin te.-:f!efJ 
N ha 

· • zu e en vanı ~ı...-
• • • • eza t varmış. 1 za kadar ve pazar güntı de aaat H den 18 

F ransanın memleketimız ıçın Malul bir adam denizde İdd. .. ya kadar yapılaca~ından adı geçen talebe - _ol_un_u_r_. ________ .... 
verdiği kontenjan boğulurken kurtarıldı 1 ıaya ~ore hırsız 16 yaşındaki :erin yukarda yazılı saatlerde Kurum Mer- Şehir Tly•tro' 

936 senesi birinci üç ayı için Fran - Emirelin iskelesi civarında sandalcılar de genç kıza hır şey koklatarak bayılt - kezinde isbab vücud etmeleri ve tayıd mu- 111111111111111 D k 01uıd• 
sa hükUmeti memleketimiz mahsulle- nlzin yüzünde bir şey dolaştıt;ını görmüşler 1 mış, sonra da evden bir hayli eşya ve runeleleri tekemmül et.miyen üyelerin de ram ıst (20·s:.J) 
ıine aşağıdaki kontenjanı vermiştir: yanına gidince bunun boITTılmak üzere olan kıza ~id 6 lira parayı çalıp kaçmıştır. acele etmeleri lfizım gelmektedir. ' 1 11 Bu akşam 5118 iJ .ı 

K· b kl f d k 
650 

k 
1 

. ihtiyar bir adam olduğunu anlayarak der - Bu aaam uzun boylu ve siyah elbiseli p ER G ı~ 
a u u ın ı enta ı yumur- hal sahile çıkarmışlardır. · i · · ? · S 1 k k' b 111 _,ııı 

ta akı 250 kental yumurta sansı şe - ıın ş .. fakat kimmış ... Işte, burası meç ati 1 ıta ve Eşya Drnm 5 peru 
• ı Bu adamın iki kolu da bileklerinden ke- hu( . J1> 

kersız 250 kental, yumurta sarısı şe - slıt blr gözü de kördür. so Y!lJllarında tah - :·· En tanınmış Fransız ve İngiliz mu- 111111111 Yazan: Henrık 
kerli 250 kental, bira imaline mah us min edilen bu 1httyann üzerinde hüviyeti- lhbar üzerine derhal tahkikata baş- harrirlerinin eserlerinden, ekserisi pek 
cırpa 10,500 kental, mısır 5,000 kental, ni/sbata medar olncak hiç bir şey olma - lanmış ve failin Şerif isminde biri...ol- iyi cildlenmiş, kaffesi yeni bir halde, 
bakla 20 000 kental fasulye 750 k n- dı 1 gibi kendisi de ifade veremiyecek dere-! duğu neticesine varılmışt Ş ü h k- k k k'tabl 

. ' ' . . e cede hnsta ve baygın b!r haldedir. Adam - 1 • • ır. er . a pe Ç_? 1 ar. 
tal, cevız 175 kental, ıç cevız 250 ken- ca~ızın kör olduğu için önünü göremiyerek kında zabıt tanzım edılerek, adlıyeye Yaglı boya resim, bronz ayaklı ve 
tal. denize düştü~ anl!lJlılmakt:ıdır. sevkedilmiştir. Müddeiumumilik Şeri - elektrik için mücehhez lambalar bronz 

Yugoslavya ın bir yasağı son derece pejmürde kıyafette olması fi. 1 .inci sorgu hakimliğine gönder - karyola, Arab usulünde sandaly;ler, ve 
Yugoslavya hükumeti Belçika, Da- bir dUımcl olması zannını vermektedir. Po - mıştır. !akat Nezahat Şerifi teşhis e • divan, pek iyi markalardan fotograf 

ı.imaı·ka, Holanda, Fransa, Almanya, lls tarafından çaf.ınlnn lmdadı sıhht lle dememış, eve giren adamın bir başka- makfrıeleri, ve Alman markalı büyük 
İsviçre ve Türkiyeden yapılacak do - Bcyo~lu hastanesinde tahtı tedaviye alın - sı olduğunu söylemiştir. Hadiseyle bir bir gramofon pek kıymetli vazolar es
muz ve geviş getiren hayvanların Yu- mıştır. Z~bıta tahkikata devam etmektedir. ılişiği görülemiyen Şerif de serbest bı vah dolabıan', Arab ve Çin üslub~da 
goslavyaya idhalini ve transit olarak Dort kafadann yaptılclan ~ak!lmıştır. Tahkikata devam edilmek- pek mükemmel bir baho, vesaire. Bu 
da geçirilmesini menetmiştir. Mustafa, Süleyman, Yaşar ve Mustafa 1- .edır. eşyadan pek kıymetlileri ve pek ucuz-

slmll dört kişi Küçükpazarda zabıta tara - ları vardır. 

Kome11 kısmında 
Bu nkşnm saat 20.30 d1ıt f 1 

AYNAROZ KAP il 
Yazan Celal Musahıb oğl 

··=---- ..•. . ....... - " 
ERTUCiRUL SADi fı S ~ 

'I'lYATıtO .oJ 
Pazartesi 8~1 

(KADJKÖY-S() ôt 
Salı : (BAKlil"oo 

Çarşamba: (OSf{ rııı4 

HANIMLAR aTERZIHANEsı 
Deniz kazaları tından kumar oynatıldığı için knpatılmış Manfl!afuracılardan Yeşilköy istasyonunda tütüncü Ba- Vodvil 3 Perdo: 

Fındıklıda oturan Midhat isminde bir a- ohn bir kahvenin bütün pencerelerini kır - J • rl 
dam arkadaşının denize dfışen şapkasını al- dıktan sonra bir otomobile binerek kaçmak Munzam yan Fatmadan sorulur. Çeviren : Mahmud yesa 
mak isterken eıı mavna lle rıhtım a~nsında l<ıtı>m~c;Jerdlr. Fnkat otomobllln şoförü bu ----------------------
sıkışmış, üç parmağı ez!lmiş, hastaneye kal- adn'Tl.an_ arab.'\Slna bindirmemiş, bunun ü- Resim alınmıyacak ş Ey dırılmışt.ır zertrıe dort knf .. dıır otomobllln de camını H A H M E D * Bakırkoyde oturan Faruk isimli bir çel"çcvec1nl lnd'r"1l"ler. üstelik şoförü de teh Serbest idhalfıt rejiminin tatbikin - , ~ 
!enç Koprünfın H l!ç iske:esinde dola"ırken dide ba,ı=ımışlardır. den sonra bazı pamuklu mensucattan 
ay3ğı kay:ırak deni e dü .. muş, boğulmak iı- ;; Fakat bu esnada da pollsler yetl!ımlı1ler, tarifenin gösterdiği mikdardan az Baş rolde : RAM o N N o v AR R o 
zere iken müşktil~tla kurtarılmıştır. el rt kofadarı da yakalayıp karakola götür- .. -k . l d • h kk d .. • müşlerdlr gumru resmı a ın ıgı a ın a gum- TA-kçe sözlA •e ıarkıb 1 1 ın ... 
6 ncı Note:-liği soym ı"k istemişi . rük idaresince bir ictihad hasıl ol ua-. ~ • emsa S Z ,.. 

Büvük Postane karşısındaki Altıncı No- .Tramvaydan sthyanlardan ,, bu 'dh ı·t 1 d muş Şımclıye karlar mıs!ine rastltanmuınış bir muvaffahıyeUe 
. e ı a a ı yapan ar an munzam • ~ 

terllk binasının dün gece meçhul blr şahıs ceza ah'lıyor f k · t ·ım· ı· B ·· · A l 
.:ırafından kllidl kırılmıştır. Bunun hırsız - Son yirmi dört saat zn.rfında muhtelif 1 ar ıs .e?ı ış ı. . unun u~erıAne alak~- M 1 L L A z A 
lık m:ıksndile yapıldıi;rı fakat her nasılsa j belediye suçlarından ötürü 119 zabıt tutul-1 dar~ar ~tıraz etmışler ve Vek~ete mu- 1 Ve 
mrsızların bir şey almağn muvaffak olama- mıış, 20 " kişiden tramvaydan atladıkları 1 _ ra.caatta .bulunmu.şlar.dır. Vekalet, yap . . 
dığı zannedilmektedir. Zabıta hırsızı ara - cln para cezası alınmış, 127 ekmek, 47 kilo ı tıgı tedkıkler netıcesınde resmin ku _ '9 • sınemalarında devam edıyor. 
~~~ •• • • ···-··-·· •. ·~-~t,ı~~~~rl~~~llm~~ mrn~alı~~~~ğumbrnr~rm~,--••••••••••••••••••••••---~ 
~mum.ı••-=-=ı•m•11:1 · · • --- · • · -- · -- ve manifaturacılardan munzam re - BOtll d h 

l 
n Unyanın ı::r..,on radyo ve tiynt<..>dn alkışlıı,hzı bir seS•" 

ÜRK tNKILAB TA [Hj ~i'I'cıi:;::;:~•sını gümrük idaresine Berlin Operasından 
ve Toplantılar: T R E S İ R U D O L f 

B t) y tl K BAR B DEN s o N R A Av R u p A Ba balta sa M ER slnemaslll•· 
Kabtıtaş Lisesi t ırih öğr~lmeni SAMiH NAFiZ TANSU'rıun bu +!Seri Halkevine davet 

herkesi 1tlilkad1tr e :tecektır. Fiyatı 75 Kuruş. Eminönü Balkevinden: Evimize bağlı klüb-
lu .,1 I !erin murahhas ve b!lJlkanlannın sah günü 

Satış geri: &aBAL aaTABEVID!L ..... __ r s:ıat (17) de Evimizde bulunmaları lüzumu 
.... 1 ebemmiYetle teblif edilir. 

ALBRECHT SCHOENHALZ ile berab ·r ~·cv.rdiği 

BEB KADINA B!B ERKEK 
~-----.. aşk ve musiki filminde teganni ediyor. ·--~-
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e li söy Ü yor: Fransa 
.... ______ ---...;~~.:.:::...;..-------=----.-. ""---=---. . ugoslavyayJ da kay etti 938 1 • Izmır vılayet mec ısı . . . zmır .arı toplantılarına Hitlerle Stoyadınovıç neler konuştular? 

haz ı ki h Z andı b d (Ba.ştarnfı linci sayfada) tesine göre bugünkü Milletler Cemiyeti· 
ır 1 arı ı :ış a 1 Bir kere, Bay Stoyaclinoviç bu seyaha- nin aksi olan bir Avrupa demektir. Böy· 

)- te çıkarken, bu gibi ahvalde berabere a- le bir Avrupanın kurulması fenn. bir şeJ l(~~a.? paviyonunun inşasına yakında başlanıyor, Yeni yıl büdcesi 2499360 lınrnası rnutad olan insanlardan fazla değil, fakat, nasıl kurulacak? Bunu bil 

Ulturoarkda ve Fuarda yeni te.dsat yaptırılıyor Iı·ra ol .•ak tesbit edildi bir maiyetle yola çıktı. !kıncı derecede. mek lazım. 
• Yugoslavya başvekili Berlinde, bu gibi Hülasa, Stoyadinoviçin Berlin seyaha· 

İzmir, (Hususi) - Vilayet meclisi, vali seyahatlerde mutad olan müddetten faz- ti, beklenildiğinden çok fazla bır hara· 
Fazli Güleçin riyasetinde içt.imalarm~ 1 la durdu ve son bir gününü de kendi ken- ret ve samimiyet içinde ~eçti .. Yugoshn 
başlamış, meclisin açılış celsesınde v:ılı, i disine Berlinin münasib yerlerini gez- başvekilinin nutkunda soylemış olduğı: 
937 yılı içinde İzmir vilayeti halkında mek ,:e görmek üzere, 11ususi bir surette gibi, cAlman hariciye nazırın~n Belgradı 
müşahed~ edilen kalkınmaya ehemm~- 'ı . meg~ e hasretti. üçüncü derecede ıse ziyaretindenberi siyaset hayh değışmış-

geçır d'ğ • · yelle işaret etmiştir. Almanya hükfuneli Yugoslav başvekilı- tir,. ve galiba, gene onun de ı : glol 
Varidatı masrafına tekabill etmiyen a- k tantanalı bir kabul resmi yaptı. cDaha da çok değişecektir!,. 
· k k" 1 · ı· ne pe d · razı ve a ~rlarla halkın .. v: oy um'.n e ı- 1 Yabancı gazeteler bu k~bul_ :arzın 3~ Berlin ne dıyor? . 

ne geçmesınde fayda gorulen arazı, tar- ı bahsederlerken bunun bır hukumet reı- , Berlin, 21 (Hususi) _ Bay Sloyadın.> 
la, bağ ve zeytinlikler, vilay tı r: tekliiile 1 sine değil, ancak bir devlet reisine karşı viç'in Almanyayı ziyaretinden sonra .'\l· 
satışa çıkarılacaktır. Elde edılecck para östcrilen bir tantana içinde cereyan et- ı man siyasi mahfelleri nazarınd:ı. Fransa. 
ile v.lıiyetc varidat getiri= ~ebani ve e- ~ığini kaydettiler. . • nın Yugoslavyayı Fransız - İngiliz siya· 
ser~er. mC'ydan~ getırılecekt; r, . . ı Bunlardan sonra, dikkati çeken bır h~: ı setine bağlamak için yapmı :ı olduğu guy-

\ ıl ayet, İzmır - Karşıyaka - Mersınlı - dise olmak üzere, iki taraf arasında:tı relin tamamen akim kaldığı muhakkak 
Bunıo~a ~ İzmır - Buca ve İzmir ~ Kap- 1 konuşmalar, muhtelli zaman:nrdu ve d;- ı addedilmektedir. 
lıca - lncıraltı yolları~m, on se~clık ıda- vamlı konuşmalar şeklinde ce~eyan et.ı. Fransız harıclye nazırı Delbos Belgrn· 
mc v~ b~kımlan dahıl o~.mak ~zer~, be-1 Demek oluyor kı bu alelfıdP bır nez:ıkct dı ziyaret ettiği zaman B. Stoyadınovi~ 
d.eller.~ dort sen"ede ve .?ort mu~an t~k- :ıiyarcti dcgıl, mesPleler üz~rıt'd" konu~- gayet ölçülü bir nutuk söylemi~, bır cüm
sıtte odenmek uzere munakasa ıle talıb- ma ve anlaşma seyahati idı. lede verdiğini ikinci cümlede geri al. 

t . 937 jwuıMan bir görünii.f 
lerine ihaleye ve asfalt yaptırmağe karar Nihayet, Alman hariciye nazırı ile Yu- mıştı. 
vermiştir. Vilayet, bu hususta meclisin goslavya başvekili arasında teati edilen Halbukı Yugoslavya başvekili Atman· 

llıir llnir, 20 (Husust) - 938 yılı İz • Yunanistan paviyonu için güzel bir 
eııterna . · p · ih ı s· bu tiyaı·et . . syonal fuarı, hır mılyon yer ayrılın.ıştır. avıyonun a e ı . 

müsaadesini istemiştir. nutukların çok dostane ve çok hararetli yada Alman hükiırnetine: 
938 yılı mali senesi büdce nizamname- b ir dil içinde cereyap ettiğini kaydetmek _ Bütün bir milletin kalbinı teshir et· 

Cek b· cıyı her bakımdan tatmin ede • ayın yirmi yedisinde yapılacak ve m-
ır tll"k 

ladır. B u e~eliyette hazırlanmak- şaata başlanacaktır. . 
duğu kau sene Izmir fuarına, kabil ol- Türkiyede yetişen mah.~ullen t.oplu 
llebi f' dar daha fazla devletin ve ec· bir şekilde teşh,.ir etmek uzere Zıraat 
lllızcc ırınanın iştiraki için hükumeti • Vek81etince cTürkiye mahsulleri mü -
larak ~eşebb.üsata girişilmiştir. İlk o- zesi» hazırlanmaktadır. Sergi sarayı da 

sinde yeni yıl büdcesi, 2,499,360 lira ola- Hl.zım gelir. Her iki tarafın da kullandı- tiniz, derken kendi samimi hislerini 
r~.k .. gös_terilmi~i~. Vilayet bu para ile ğı dil, en küçük bir ihtiyat kaydını ihli- ifade etmiştir. 
buyuk ışlere gırışmek arzusundadır ve va etmeksizin, dostanedir. Sade dostane Bugün Alman siyasi mahfellerinir ka-
bir planla meclisin huzuruna çıkmıştır olmakla kalmıyarak, mevcud dostluğun naaUeri şudur: 

Masraf büdcesi .de şöyledir: İdare işle- daha derinleştirilmesi arzusu ik. taraf- _ Genç ve kuvvetli bir memleket olan 

fttıııa u~a~ıstan hük'iımeti, İzmir fu- Şubatta inşa edilecektir. .. 
rine 238,384 liı:a, nafıa işlerır.c 103.910 li- tan da samimi bir hava ifade eden keli- Yugoslavyanın Berlin • Roma mihveri, 
ra, kullür i~lerine 860,144 lira, ziraat iş- µıelerle teyid edilmiştir Alman ve İtalyan dinamizmi tarafından 

ırı~, kgenı.ş ölçüde iştirak kararını ver- inhisarlar Vekaleti tarafınd~n Kul
trıiştir. eyfıyet fuar komitesine bildiril· türparkda bir atı.ş polig.onu ınşa .e. -

lerine 77,920 lira, sıhhat işlerine 252,006 * cezbedilmemesi mümkün değildi. Yugos· 
hra, muhtelif işlere 401,197 lira. Bunun lavya gözlerini maziye dikrnış, bayat ide. 

~ dilmektedir. Elli rnetrelık atışlar ıçın h i · d k l f k ı· d f b" d Bu nutuklar arasında en ziyade göze ar cm e a an ev a a e masra u - olojilerden imdad bekler vaziyette du· A.f inşa edilmekte o~'ln bu poligon kapalı 
Yonculara ög"' üd olacak ve atış s?orunun halk. arasında 

cesi tutarı da 520,799 liradır. çarpan bır şey de her iki devlet adamı- ran devletlere elbette sırtını dönecekti. 
nın sulh hakkında gayet knvvetl. keli-

yer alması~a hızmet edecektır. 
lnhisa • • Havaya karşı korunma komisyonu 

B.. J hk meler kullanmış olmalarıdır. Her iki ta- Suiknsd te.şcbbü~ii mü? Jr SUÇ U ma eme ıaf ta siyasetlerinin yalnız sulh gayesine Bükre 20 (Hususi) - Pragdan burn-

k r ıdarest af yon tarafından Kı.iltürparkda bir neşrjyat 
e enler için güzel bir paviyonu mey~a?a getirilece~:ir. Bu 

kaleminde müteveccih 1olduğunu ::;öylE'dıler. Mese- daki gazetelere bildirildiğine göre Çekos. 
ıa, Von Neurath, iki memleketi birbıri- lovak zabıtası birkaç gün evvel, Novi 

bro ·· • paviyonda zehırlı gazların tesırı, ha -
Afyon . . ŞUr neşrettı vaya karşı korunma tertibatı, halkın 

bir kadını yaraladı ne bağhyan münasebetlerın ehcmmıye- Ruhorrı inde, sahte pasapnrtla Almanya 
tinden bahseder ve arada hiçbir mesde- hududunu geçmeğe teşebbüs eder Yu

- Diyarbakırda nin ayırıcı bir rol oynıyamıyacağınn işa- goslav tebaasından Maryan Mustapiçı ınh • Diyarbakır (Hususi) tınin 1• 1
• ısar idaresi afyon ekicile - hava hücumlarına karşı vazifeleri hak 

Y ın h uı garsonluk eden Muşlu ın.; .... , ı· . a s yetiştirebilmelerin: te - kında genic: ölçüde reklfun ve neşriyat İbrahim burada ret ederken: yakalamıştır. 
·• çın ~ iki kadın yarala - _...,.~:K""~~-kirnı .afyon e .. yapılacak ve sığınaklar hakkında ma - rnıştır. Yaralanan 

le . ne aıd Öt\id • liimat verilecektir. kadınlardan ıkisi 
b·rı ihtiva eden 938 fuanna yetişmek üzere pati - d • kadın 
ır broşür n"~ t. naj yerleri hazırlanmaktadır. Ayni an- 11 e dumduml Faka; 

ltıf<:r -...~e . . t ar an ır. 
v ır Afy da dört bin kişinin patınaJ yapması e-

1 
ak'a _ ki on e ~ 

1 
. . . dil yara ama v 

rn tnıntak min edilecektir. Alet erı sıparış e - larmdan birı mah 
dal-' . asın . . 

1\1 k miştır. 
köyıuı r:Ylere ve Bir açık hava dansing'i ile ayrıca ken.e kakrr 
sı~ d ğ Para • 5000 kişinin ayni anda sinema seyret- cereyaı\ etmış bı..-
lan ~ ıtılacak o .. mesi için Kültürparkda geniş bir yer lun:naktndır. ib .. 
tohtı u broşürde 'lVTilrnıştır. Getirilecek sinema maki • rahım pazar gü .. ' 
"e a tnun büyük ıesi için Amerikadan bir çok firmalar! nü bır araba ile ve 'Y araııınan kadınlar -
alın~ kellelerden tekliflerini bildirmişlerdir. 1 yanında umumi dan Necla 
tın ek·sı, tarlala- Fransadan bir revü hey'eti, fuarın kadınlardan Elif. ile Necla bulunduğu 
~ç de:~~n" evvel devam edeceği bir ay müddetle İzmir- halde gezmeğe gıderken arabada neden-
'ie otı .. n rülınesi d t .11 recektir. Bu trupla mu- se kadınlarla kavgaya tutuşmuş ve ka -
d ~ tn e emsı er ve 1 El'f' 1 b . iltlca aınasına h be d m edilmektedir. cimlardan ' ı yara amıştır, unun uzc-
L t C!d.U a reye eva k 1 ka k 

1 
.. .• .. 

1 
.. 

•ıer d.. rnesi 938 fuarının rektarn işlerine, bil _ rinc de ya a ~nmış, ra o <: goturu muş, 
atab onüıne 10-12 h 1 k t dıc:ında büyük bir e· Elif de tedavı altına alınmıştır. 
ı... .. l a gübre d'" assa rnem e e '""' ' · .. .. İb h" h kkı d k' hk' 
"U l'tteSı o- hemmiyetle devam edilmekte~ir. 20 Er~csı gunu. :a ım a; n a ·ı. ta ~-
el lttı"kt•"tavslye e- A- t _ 20 Ev1Ul arasında Izmire kat ıkmal cdılmış, İbrah m mahkeme~e 

" ..: k gus os · l hk k l · İllanlı.ı.rı ' e ıın za- Çizilmiş afycmlar 1 lannın uğraması ve Tür- sevkolunmuş, usu en ma ·em~ a emme 
~tına anlatıl-aktadır seyya 

1 
vapur t 1 "t'' rüldüğü zaman or·jya kendisinde)1 

1 an b ... . kiye limanlarından zmire hususi fu - go u 'dl 
1 

. . lb d.
1
• . N 

,~tın +h 'f aşka istihsal yapılacak kelle- . l · " hdası için te<.:ebbüsa ta evvel şahı ı t ıçın ce e ' mış olan ec-
"' 1 ""rı le . ar servıs erı ı "' .. " t" ff .. Ik" k 
b ~ letıitı k"rı Yapılmakta, kıvama gelmiş girişilmiştir. Ecnebi sevahat acen tala- lfıyı so1r_muş urbe. b ır ldgu~ evvde .. ~. a\·gİba-
o Unların uı .. r~~gi olduğu anlaşılacağı, rının teklifleri tedkik edilmektedir. ya Nec anın se o ugunu ~uşunen . 
4ın Çizg· Guınuşhacıköyde yapılmakta rahim yanında sakladığı bıçagı çıkarmış 

~llerek .~ fıleti ile gün aşırı 4-5 defa çi- d h h t I ., ve Ncclanın üzerine hücum etmiş, foka! 
tıe ~::t alınması yazılmakta. bunların Terme e ayvan asa ıgı ancak bacağından yaralıyabHmiştir. Ya-
~taksız af toplanacağı öğretilmekte ve ko- Terme (Hususi) - Kasab:ıda ve bazı ralı derhal hastaneye kaldırıimıŞ, İbra -

a Ço){ ıı:onların konaklı afyondan da • köylerde hayvan hastalığı zuhur etmış, him hakkında bu suçundan dolayı da ta
~fy011 ta g"'tireceği bildirilmektedir. hayvan sah ıbleri alakadar. makamlara kibat yapılmıya başlanılmıştır. 

§atta, Üzjj 
0
Paklanna süt, yumurta, ni ~ müracaatla tedbir alınmasını istem;şler - Bir yaralama vak'ası daha 

~kı~. ~e ;n. Pestil, zamk, çiri~, kabak, dir. Vilayetten kasabaya v~ köylere bay- Sabıkalılardan Bahri de gene böyle so-
1nıranı y ek, afyon püskülü vesaire ka- tar gönderilecek, icab eden tedbirler a- kak kadınlarından Hayriyeyi yaralamış. 
~te~rın cezalandırılacakları bildiril- lınacaktır. Kasabadaki hastalığın dalak tır. İbrahim de, Bahri de tevkif edilmiş-
~ olduğu tahmin edilmektedir. terdir. 

'°k liasan n 
alt.J.ara tül ~Y, Arnerikada 

t'Urenlerden ... 

Pazar Ola Has n Bey Diyor ki: 

, •• para oezası alındığı gibi . .. bunlara ikişer sene de 
hapis cezası veriliyormuş. 

Burada da Amerikada oldu· 
tu gibi yapsalar 

= 

Hasnn Bey - Yoksa. ha
pishane dışarısında bir tek 
insan kalmamasını mı isti
yorsun! 

c- Fakat, dedi; bu dost!uk hiçbir za- Mevkuf Mustapiçin üzPrind" yapılan 

rnan bir üçüncü devlet alPyhine müte- araştırma neticesinde, Yugoslav zabıta• 

veccih bir dostluk değildir > sını <>lıemmiyetle alakadar eden rnühım 
Bu sözlere cevab veren Stoyadin01.dç C'Vrak bulunmuştur. 

de, Yugoslavyanın sulh .sıyafet! üzerind~ 1 Çeko.slovak _zabı~ası taraf·ncian _sorf!u
ısrar ederken Yugoslavyaya gore bu sul- ya çı>kılen Mustapıç. Ante Pnvelıçın ted· 
hun esaslarını izah etti ve dedi kı: 1 hişçi grupuna mensub mı>shur l\fostapi· 

c- Bu sulh yalnız bizim menfaatleri- cin k:ırrl f'~i olduğ~n~ itirar etmiştir. 
mizin muhafazası gayesi üzenne kurul- 'fevkuf Mustapıçın ka~des. , . k:'l A
muş bir sulh değil, belki de herkes.n le~san~ra k~rşı yap!l~n smkasdın ~n faal 
menfaatlerini temin eden daım1 bir mil- murettıblerınden bırı olup, tam vaktın-

1 1 f 1. ti lm 1 d de İtalyaya kaçarak yakasını kurtarct er aa ıye o a ı ır.> 

Bu sözler, yalnız bir kmm devletlerin 
menfaatlerini müdafaa etmek töhmeti 
altında bulunan Milletler Cemiyetine, 
bövle bir vesilede, diplomasinin ilıtiyat

ka~ dilile atılabilecek yegane büyük 
taştı! 

* 
Gazeteler, her iki taraftan da. çok kuv

vctlı kelimelerle. bu dostluğu takviyeye 
gavrı>t ettiler. Alman gazetcforı, Tuna 
ha\ lasmı teşkıl eden yüz elli milyon Av
rupalı ara:sımtakı iktısadi münasebetlcr:n 
ehemmiyetini kaydettiler ve bu iktısadi 
münasebetlerin bütün bu insan;ar lehı
ne. günden gü~e ne kadar iler;- gittiğJn! 
isbat eden rakamlar gösterdiler. Alman 
gazetelerinde çıkan bu nevı satırlarır. a
rasında büyük bir iftihar duygusu hisse
dilebilirdi. Bütün bu münasebetleri ik
tısadi Almanyanın tanzim cttiğıni söy
lemek ister gibi idiler. 

Yugoslavya gazeteleri daha a~ yazma
dılar. Hemen hemen hiçbir faiso sesi çı
karmaksızın bütün Belgrad ve Zağreb 

gazetC'lerj bu seyahatin ehemmiyetini 
yükselttiler ve Yugoslavya ile Almanya 
arasında dostluk üzerinde dururlarken 
Almany.anın büyük kuvvetim hazırlat

mayı da unutmadılar. 
Alman gazetelerin ağızlarından öğren

diğimize göre Tuna havzasında cereyan 
eden siyasi hadiselerin inkişafına Yugos
lavya cçok yardım etmiş• t;r. Yugoslav
yanın çok yardım etmesi demek, ıki 

memleket siyaseti arasınds bırbirine 

doğru sür'atli bir yaklaşma hareketi ,·ar 
demektir. Bu yaklaşma hadisesini ehem
miyetle knydeden Völkisclıer Beobachter, 
bunun yeni bir Avrupa kurma~ bakımın
dan ehemmiyetini zikretmeği unutmadı. 
<Yeni Avrupa, demek, !>u Alman gaze-

rnıştı. 

Maryan Mustapiç. Yul:{oslav başvekili 

Stoyadinoviçin Çekoslova1< toprağından 
Alman hududuna geçtiği sırada tevkif 
edilmiştir. 

MusUıpiçln ne maksadla pasaportunu 
tahrif ettiğini ve Sto •adinovıçin hududu 
geçtiği sırada kendisinin orada ne mak
sadla bulunduğu araştırılmaktadır. 

Atatürk Ya/ovaya 
Hareket ettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ras ve mutad zevat olduğu halde Yalo
vaya gitmişlerdir. 

Büyük Şef trene Gazi istasyonunda 
binmişler ve istasyonda Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, vekıller, 
~ehrimizde bulunan mebus:arla vekalet
ler ileri gelenleri, generaller, Ankara va
lisi, garnizon ve merkez komutanlarile 
emniyet direktörü tarafından teşyi olun
muşlardır. 

Hariciye Vekilinin Cenevre seyahati 
Öğrendiğime göre Hariciye Vekili 

Yalovada kısa bir müdde: kaldıktar. son
ra konsey toplantısına !ştirak etmek ü
zere Cenevreye gidecektir. 

Nafia müdürleri arasında 
değişiklik 

Ankara, 20 (Hususi) - Bırinci U -
mumi Müfettişlik Nafia Müşhviri Sa
lfıharldin Malatya Nafia Müdürlüğüne, 
Manısa Nafia Müdürü Nuri Kuran 
Muğla Nafia Müdürlüğüne, Çankırı 
Nafia Müdürü Nusret Zonguldak Na • 
fia Müdürlüğüne naklen tayin edil • 
mişlerdir. 
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ŞÖKAVEil 
• 

na, tiyatronun kapısında rast -

geldim .. beni görür görmez: 

- İyi tesaduf, dedi, içınu dökecek bır 
adam arıyordum. 

- Ne diyorsun, halbuki ben rejisörün 
yazıfesini yaptığını zannediyorum. 

- Hayır efendim, hayır .. rejisör, per. 
de açılmadan sahneye gelmeli .. piyesi an
latmalı, alkışlanması Iiızım gelen yerleri, 

- Gene ne derdin var?.. gülünecek yerleri seyircilere not ettir-
- Bu tıyatroyu ne kadar fena idare ~- meli .. 

dıyorlar. Güldüm, ve: 
- Bedbin görüşlüsün. ı - -~ffet,. dedim, daha fazla din~i~emi-
- Hayır dogru gbruşlüyüm .. Hele şu yPccg.m; tıyatronun başlamasına ıkı da-

gişe memurundaki Hikaydıye bak, )cirayı kika kaldı. 
alıyor, bıkti \ rıyor. * - Ya ne yapsın? Yerime oturdum, perde açıldı. Ar -

- NC' ) ... psın da söz mü, bilet almak ka sıralardan bir öksürük duyuldu. Bu 
için gişeye gelenlerden nezle, öksür~k, sanki, bütün tiyatroyu dolduran halka 
tıksırık olmadıklarına dair doktor raporu hır işaretti. Kim varsa, kim yoksa hep 
istesin. 1 birden öksürmiye başladılar .. 

Güldüm, o devam etti: Öksürükler azalıyordu, fakat bu se-
- Kapıda bf'klıyenlere de kızıyorum.. kr de fıstık yiyiciler, çıtır çıtır faaliyete 

onlar da vazifelerini yapmıyorlar. g"çmişlcrdi. 

- Daha ne yapsınlar, biletlere bakı - ' Piyesin en acıklı sahnesmdc kahka -
yorlar ya... 1 h~l~r yükseldi. Ve kötü bir sa?nc, ga~tt 

- Biletlere bakmakla iş biter mi? Ti- kotu oynanırken alkış seslen tiyatro bı -
yatroya girenlerin teker teker ceplerin; nnsını çın çın çınlattı. l 
,aramalılar, her kimde fındık, fıstık, ce- * 
viz, badem varsa onları tiyatroya sok - 1 

mamalılar .. 

Hangi şapka hangi 
yüze yaraşır? 

Otomobili e istanbu dan vrupa~ 

Viyanalıların nezaketi 
-- - -

Bu adamlar selamsız, teşekkürsüz adım atmıyorl~': 
Garsonlardan biletcilere kadar hepsi, nefes alır gıb; 
insana iltifat ediyorlar. Adeta iz'aç edici bir nezake 

Y a::uın: V culi Raa Zoba 

Düşundüm; tiyatronun gişe memıı - ı .dır şapkanın güzelliği elde anlaşılmaz. 
rundan, kapı kontrolöründen, rejısörün- Ancak başta ve birlikte giyilen elbisenin 

Gene güldüm, o gene devam elti: den şikayet eden, şikayetlerinde acaba üstünde anlaşılır. Şapka elbisenin şık - Viyanadan bir manzara ~r 
- Balık baştan kokar, derler, bu doğ- haklı mı idi?. Yoksa o d3 , kimden kime lığını, zarafetini tamamlar. Bunun için Bu Viyanalılar ne kadar da nazik in - tırrnışlar, önüme çıKıyorıar. l5en ° 0 

f 
rudur; rejisör vazifesini yapmıyor ki, ö- ~ekva edeceğini mi şaşırmıştı?. I elbise rnodasile yakından alakadardır. Bu sanlar!. Seram.sız, teşekkürsüz adım at - nün altında ne olduğunu biliyorufl'I· 9 • 

tekiler yapsınlar. Jsmet Hulusi sene çoğu sanki kanadlanmış bir kuş gi- nuyorlar. Otel garsonları, lokantacı, çöp- kat, cemiyet, beni bu sahtekfırhğa 1~ • 
1 bi uçacak biçimde. Neden? Çünkü: El - çü, biletçi, nefes alır, salavat çeker gi- nıyormuş gibi davranmağa mecl·.ur c 
'bise modası bunu icab ettiriyor. bi insana iltifat ediyorlar. Meğer terbi - yor. 

1 
Bu, şapka alırken göz önünde tutuk,- yeli adamlar, ne kadar can sıkıcı mah - * 

• '! 
cak iki mühim noktadan biridit'. Öbürü lUklarmış! Adeta iz'aç edici bir nezaket... Viyana benim için yabancı bir şelı~ . 

--- ve belki daha mühimmi i'BPkayı yüze ve Viyanaya gelişimin ilk sabahı. Otel • Bittabi bu şehrin insanlarını dıı tat11 f 
Bunları biliyor mu idiniz? 

Bir harbin kazamlmasma 1 Dünyada en çok gazete okuyan 1 vücudün umumi şekline uydurmak me- deki odamdan çıkıp banyoya gidiyordum .. yorduı;n. Belki onlar da diğer insanııır 
Seı. ~b Olan kahraman horoz .11 j h I "f ? 

1 
selesidir. Mesela bu sene bütün şapkahır I kulağıma derinlerden bir ses geldi: bi iki yüzlü .. ama, neme Jazını J:>Cllcı 

ffil et 8r 80Qı eri .r • gibi (türban - sarık biçimi) lerde yük - - Gut Morgen!. Kendilerile geçinmeğe niyetim olfll11 ş:, 
Biliyor musunuz İnsanların gaze- sek ve sivri. Acaba bu türlü türban kim- Etrafta benden başka kimseler yoktu. için bu terbiyeli ve nazik insanları~il"' 

ki dünya tarihinin te ihtiyaçları hak- ı lere yaraşır? . • Sağıma, soluma baktım: Önünden geç - ~ehrelerini aramağa lüzum gör.Jll ~ 
ÇOK mühim b;r kında son zaman- Ufak tefek, kısa boylulara. Mımarıde tiğim bir odanın kapısı açık duruyor. Ge- İşte bundan dolayı, aralarında bİ~~ıı~ 

~) 
muharebenin ka- da neşredilen bir nasıl kuleler binaya incelik verirse tür- ri dönüp içerisine göz attını, kimseler gün rahat ve temiz bir ömür sürdılb 
zanılmasınn bir istatistik bize şu banlar da tıpkı öyle kalın vücudünü in- yok. Deminki ses, arandığımı görmüş o- için çok memnunum. 
horoz sebeb ol- rakamlar~ veriyor: 1 celtir, uzatır. Enseye inmediği için kısa lacak ki tekrarladı: Z bıl Vasfi R. 0 

mııs.tur. Bu rnuiıa.. İngiltere: Adam boyunlular onu pek .rahat giyebilirler. - Gut Morgen!. 
rebe, müttefik başına; 26 kilo 7 Bilhassa dik yakalı manto ve tayyörlerle. 
Fransız ve İspan- gram. Türbanların her türlüsü moda. Bazıları A ... Çıldıracağım .. ses açık kapı\ı oda-
yo!!arla İngilizler Amerika: Ada:n 

1 

iki üç renk ve iki üç türlü kumaş (jt>rs€ 1 d~n .~eliyor. Tekrar döndüğüm zaman 
• arasında cereyan başına; 21 kilo ?6 ile kadife) karıştırılarak yapılıyor. Başka g()rdu_m: ~ar.yolan~ altınd~ mu~~ba -

eden meşhur Tra- gram. süs konmuyor, bir kısmı dah..ı sade ve da- ları sılen ihtiyar bır oda hızmetçısı. 
falgar harbidir. Avustralya: A- ha ba!lk. Bunlan da bir tüyle uzun gös- Kırk yıl adabı muaşeret dersi alsam, 

Bu muharebe bir hayli uzun sürmu;t dam başına; 19 kilo 20 gram. teriyorlar. gene bu kadar uzaktan, kimseyı selim -
ve akıbeti tereddüdlü olmuştur. Bu sıra- ArjanCin: Adam başına; 12 lolo ıı Jamak aklıma gelmezdi. Ama o, vazife-
da İngiliz amirali meşhur Nelson, İngiliz gram. 1 r sini yapıyor. Benden mukabele bekledi-

Prenses Juliana 
ikiz doğuracağını 

tahmin ecliyor 

gemilerini Victory isimli gemiden ıdare 1 ği yok. Bir askerin, zabitine selam ver-
Felemenk: Adam başına·, 11 kilo 29 1 lb d G ediyordu. Bir FrallSlz mermisı, gemide mesi gibi. Ha uki biz e: arsonla burun 

bulunan amirale aid tavuk kümesinı del- gram. buruna gelirsiniz de, selh"' dPğil, tebes- ı 
di. Bir horoz can hevlile kafesten fırladı, Fransa: Adam başına; 8 kilo 60 gram. 6Üm bile etmezler. 
dıreklerden birinin üzerint? uçtu ve ora- Japonya: Adam başına; fi kilo 30 gram. Hiç bir tramYay biletçisinin: cEfend 
da, mağrurane bir surette ötmiyE: baş!a- Almanya: Adam ba§ına; 3 kiıo 26 gram. bilet!> dediğini duymadım ... cRica ede-
dı. Bu hal İngilizlerin gayretini uyandır- t rim efendilJI biletiniz!> diye söze başlar. 

talya: Adam başına; l kilo 63 gram. mış ve muharebe, az sonra kazanılmıştıt'. Bileü verip, parayı aldıktan sonra .Te-
Şimdi bu horoz Grlnviç bahr;ye müze- Maamafih kültüribı kiloluk knğıdla. §ekkür ederim» diyerek yanınızdan ay-
sınde, içi ot doldurulmuş olarak ziyaret- j ölçülemiyeceğini söylemiy(! bilmem lü- rılır. Bu, bir, beş, on değil, tramvayda 
çilere teşhir edilmektedir. zum var mıdır? elli kişi de olsa, hepsine ayni muamele .. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 

Ankarada (Bay Ba - Fa - İsma -
il) e: 

Ötedenberi dikkat edilmiştir. Er· 
ke < çok genç yaşında ekseriya ol -
gur. kadına meftundur, kadın ise ya
şını aldığı zaman daha ziyade genç 
erkeğe temayül eder. Ben ne sizi ne 
de sevdiğinizi bu vaziyette görmü -
yorum. Aranızdaki yaş farkı nazarı 
dikkate alınmıyacak kadar azdır. 

- Ne yapmalıyım mı dıyorsunuz? 
A çocuğum, ben aşkda muvaffa· 

kl\ et usullerini tedris eden bir mek
teb açmadım ki sana ce,·ab vere -
yim. Kalbıne sor, cesaıetıne rnüra
cant et. 

* Eskişehirde Bayan F. D. ye: 
Nisan hiç bir mana ifade etmez, 

nikah isteyiniz, diiğtinii c;onra ya • 
parsınız: Nişan cyem> nıkah bağ -
dır. 

* Ortakövde Bavan (H.) va: 
İltifatın faz!a~ı da, naz;n fazlası 

gibi aşık usnndırır. Her kadının e -

l 
• linde çok hassas bir ölçü vardır. Siz 

de de bulunacaktır. Ona müracaat 

ederseniz ne şekilde hareket etmek 
lazım geldiğini kolaylıkla tayin e -
debilirsiniz. 

* 
Denizlide Bay Ahmed Nuri'ye: 
Bahsettiğiniz mektubu almadım. 

Eğer almış olsaydım muhakkak ki 
ce\·absız bırakmazdım. Tekrar edi
niz söyliyeyim. 

* Topkapıda Bayan Hayriyeye: 
Hikayeyi iyice tedkik ettim. Bi -

rincisi sevgisine ve iradesinin zafına 
kurban ~itmiştir. İkincısi zaferi se -
batında bulmuştur. Ahlak itibarile 
ikisi arasında fark bulmuvorum fa-

w ' 

kat terc,h etmek icab ederse birin-
ciye mütemayilim. Zehirini içine a
kıtmış bir bedbahttır. 

* İzmirde Bayan M. D. ye: 
Cevabımı gazete sütununa yaz -

rnak bıraz güç, adres yollayınız, 
mektubla söyliyeyim. 

TEYZE 

:..ışı sıkı sıkı saran küçük toklara ge
lince bunlar bilhassa ince U2Un kadınlara 
yaraşır. Bu yıl modasına uysun diye ek
serisi arkaya doğru ufak plilerle az yük
seltiliyor. 

Köşeli toklar hem boyu yükseltir, hem 
yüzün yukarısına genişlik verir. Bunun 
için çeneyi sivri gösterir. Yuvarlak yüz
lülere, gözleri, alınları güzel olanlara 
çok yaraşır. .............................. . ......... ___ _ 
Kambiyo müdürü Ankaraya gitti 

Altın ticaretinin Maliye Vek~leti -

nin müsaade edeceği bankalar tarafın

dan yapılması hakkındaki kararname-
nin t&tbikatını mürakabe edecek olan 
kambiyo müdürü Salih dün akşam An 
karaya gitmiştir. Sarraflar dün İstan
bulda altın satışına devam etmişler -
dir. Bir altın 1035 kuruşa kadar sa -
tılmıştır. 

Borsa hareketleri 

Terbiye ve nezaket: Zorla, sokma ile 
olmuyor. O, bir yaradılış meselesidir .. 
Görgü, tahsil, rütbe, makam, bunların 

hiç birisi, yaradılışta terbiyesiz olan a -
damın huyunu değiştiremez. İstediğimiz 
kadar ayıyı terbiye edelim. O: cKocaka
nlar hamamda nasıl bayılır?> dediğimiz 
zaman, yerlere yatıp, taklid yapacak ka
dar söz anlar ve marifet yapar olsun. O
na, el sıkmasını, yakalık, kravat bağla -
masını da öğretelim. Tırnaklarına altın 

yüzükler, göbeği üstüne altın köstekler 
takalım, değiştirebilir miyiz?. Hadi dal -
gınlığımıza gelsin de; şeklini görüp bir 
an için aldanalım. Ama sonra? .. Yağla -
sak da, ballasak da: Ayı gene ayıdır ... 
cKelin ayıbını takke örter> derler .. Ben 
nice nice yalcfi1lı adamlar bilirim ki, ko
nuşrnağa başladı mı, başından takkesi :ı

lınmış gibi, keli ortaya çıkıverir. 

Hayatta, binbir çeşid insanlarla tanış -
tım. Mesleğim icabı, hepsini de ayr. ayn 
tedkik ettim. Her sınıf ve her cins hal
kın karakterlerini tesbite uğraştım. Ya
rın, onları size sahnede gösterebilmek 
için hepsinin üzerinde derin derin oy -
nadım. Terbiyeliyle terbiyesiz, namus • 
luyla namussuz, rnahviyetkfır!a hilekar 
nasıl birbirinden tefrik edilir; bunu hiç 
aldanmadan tasnif edecek hale celdim. 
Şimdi bana, yaradılışının haricinde bir 
karakter göstermeğe kimse· muvaffak ola-
mıyor artık. Kadın ve erkek, hiç kimse .. 

Dün birinci ve ikinci Üni - işte bundan dolayı hayatta çok sıkıhyo-
türk 18, 90 flradan. Aslan çimento rum. Olduğu gibi görünmek isti yenler 0 
,9,90 dan muamele. görmüştür. Ster - kadar az ki: Parmakla sayılacak kadar. 
lin 629 kuruştur. Öbürleri hep maskeli. Takmışlar, takış _ 

:.. :g~~~~~ 
ffliii' 

Holanda radyosunun spıieerı doğum efiııl 
deıini 1ı.alka bildirmek iizc.,.c gece1 

telefon b~~nda geçiriyor 
·ıı>' 

Prenses Jufüına, ikiz doğuracsJ:. 
ümid etmektedir. Düğüni.ınde, ]:..-eil ırı3 
sine damdonörlük eden bir arkada~e • 
yazdığı bir rnektubda şöyle denıclt 
dir: 

Jllo 
cBen kız olsun istiyorum. 13eıo, 

(Kocası) da oğlan taraftarı. Oğlafl eSi' 
İUrsa halkımızın daha çok seVill~C 0e, 
ni biliyorum. Fakat şimdi ik:nüZ ı: 
"k" d ~ - DoJ;tO ı ız oguracagunı sanıyoruz. . dO' 
ların fikrine bakacak olursak, jJ<ıZ 
ğurrnanın ihtimali çokmuş • ı.ıl' 

Saray.da bir sinema atölyesi .~ı.ı~ıııJ 
muştur. iyi bir sinema operatörll : 1 • 

Prens Brenhard, hanedan fotogr9 ere' 
1arile beı aber doğacak çocuğunı.ın 
simlerini çekecektir. . , 

'1ı 1 
Prens beyaz renk den hoşlan dit> , ııı 

çin sarayın bir çok daireleri be. ıt" 
renkli duvar kağıdlarile kaplann11~ 

.. }!~ 
Adliye sarayı eahasının i.stırt · 

bedeli tesbit edildi 
j\dlı)e 

Sultanahmedde yapılacak ~ 
binası için satın alınacak ycrıerıfl Jllı , 
dellcri tesbit edılmiş, mi.iddciunıı.ı ,iJı1' 
liğe bildirilmiştir. Müddeillll1u11 111ıı· 
belediye tarafından gönderilen btı 1' ' 
h1matı Adliye Vekfıletine vollıvııcıı 
tır. 
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Bizdeki ayat .~ahalılığ! 
!Jiğer memleke lere -

nazaran ne derecede? 
~- ,----=---r---~--------~ d I "'""Q h 1 T ERE YAG s o T e,,. 4· J, 0Yatı acazlatmak yolundayız ve ma- 8 k' U~UŞ ,ŞARAP 
~QrQJu~ ;'';; verilmiftir, hedefe yakımla varı- t 2 KURU$ 
·etlere ' 0 at bugün pahalılığın diğer memle

l'llı? lla%Qran ne derece olduğunu bili~·or 71U-

4 fa "" J 
ho . i•cıa ohuy v b' F rr,ri71 • h acagınız yazı ır »ar.sız mu-
'.~reği11;"' /'aleminden çıkmı~tır. Bu yaı;ıda gö
Btırı i;;z: ,; tlıatları b 'zim memlek etimizde gördii
;•11 en ° hrla mukayese edini:ı, b :.Zim dünya-
tarııayt; alı m~mleketlerinden biri sayılan I 
- a gerrnıı olduğumuzu görürsür.iiz. _J 

fA rkact:: - - - - -- - - ~\IJ(/~ 
~ U~ere p!r .genç kızdır. Her yıl ikincikiınur. tatilini geçir- )-. - -/ 
~tan b'§ Madmazel Zabeth Anverste fransızca nku- . -::::: 

ıar. 'ld ar se geli ~ '-S a hulun r, yurduna adım attığı dakikada onun / / 1 1 , '-' 

u dcıfa Le :nak gerçekten bir zevktir. . sİT t:LE KTl Rİk ~ . 
t' Gen nı görünce: AlllTIR.~ S K URUc::. 12 KE u t-t ES• 

1 e S<>vgili p . . 2 6 1.-ıP.A ~ 16 l<URVŞ 
h "ırı ateş p h ansteyım, dıye haykırdı. Falı:at maalesef _ _ _,,..,....---+----------J~---~~--1 
• nısbette a ~sına çıktığını görüyorum. 1937 de f;atıar mü- iT E. L 

~ış! Yukselınişti. Fakat o vakittenberi büsbütün ... 

..... \> 
h erattı t * 
ı flt alrrınk ;anıvayına binmek istedim. Birınci mevki bir 

r ilk .çın l ir~ k 15 . 
60 sanr .. n santım (5 kuruş) twıttım. Memur ~\\ 

un (6 kuruş) istedi. / \'\ i PE.1<-
'T 'ı 4' 

SİGAQA .. 
lif- \<URU $ ~~ı tencen :nd ğ' * KLt BlRA&R ÇORAP 

ct. 11ll'a bir tel· ı ırn zaman geldiğimi haber vermek üzrre YE M~80 ı<u~U'Ş 12 S 
ı .• ~kk 06 kur~:a)f ~ekınek istedim, memur 12 kcllme için dört _H_A_;V~A~G.::A.:.'Z...:.;-, +--:"?"""""\-------ı~-~7~;:'i""-; 

(12 ku .y ıstedi. Halbuki geçen yıl ayni şey için 3 
tuş) Vermiştim. 5, & \c: u ~uş 

..... s 
f~llıık •garaılan 1 * 
tu (14 ku e an vazgeçemedim. Bir pake! alacaktım. 3,!i 

~) d ı . ruş) dediler, halbuki geçen yıl 3 frank (12 ku-

i; l3ir İPelı:. * 
1 lı: r. Çorab alnuya niyetlendim. 32 frank (128 kuruj) 

....._ Ge * Frtınr..ılarm düne naza.ran bugiln pahahZaştığından ~ikavet 
dtı ne her . . ,. 
ijc~~· '.Evveıce :~ıt ındiğim küçük aile pansiyonuna b:ış vur- ettikleri bazı fia.tlar 

~ 1 
1 Olarak lı ah kahvaltısı, öğle, akşam yemeklerile oda lıavagazı 4 kuruştu, şimdi 5,5 kuruş. Elektriğin kilovatı o zaman 

: 15 frank (~;aya günde 32 frank (128) kuruş verirdim, bu 1 frank 55 santimdi (6 kuruş), şimdi, 1 frank 95 santim (8 ku-
~l l:Ja.Yreı et O kuruş) istediler. ruş) olmuş .. 
~Osu l frank :e:rn. ~vabını verdim. 1936 senesinde ekmeğin Antrasit kcmür ıse o zaman ton u '4-00 frank (16 lira) idi, şim-
(8Q ~l0,5 \ Uru santını (6,5 kuruş) di. Bugün 2 frank 70 sa:ı- di 600 frank (26 lira) olmuş ... 
lillde tı~) dı. §~uo~U§. O zaman tereyağının kilosu 21) frank Fransız mcslekdaşımızm yazısını burada kesiyoruz, süt. yağ, 
~ 2 r SUtün litr . gtın 32 frank (128 kuruş) olmuş. 1936 sene- şarab, elektrik, gaz, nakil vasıtaları üzerinde verdiği rakam
littıd ·ranga, (S :sı 1 frank 30 santim (5 kuruş 10 para) idı. Şim- ların bizimh.!lerden ne kadar ucuz olduğunu görmüşsünüzdür, 

ı (6,5 kııl'U§~ru~a) ~ı1onış. Adi sofra şarabı l frank 70 san- inşallah biz;m de o dereceye olsun ineceğimiz zaman uzak de-(( F ·şandı 3 franga (12 kuruşa) çıkmış. E,:-:::. .ğ;~a!~ .......................... •••••••••n•••• 

ransanın kurtarılması için halk 
cebhesinin dağıtılması lazımdır,, 

v ilıiyeli hild0 kl o h ld h kok o 0 01'. ı "' lf. fk A o e • d d k o h l ı erı a e a ı atı soy emeyen, e arı umumıyeyı ı are e ece lerı 
a de takibi tercih eden demokrasi liderleri mes'uliyet altına giriyorlar 

"Ben bir hmarhane kaçkınıyım! ., 

Bir eroin mübtelisının 
şayanı dikkat sergüzeşti 
"Meğer benim kendisine o kadar bağlandığım, 
mahcub, uysal arkadaş hayatını eroin satmakla 

ve muhabbet dellallıği le geçiriyormuş f ,. 
Röportajı yapan: F anık Küçük 

<Tercüme n 1ktlbu batkı mahfuzdur) 
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- Affedersiniz bıraz munasebetsiz-

Birden ayağıma bir çelme takıyor. lik edi~orwn ama, ne için buraya gel
Yere düşüyorwn, üzerime çullanıyor. ~iniz:? Insan kendi arzusile buraya ge

Ağzıma üzümleri tıkmağa çapalıyor. lir mı· 
Oldu olacak .. açmıyorum ağzı.mı. Fakat - Başka çare yoktu. 
herif akıllı delilerden .. bir elile burnu- A~lıma, polis Niyazinin, tıbbı adli -
mu tıkıyor tabii ağzım açılıyor. Açıl - dekı Karniğın sözleri geliyor: 
rnası ile ~raber de ezik ezik üzümleri -:. Yoksa ~i:. s·~~ işlediniz de .. 
sokuyor. Üzümler ağzıma girer girmez, Gulerek sozu~u kesi~or: .. .. .. ~ .. 
beni bırakarak ayağa kalkıyor: . -:- y~~ kardeşım, senın duşundugun 

Y b. d b .. 1 "zum·· yedı' gıbı degıl. - a, ız a ama oy e u -
- Ya ne? 

riıiz ... 
Deli bu, ne yapılır? Kafa tutsan, sağ- - Eroin.. eroinden kurtulmak için 

lam bir dayak daha yeriz.. zaten bu buraya geldim. 
böyle giderse tımarhaneden çıkıncaya - !. ... · · 
kadar deli olmasak bile vücudümüz - Evet kardeşim. Baktım başka ça-
hurdahaş olacak. re yok, geldim buraya .. 

Ben de kalkıyorum. Doğru musluğa Ve sonra anlattı: 
gidiyorum, yüzümü yıkayor, tekrar ko- - Latif isminde bir gençle tanışmış- · 
ğuşa dönüyorum. Tisör pijamalı gaze- tım. Sık sık eczaneye gelir, öte beri a-
teyi bitirmiş bana uzatıyor~ lırdı. Hoşsohbet, neş'eli bir çocuktu. 

_ Çok teşekkür ederjm. Yavaş yavaş ahbablığı artırmıştık. A· 
_ Bir şey değil.. rada sırada Beyoğlu alemleri de yapı-

yorduk. O bana nazaran daha tecrübeli 
- Buyurun, size bir pasta taımım e-

ı :ii. B;ımediği eğlence yeri yoktu. Ar-
deyim. ı k - ·a l t .ı or.suz gezmege gı emez o muş um . 

- Mersi. Bu gezmelerde masraf hep benden çı
Ayak ucuna oturuyorum. Verdiği kıyordu ama Anadoludan babasından 

pastayı yavaş yavaş yiyorum. para gelince o bunların acısını kat kat 
O konuşmağa başlıyor: çıkaıacaktı. Bugünkü vaziyetten çok 
- On gündür daha dün akşam gö - müteessirdi. Öyle mahcub,öyle mahzu· 

zümü açtım. nane bir duruşu vardı ki .. ister istemez 
- Geçmiş olsun, neniz vardı? insan inanıyor, daha doğrusu inanmak 
- Bel.kemiğimden ,su almışlardı. ,mecburiyetinde kalıyordu. Sonradan 
İçime bir korku giriyor .. belkemiğin- herifin içyüzünü öğrendik ya. Fakat iş 

den su almak .. aman yarabbi gene ak- işden geçtikten sonra ... 
iıma geldi, tüylerim diken diken olu - Bir gece Şişlide bir yere gittik. Ka
yor .. nasıl kurtulmalı bu beladan? A - faları dumanladık. Tam meclisin kı
caba koca iğne kemiğe girerken acı - vamlı zamanında bizim arkadaş cebin-
yor mu? den bir küçük paket çıkardı. Açtı, için-

- İğne çok mu acıyor? de bir toz vardı. Çakısının ucile bu toz-
- İğnenin acısı bir şey değil .. zaten dan bir parça aldı. Burnunun sağ deli· 

korkudan bir şey hissetmiyorsun. Fa- ğinin içine koydu, çekti. Sonra tekrar 
kat acı sonradan geliyor. aldı, sol deliğinin içine koydu. Yanı-

- Ne oluyor? mızdaki kadınlar bunu görünce, el çırp-
- Mide bulanıyor, baş ağrıyor. tılar: 
- Kaç gün sürüyor? - Biz de isteriz! Biz de isteriz! diye 
- On gi.in kadar. Ben dün açıldım... haykırdılar .. 
- Neniz vardı sizin? Arkadaş cebinden daha iki paket çı-
- Bırak Allahını seversen.. bir ar- kardı. Onlara da verdi. 

kada~ .. gözü kör olsun .. 
- Arkadaş ne yaptı? 
- O sebeb oldu. 
- Size iftira attı da buraya mı gel-

diniz? 
- Hayır, ben kendi arzumla gel -

dlın. 

- Ne iş yaparsınız? 

- F.czacıyım .. 
-Ya .. 
- Evet, eczacı .. . 

Çektiklerinin eroin olduğunu anla
mıştım. Aldırmadım. Fakat arkadaş: 

- Ne olur, sen de çek! dedi. 
İstemem dedimse de fayda etmedi. 

Adam sen de ne olursa olsun, dedim, 
Çektim. Önce burnum bir tuhaf oldu .. 
adeta donmuşa döndü .. vücudüm gev
şedi; bir miskinlik geldi. Can sıkıntısile 
bir s~gara yaktım.. biraz açıldım. Ho
şuma gitti. 

- Arkası var -

rini ortadan kaldıracak yegane 
resi olduğunu, parti azalarına 
propaganda yazıları çıktı. 

hal ça- li, halk cebhesinin dağıtılması ve Poin .. 
anlatan care zamanında olduğu gibi, merkezi 

Aynı ayda mecliste yapılan büdcc mü
zakerelerinde meclisteki sosyalistlerin 
reisi, kambiyo serbestisi taraftan olan, 
o zamanki maliye nazırı M. Bonnet'ye 
karşı, kambiyo kontrolü politikasını mü
dafaa etmek için, seçilmişti. 

Bugün Fransanın siyasi meseleleri 
hangileridir? Bilhassa ayanda kuvvetli 
olan radikal sosyalistlerin, Fransanın iç
timai sulh ve döviz serbestisi hakkındaki 

politikasını değiştirmeye muvafakat e
decekleri mevzuubahs bile olamaz. 

Grevlere karşı olan noktai nazarına 
gelince, radikal sosyalist partisi, bu hu
susta sosyalistlere tamamile muhaliftir. 

Radikal sosyalistler, bilhassa fabrika
ların işgalini, ve amme işlerindeki grev
leri tamamen takbih ediyor, hoş görmü
yorlar. Ayni zamanda, patronları, işçile

rini seçmek hususundaki hakiarından 

mahrum eden kanun layihası teklifine de 
~iddetle aleyhdardırlar. 

Kambiyo serbestisi meseJesıne gelince, 
radikal sosyalistler bu işde ikhsadi buh
ran ve mali güçlüklere karşı müessir bir 
ıliıç olacak olan, plfınlı ikhsad ve kam
biyo kontrolü sistemi kurmak için çah
~an sosyalistlerle gizlice uyuşamamazlık 
halindedirler. 

partilerle radikal sosyalistler arasında 

bir anlaşma akdedilmesidir. 
Fakat şurası da tamamile malum ol

malıdır iti, iyi haber alan mahfeller va
ziyetin ciddiliğini anladıkları halde, 
kütlenin bugünkü vaziyetten haberi 
yoktur . 

Bundan ötürü de, radikal sosyalist li
derleri, fikirlerince dureııdişanc olıru

yacak tedbir almakta tereddüd ediyorlar. 
Onun için, refah, intizam ve sanayiini 

yeni baştan verilecek müsaid bir hava 
yaratacak olan milli ittihad kabinesi ku
rulmadan evvel, Fransa diğer mütcvassıt 
bir devre geçirecektir. 

Hızlı ilerliyen dünyada, hadiseler bir
birinin üzerine yığıldıkça. vııkit kaybe
den demokrasiler hata içinde bulunu
yorlar. Bu ayni zamanda vaziyeti bildik· 
leri halde, hakikati söylemekte tereddüd 
eden, efkarı umumiyeyi id~rc edecekleri 
halde takibi tercih eden demokras' 'ider
lerinin en büyük mes'uliycti demektir. 

Bununla beraber, Fransadaki son si
yasi hadiseler, Fransızları daha açık o
larak anlaınıya ve görmeğe başlatmış
lardır. 

Demokrasilerin, ittihad ve mii <;terek 
çalışmaları Avrupada sulh ve hürriyeti 
idame edeceiiln.i her zamandan fazla u-

Bugünkü siyast vaziyetin mantıki hal- mabiliriz 
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Kraliçe p çe takınad 
Onlar bir çay ziyafetinde tanıpnışlar

dı. Medih; genç, yakışıklı bir erkekti. 
İki şeyden hoşlanırdı: Güzel at ve güzel 
kadın.. Onu daima ya bir güzel at sır -
tında, ya güı;el bir kadın yanında gö -
rürlerdi. 

Necla ile Medihl tanıştıran ev 1ahibi: ı 
- Birbirinizden çok hoşlanacaksınız.. 

demişti, Necla da sizin gibi at sporlarını 
çok sever. 

Medih, at sporlarını seven bu genç kı
za, dikkatli dikkatli baktı. Çok güzeldi. 
Tanıdığı güzel kadınlar arasında onun 
kadar güzeline belki de hiç tesadüf et -
memişti. 

Yanyana oturmuşlar konuşuyorlardı. 

Necla, Medihe kısaca hayatını anlattı. 

B.ibası eski bir hariciye memuruydu. U
zun seneler babasile birlikte Avrupada 
dolaşmıştı. Babası da sporu ve bilhassa 
at sporlarını severdı. İstanbula yeni gel
mişlerdı. İstanbulun atla gezilecek yerle
ı mı bilmiyorlardı. 

Medih için bu güzel bir fırsattı. Hemen 
tekhf etti: 

- İsterseniz yarın sizinle uzun bir at 
gezintisi yaparız. 

- Hay hay. 
Ertesi günü buluşmıya karar verdiler. 

* Medihin seyisi Şişlide iki atla beklı -
yordu. Atlardan birine Medih, ötekine 
Necla binecekti. Medih geldi. Necliı he
nüz yoktu. Biraz sonra da o göründü. 
Gayet güzel bir at elbisesi giymişti. 

Neş'eliydi. Medih evvela onu atına bin -
dirdi. Sonra kendi bindi. Evvela )avnş 

yavaş g:diyorlardı. Neclfl, bu yavaş yü
rüyüşten hoşlanmadı. Hayvanını mah -
muzlıyarak hafif sür'atliye kalktı; l\te -
öih de onu takib etti. Hafıf sür'atli, kısa 
dörtnala, kısa dörtnal, açık dört nala 
döndü. 
Artık çok hızlı ilerliyoria.rdı. Ok gib: 

hendeklerden, geniş toprak yarıntıların
dan, manialardan fırlıyorlardı. Yağmur 

başlamış, yüzlerini kamçılıyordu Medih 
bu vaziyetten pek memnun değildi. Bir 
aralık, yağmur geçinciye kadar cıvar -
daki bahçıvan kulübeler•nc sığınmayı 

teklif etti. Necla bunu işitmemiş görün
dü. 
Yağmur hızını arttırmış, onları iliklt. 

rine kadar ıslatmıştı. Necla, hayvanlar 
yoruldu, biraz dinlensinler diyerek hay
\ andan atlndı, Medih de indı. Fundalık
lar arasında yürüdüler. Biraz ileride bu
lunan gazinoya geldiler. Necla garson -
dan bir çuval istedi. Arkasından meşin 
ceketini atarak kollarını sıvadı. Hayvan
ları dam altına alarak kurulamıya. baş
ladı. Medih de ona yardım etmeğe mec
bur kaldı. Bu iş bittikten sonra Necla: 

- Şimdi girebiliriz ve bana yardım 
ediniz de soyunayım. 

DedL 
Garson kışın bu ıssız ve kimsesiz gü-

Neclii bu yava1 yürii.J/Ülten hoşlanmadı 

nünde gazinoya düşen bu yağlı müşte-ı cekti. Necla bir kahkaha atarak yerin -
rilerden memnundu. Hemen sobayı a - den fırladı: 

teşledi. Medih bizi yalnız bırak içeride - Olmaı demiyorum, 
0

fakat bir daki-
tcmiz bir sofra hazırla, dedi. Medih, N"c- lul .. 
laya yardıma başladı. Evveıa çizmeleri
ni çekti. Necla, hiç çekinmeden külotu
nu, çorablannı, süeterini çıkardı. Soba
nın yanındaki iskemlelere serdi. Saçla -

Parmağından tek taşlı yüzüğünü çı -
kardı; avucuna aldı: 

- Bu yüzüğü avucumdan alabilirse -
lliz .. 

nnı çözdü. Orada bulduğu temiz bir pcş
kirle kuruladL Kendi rengini andıran Medih yüzüğü alabilmek için uğraşt. 
bir pembe bluz, ve dızlerine ka • Fakat onun bütün kuvvetme Neclanır.. 
dar inen ipek bir gömlekl.ı kalmıştı. So- parmakları mukavemet ediyordu· 

banın kenarındaki ufak bir iskemleye o- - İşte, dedi, yüzüğü avucumdan ala
turdu; ayaklarını diğer bı!' sandalyeye madınız. Şimdi uzak durunuz .. daha iy;si.. 

uzattı. Medihden bir sigara alıp yaktı. Sözünü bitirmeden muşamba ceketini 
Medih, onun güıel yüzünü; güzel vü - arkasına aldı. Ve koşa koşa yola çıktı. 

cudünü, bukle bukle dökülen saman r"n- Geçen bir taksiye atladı. MPdih taksinin 
gindeki sarı saçlarını en nefıs bir tablo- yanıbaşında idi, Necla ona döndü, gü-
yu seyreder gibi seyrediyordu. Iümsedi: 

O ne güzeldi. Medih cıamarianndaki - Bunu ben başkalarına söylemem. siz 
kanın kaynadığını hissetti, bir adım at- de söylemeyin, çok ayıp olur. 
sa onun yanında olacaktı. Onu sevmek, Dedi ve şoföre döndü: 
onu öpmek, istiyordu. Sandalye - - Haydi, çabuk 1stanbula! 
sini biraz yaklaştırdı. Şımd Nec-
laya daha yakındL Necla tatlı hir YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

(BQ.§t4rafı 1 inci sayfada) J 

ve h!dise, halka ve memlekete, 101 frıp 

atışı ile bildirilmiştir. İzdivaç evrakını, 
,kendi tarafından bizzat kral, Bayan Fe

ride tarafından da vekil olarak bab:ısı 

imzalamıştır. Şahidlikler:i, kralın kabinesi 
~efi Ali Mahir Paşa ile başmabeyinci 

Zülfikar Paşa yapmışlardır. 

Devlet reisıeril11: 
verdikleri hediY~ 
ATATÜRK ZÜlllrildle ~ f! 

yen bir~ 
sair hed •f 

İNOİLTERB KRALI: İki kıyın~~ 
feği ye n il 
ut dtğer ~ 

Genç kraliçe, bugün öğleden sonra, HİTLER : Bir spor o ~ 
,kralın teyzesi tarafından evinden alına- MUSSOLİNİ : Tarlh1 b~lt ~ 
rak Helioplis sarayına getırilecektir. YUNAN KRALI : Taribi 

,Genç kral ve kraliçe. öğleden sonra He- '....._______ eserl. / 
rak Heliopolis sarayına getirilecektir. L ~ tf".; 
ziyafeti vereceklerdir. Mısır kadınının açılışına doğrtl 

Sabahtanberi büyük bir halk kütlesi 
,sokaklan, bilhassa Kubbe saray! civa:-:ı
ru kaplamış ve şenliklere iştırak eyle-
miştir. (A.A.) 

J{ral karısile şehirde gezinti yaptı 

Kahire 20 (A.A.) - Kral Faruk yanın-

da karısı ve tek bir yaveri olduğu halde 

bu akşam otomobille şehirde dolaşarak 

bir merhaledir. 
Hitlerin hediyesi y.tı 

Berlin 20 (A.A.) - B. Jlitl~r, sf 
ruk'a, evlenmesi dolayısile bır 
mobili hediye etmiştir. ·ııdt 

Mısır konso1oshanes•. r 
Mısır kralının düğünü Jll~ 

dün gece şehrimizdeki Mısır 0
1 

'b ea 
ğunda bir resmi kabul ti!rlı b 

Konsolosluğun Bebektekı .,. 
donanmayı ve şenlikleri seyretmiştir. ıde ~p 

tertib edilen bu resmi kabu 
Bundan polisi~ bile haberi olmamıştır. d'~e'" 

vini Hüdai Karatnban, ıg ~orJ 
Kraliçe Feride peçe taşımıyacaktu. erkanı, şehrimizdeki bütün r 

Kraliçenin peçesiz resimleri izdivaç do- ve birçok tanınmış aileler h3ıt 
layısile çıkan hususi pulların üzerinde ı muşlardır. . b•~ 
bile resmen vardır. Halk, bunu büyük Mısır konsolosu Hafız Arnır, 
bir meserretle karşılamıştır. Bu hadısP, tebriklerini kabul etmiştir. 

---------- fı 
Nobel mülıiifatı Kambiyo mürak8: 
Negüs'e verilecek! ve sonFraıısız bııJı, 

(BO-§tarafı 1 inci sayfada) (B~tarafı 3 üncü saYf"~J 
tırılmış ve imzalanmıştır. Bu listeler, ler. Buna da nezareti şiddeti 
pek yakında, Nobel sulh mükafatını ve- bir piyasa denilebilir. 
recek olan Norveç mebusan meclisi No- * 
bel komitesine tev~ olunacaktır. Bütün bu tedbirlere rağrne~ ~ 

fayda etmiyebilir. Bunu g~~ 
ecnebi kambiyosu almak iS~ 
kendi hususi teşkilatına b8?p" P 
icab edeceğini muvafık görebı #ı 
kambiyo ınürakabesini teşkil ~ti 
nun neticesi olarak devlet, b~ 
sanayi erbabının, tüccarın ,ıır 
rinde tedkikat yapmak hakkı.Il• ~ 
ta kaçakçılık yapılmamak içltl 

Nobel sulh mükafatını bu sene Neca
şi'ye vermek üzere t.sveçte mebuslara 
mnzbata imza ettiril:vor! İnanılmıyacak 
haber. Nobel bu mükafatı tesis ederken, 
kendisinin insan öldünnek yolundaki 
günahlarının yükünü hafifletmeği d:l.
şünmüştü. Fakat, anlaşılıyor ki, bu mü

kafatı tevzi ile vazifedar olanlar, bunu 
bir mükafat değil, bir sadak!! haline ge
tirdiklerinin farkında bile değiller! gülümsemeyle, Medihe baktı. Bu bakışta, Kara yl'.an ... 

neler vardı. Medih arttk 'kendini tu - y K d -ı.· f' Nobel, dinamitin insanlık arasında ya-azan: a ırc<m na. ıı 

lar bile icabında alakadarlsrıtı ~ 
nünde açılır. Bu uğurda çallŞBc~ 
bir polis teşkilatı dahi meY~11ıısB51 
lebilir. Böylelikle kambiyo ~ıy d•?ı' 
dan kalkar, kambiyo idaresı. ~ 
rusu kambiyo mürakabe idsr 
bulur. 

tamadı. Nec15.ya doğru eğildi, onu öpe - "----------------- pacağı tahribatı hesab ederken yalnız 
' :-===ır j bir şey düşünmemişti: Dinamitin patla-
mamasına mani olacak kuvvet, gene di
namittir. Eğer Necaşi, Nobel'in icad et-

Baş, dış, nszle, grip, romatizma ve bütün ağrı arınızı derhal 
keser. lcahrnda günde uç kaşe a!rnlbi'ır. 

tiği ölüm anjininden hakki!e istifade et
mesini bilseydi, ~imdi Habeşistan sulh 
ve sükun içinde yaşar, Nedşi de tahtın
da rahat rahat oturup sadakaya muhtaç 
olmazdı. Bunun için, bizce, Nobel başını 
mezarından kaldırıp, Necaşi'yc sulh mii.
kafatı verilmek üzere, imza toplandığını 
görseyd{, iskclPt halındeki elini uzata
rak ku1"\J u· ınaklar:ile bu ım1.ayı atacak 

• •t lekJerf _ _...,..aıar ve şu sözleri söylerdi: 

l - Hayır, benim mükafatımı, memle
ketlerini müdafaasız bırakan cahil ve 

Bugün yeni Fransız kabincst 
teşkil eden Şotan komünisti~! ~ılı 
Jistlerin istedikleri bu yola doJ;Ü b"r 
temediği içindir ki istifaya JlleCd 
mıştı. Fakat memleketin itırtl~ 
tekrar işbaşına getirdi ve Fr8 

mürakabeden kurtuldu. "'" ı'lı 
Selim Ra~.ı -------·--·-········ ~ 

aciz insanlara değil, vataniarıfll ~ 
için dinamitleri eksik oianla!8 

siniz! 

" Son Posta ,, nın edebi romaııı: 42 harem ve se~iunlık dairelerinin kalaba- betmemiş, daha lisede iken küçük sı- elan yürüyerek muvafiak oıscV 
lığı, her adım başına bir uşağın, uir hiz- nıflardaki talebeye hususi dersler ver- yordu. .. ıilac> 
mctcinin, bir işcinin mevcudiyeti onun mek suretile kendini kayırmağa muvaf· Genç adam için asıl büyu1' ıır' 
küçük varlığında büyük bir tesir yap- fak olmuştu. Babasına kalsa, İstanbul- devresi mektebi bitirdikten.~~!?' 
mış, daha çocukken o kendisi için daki işleri bozulduktan sonra onu ken- lamıljtı . O müddet zarfında ol .. il~ 
cbenim bir şahsiyetim, bir mevkiim disile beraber Trabzona götürerek tah- ve büyük babası Fuadı büsbii·t~v' 

enç ZI o a 1 

var» diye dü,ünmeg· e başlamıştı. Etra- silini yarıda bırakacak ve onun istik· siz ve parasız bırakmışlardır. _ .. I 
Muazzez Tahsin Bcrkand "' ıacv fındakilerin onu fazla şımartmaları, o- baliui körletecekti. O zaman daha ço- yalnızlık onu inkisara uğr~ı.: eli!tj 

Sen de başının çaresine öylece 1 bi camın üstünü elile okşıyarak kendi na fazla ehemmiyet vermeleri de bu cuk denecek bir yaşta olan Fuad bu ıradesinin kuvvetli bir aksol~~-1 
bak!] diye yazmak için o zaman göğ· kend sine mırıldandı: na sebebiyet veriyordu. Büyük baba • noktada babasına karşı gelmesini bil- ~aret ve azmini körükie.nıi§t.1· 
öümün üstünde çarpan şeyin bir insan 1 - Zavallı küçük İsplnozum; senin sının bir tanecik torunu olması onun miş ve ondan bir maddi muavenet bek- Reşidin: 1 o 
kalbi değil, duymıyan ve çarpmıyan gene bir yerini mi acıttım? evdeki mevkiini bir prens mertebesine lemeden lisenin son sınıfına kadar var· - İz.mire benim yanıma ge 
bir. et parçası o~duğu~a hük.m~eceğım j Bu suali kendine sorarken içinde bü- yükseltmişti. mıştı. burada sana bir iş de bulorl.lZ·f' 
gelıyor. Halbukı bugun sem, dunyanın 

1 
yük bir üzünti.ı ile gpt>pn sene'-' i hatır- Mcktebden bütün bütün ayrılmak Gibi müşfik ve himayek{lr 

, dk -'J"- " Hatta büyük annesi. amca ve hala- t hl"k · 1 h · · k- ··k en mes u adını yapmak için ben nele- lamıı::tı ve bu hatıra onu daha, daha ge- e ı esı onun ça ışma evesını oru - na: . .111 
1 -s sı, hatta kendi babası bile Fuadı her- ı · · A t k d"" d k" .. de<fY rimi feda etmem. 
1 
rılere, ta kendi çocuklug· una kadar gö- emıştı. r ı unya a ımseye guve- - Istanbulda tahsilime 

kesler. başka görür, ona herkesten baş· · - · · 1 d - · · l k b" ..• ~ ı tu""rdu. nemıvecegını ana ıgı ıçın o aca , ır ceğinı. ı.·•P'° 
ka bi':" derece verirlerdi. Belki de Trab- f d 1 h ,, ı.•" Gramofon cBoğaziçi Suları• nın son tara tan erslerinc ateş e ve eyecan- Cevabile mukabele edefC-"' 

d b zonda kalsaydı bunun Fuadın terbiyesi J ı k b" t fta d kt bd da. lgal~rmı _ a ir ipek etek hışırtısı Fuadın çocuklug·u Trabzondaki bü _ a ça ı~ır en, ır ara n a me e e kültesine yazılmıştL bıl' 
_ _ üzerinde zararları görülecekti; fakat d d h • d ı b ı k b"" gıb: cıgır. ag~r uzaklaşt~rdıkt~n sonra 

1 
vük tahta konakla ucsuz bucaksız fın- t \'e ışar a ususı ers er u ara u· Fuadın enerjic:i yılmıy~n, Ô~ e 

durdu. Şımdı odada, etaJerm uzerınde- dk b h 
1 

. d g . f Umu daha on yaşına ~ehı:eden °?1u .. stanbu- tün ihtiyaclarını karşılamağa muvaffak "e yorulmıyan bir kudrettır. ~ ~ 
ki saatin ince tiktakmdan başka bir 1 ı. a hçe e~ı darasın a 1 ~çmtış ~~ k - la. Galatasaray lıc:csıne Jeylı gonderme- oluyordu. O kadar ki, Fuadı çok yakın- külteden çıktıktan sonra aM ff' 
ses yoktu mı mu are e en evve u a a ·o - Jnri küçük va:Iığı~d.a ye~. tut.~ak iste- dan tanımıyanlar, onun hayatında bir- bir ticaret evinin hesablarııııeri' 

· nakla bu bahcelerin Trabzondaki yen gurur felaketını henuz fılızlenme- denbıre bir kasırga gibi esen bu para- aksaınlan hususi derslerini v e~ 
Fuad b'r iniltı halinde ağır ağır ke-1 e>hemmhreti pek· büvüktü. Buralarda d k tm" ı· · · e 

1 " en YCJ e ış 1· sızlıx felaketini öğrenmemişlerdi. Hari- gece eri hukuk notları üzerıil 
silen •nüz" ği ha a ışidıyormuş gibı göz- meml "kc in en eski ve en köklü ~ile - b k 
1 . k d lrn B d b' h Ancak, çocukluğunda, el i de o pek cen o gene her zamanki becerikli, ken- saatlerce çalışıyordu. 
erını apamı:-,ı a ıştı. ır en ıre a- ]erinden biri olan cTatarlar• hülriim 
f ·r b" . d'" d k farktnda olmadan başının içinde yer dine güvenen ve biraz mağrur Fuad Arkadaşları onun için: . ....Jl!O 
ı ır şeym yere uşmesın en çı an sürerdi. . w· 

ince bir ses, büyük bir gürultü gibi 0 _ 1 . buln.uş olan bu ckendisine güveniş•, kalmıştı. _ Yorulma bilmiyen bır J<SI 
danın ha\ asını kapladı. Genç adam . ~ylar·~~a hıç :a~.r _Yokken onlara •kendisine ehemmiyet veriş•, seneler İçin için tüten bu aile dramını veba- diyorlardı; fakat bunda. ~~e· 1 

•TÖZ er'ni açarak etrafına baktL Bıraz nıçın bu ısım vcrıldıgını Fuad sonra - geçtikce Fuadın karakteri üzerinde te- ba ile evıad arasındaki mücadeleyi ya- ~ünkii Fuad bir makine gıb. ıo1Co 
evvel elinde tuUuf!u Selmanın resmi dan pek çok araştırmış fakat bulama- sirlerini göstermeğe başlamıştı. kından ve çok alaka ile takib etmiş o- tığını bilen ,okuduğunu h8 bı' 
divanın kenarında~ kayarak halının mıştl. Onun için colmaz• kelimesinin mana- !an mekteb müdürü bile Fuad için: bunlardan azami ic;tifade edeil 1tı• 
üstüne düşmüştü. Onu tekrar eline al- Fuad büyük babasının saltan,":lt ve sı yoklu. Hatta babası seımayesini tü· - Çok sebatkar ve azimkar çocuk. .. gibi çalışıyor ve bu çalış~~ f)~ 
~1 ve yere dü~etı sahici Selma imiş gi· ihtişam devrine yetişebilmişti. Evdeki kettikten sonra bile o cesaretini kay- böyle devam ederse hayatta iyi bir yol- yordu. - Arktı: 



Büyük şehirlerdelıi 
Hapishaneler 
Kaldırılacak 

Yunanistanın 

Balkan Antantına 
merbuligeti 

\:uruı - - -I. 820 44. 
II. 760 39. 

m. 905 , 44. 
Iv. 655 31 
v. 730 34 

vI. 690 33 
vn. 665 32 

vın. 730 35 
Jx. 670 31 
x. 645 31 

xI. 660 31 
XII. 670 33 

xnr. '775 aa 
xiv. 710 34 

XY. 690 33 
Toptan satışlarda tiiocar ve fabrikatörle

rin riayete mecbur tutulacaklan biHrllınler: 
ı - Fabrikalar için asgarl btr baln, tüc

car tçln asgar1 bir top satı.t. toptan aatıf sa
Jlları. 

2 - Toptan ııatışlarda tüccarlar ltlr ve 
masraf karşılğı olarak llln edilen flatlara a
zami yüzde 3. fark lli.n edlleblllr. Fabrika -

(Baştarafı 1 inci sayfada) Belgrad 20 (A.A.) _ Samuprava cıdan perakendeelye kadar kaç elden ge -
l kl t 

· y · t B M t k . çerse geçsin, toptan sat.ışındaki fark cem'an 
mahkumları zirai hapishane ere na et- gaze ~sı, ~.n~nıs anın . e a sas .:· ylizde 3 ü geçemezler. 
meği muvafık bulmuştur. lzmir civarın- daresınde but un sahalarda elde ettıgi 3 _ Fabrikalar başka şehirlerde, satışla _ 
da, belki de Sağlık ovasında bır zirai ha- ınuvaffakiyetleri kaydederek B. Me - rmı satış maRazası Ye:r& büro açmak sure
pishane meydaneı getirilecektir. taksasın şahsi meziyetleri sayesinde tııe bizzat yaptıkları takdirde, o tehirlerde 

İzmir, İstanbul, Adana gibi merkez- yeni Yunanistanın kurucusu telakki e- aç!:\cakları satış mağazası nya bilro masra -
lerde ve vilayetlerde, üçer yüz kişilik dilebileceğini yazıyor. fı olarak fiatıara azamı yüzde 1k1 fark UAve 

12 - Her pazartesi günü çıkacnk mahal-
11 gazeteler ııe tesblt edilen ammt f1o.tıarı 
geçmemek şartlle fabrikalar kendi satış n
nUıınnı mahalli ve Ankara veya İstanbul 
gazetelcrlle llan edip birer suretınl 1ktıs:ıct, 
vektiletlne yollayo.caklardır. 

~-----------~~----··--~~----
~--·---~, ......... ~. 
İstanbul Borsası kapanış 

Hatları 20- 1- 1938 

ÇEKLER 

Londra 
~n-Yorlı: 
Parla 
Mlllno 
Brübel 
Atin& 
Cenene 
Bor1a 
Am.sterdam 
Pn.t 
Vlyanı 

.Madrid 
Bcrlln 
Varto•& 
Budapeıı. 

Blikrq 
Belerad 
Yok ohama 
Mosko'f':l. 
Stokholm 

Açılı~ 
628,f)() 

0,7941 
23.6525 
lfi.115 
4,70 

86,9530 
3.4<25 

63,6430 
1,4275 

22,6425 
4,21 

13.6834 
1,9760 
4.195'7 
.s.9;75 

106.4440 
W,327li 
2,7334 

23,7176 
s 0865 

ES B A 1\1 

Anadolu em. ,. 80 
pefin 
A. oaı. ,. eo ndeU 
BomonU - Nelıı:tar 

Aıdan cımento 
Merltn bankuı 
1t Bankul 
Telefon 
ittihat .,. o.ttt. 
Şark :oettrmenl 
Ter kol 

Açılıı 

9 90 
97 60 
10 2ö 
o 85 

13 25 
97 6) 

7 

Kapanış 

629, 
0,793li 
2S,6225 
16,0954 

4,6895 
86,8840 
3,4394 

63,6930 ,. 
1 

1,4262 
22,6200 

4,2066 
13.6721i 
1.9735 
4.1925 
3 9944 

106 . .Sfi93 
54,30 

2,7312 
23 735 

S.0840 

Kapauı, 

9 YO 
97 liO 

~ 

İSTİKRAZLAR 

nrt borc• I pe.)ln 
• • ı ndell 
a a ll Yade!. 

1 Açılı~ 

ıs s1ı; 

18,875 

Kapanıı 

18 875 
18,875 tevkifhancler inşa edilecektir. Bunların Yunanistanın dış politikasına ge - ede:ııırıt~an edilen !iatla.r azami oldu.tundan 

ilki İzmirde ynpılacak ve 100,000 liraya lince, gazete bu politikanın Balkan fabrikalar tesblt edilen natıardan daha ucu- •-----T-A_B_V_.._İ_L_A~T-----ı 
malolacaktır. nntantına sadıkane bir merbutiyet e .1 za satı§ yaptıldan talı:d1rde yutandald 1ık-

Adliye sarayının arkasında, şimdıki sasımı dayandığını bildirmekte ve Yu- ralardn yazılı tüccıır kAr n masraflarının a
nikiıh dairesinin sağında yapılması mu- nan milletinin Yu('oslav milletine 0 - zaml fiat üzertntde~ hesar1Ddb edhllmeylpb dllmtabrt-1 ·· "l 300 ki Tk d t k'f . . katarın ucuz sa ış uze en esa e es 
vafık goru en şı ı mo ern ev ı - !an derin sempatısıni kaydetmektedir. ıneşruttur. 
hane için beledıye, imar sahasında mü- · 5 _ Fabrikanın bulunduğu şehir harlcln-
snid bir yer vcnni§ ve projesı de hazır- Fraıısız orflusunda deki s:ı.tışıarda toptan natıara ayrıca. naklı-
ınnmıştır. Belediye, bu 3rsanın mukabi- ye ücrcU zammcdUlr. 
linde imdiki hapishanenin yerini ala- Sahte kumaııdan 8 - Ambalfı.J masrafı müşteriye alddlr. 

' ş . Ambalaj masrafı haklkl masrafı tecavüz e-
cnk ve park hnline ifrağ edecektır. ~ele- (BCl§tarafı 1 inci sayf<rda) demez. Bu masraflar fabrikanın bulunduğu 
diyenin cezaevi için ayırdığı yer 12,000 hıs kendisine lazım olan formüllerle ı,ıehir ticaret ve sanayi odası tarafından tes-
metre murabbaındadır. hüviyet vnrakasını ve harb'ye nazı - bit ve tasdik olunur. 

Anadolu l pı. 

• I ndıll 
• n pe. 
a il TL 

Anadolu mil. ııetln 

Açılıı 

1 PARAr~R 

Kapu11 

Satış 

Dalıiliye Velıilimizin 
J(ızı evlendi 

rın'ın mektub kağıdlarını ele geçirmiş 7 - Gerek tüccar n gerekse fabrikalar 
ve bunlarla birlikde parlak bir topçu ---·········-···········-·-········----·--··- -··-···-··-...... _ .................... - ......... _ 1 

ıabiti üniforması ,.e müteaddid nişan-ı 
Iar takarJk Paris bölgesinin mütead-

(Baş tarafı 1 ine sayfada) did kıt'alarını. zi~aret .etmiştir. Müs _ 1 
Jiye Vekili Kazım Özalp, Malıye Vekili tahkem mevzılerı gezıyor, kendisine 
Fund Ağralı, Maarif Vekili Saffet An- raporlar verilıyor, ziyaret!erdc hazır bu
k&n, Hariciye Vekili Rüştü Aras, İktı- 'ıunuvor ve hatta bir jandarma müfre
sad Vekili Şakir Kesebir, Nafıa Vekili 1 zesi hazır olduğu halde civar belediye
Ali Çetinknya, Gümrük ve 1nhisarla.r il }erden birinin reisine merasimle lej -
Vekili Ali Rana Tarhan, Sıhhıyc Vekil; von donör nişanı takıyordu. 
Hulusi Alataş ile birço~ .me.bus~ar, yilk-ı • Fontaineblcau ~ışlasında jki topun 
sek memurlar ve her ıkı aılenın yakın 1 tekrar dökülmek uzere fabrikaya gön
akrnba .ve do.stları haz_ır bulun~u~:a~dır. derilmesini emretmiş v.e günlük emir
B~şvekıl Celal ~~yar ıle 1sn_ıe~ Inonu ve 1 ]er imza etmiş ve hat~a terfi tavsiye • 
Kazım Ö?.alp, ıkı gencin nıkahında şa- leri de hazan semerelı neticeler ver -
hidlik vazifesini ifa etmişlerdir. rniştir. (A.A.) 
İlhan Savut, Ajans Umum Müdürü --------

Muv~ffak Menemendioğlu ile Hariciye Mem ekelim izde çay 
Umumi Katibi Numan Menemcncioğlu- ı· t• · k 
nun hemşire zadesi ve büyük şair Na- ye lŞ .rl ece 
mık Kemalin hnfldidir. Ankara, 20 (Hususi) - Ziraat Ve-

SON POSTA - Genç evlileri tebrik kulet: memleketimizde çay yeliştiril -
eder, kurdukları yuvaya sonsuz saadet- mesini istihdaf eden bir kanun proje-
ler dilerir.. si hazırlamıstır. 

ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

Devlet DemiryoLarı ve L1manlar1 ,şletmasi Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1837 lira 50 kuruş olan 250 adet yorgan, 250 adet yatak 
çarşafı ile 250 adet yastık yüzü 28/1/938 Cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşada 
gar binası içindeki satın alnıa komisyonu tarafından açık eksiltnıe ile satın 

alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 137 lira 82 kuruş
luk ınuvnkkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatıne kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa satın alma komisyonu tarafından parasız 
olarak dağıtılnıah.tadu. (207) 



~ Saragında 33 ,ıı"ıı Bir 
: Haremağasının Hatıralar• 

Yazan : Ziya Şakir 

Muhafazakar ve an'aneperest bir şahsiyet olan Abdülhamid şehzadeliği esnasında 
marangozluğa heves etmişti. Ona bu merakı Kari Yensen isminde bir Alman 

marangoz ustası vermişti. Hünkar bu hevesine uzun yıllar zevkle bağlı kalmıştı 

, . Zil çe.kilir çeki1n:ez, nöbet ~~s.ın ~ j ica~ eden kağıdlar, (evrak hazinesi) 1 ağzı kapaklı gümüş cezvenin külleri te- 1 

1 ~ ~e~ıyen .?1tisa~ıblerden .. hır~, ı.çen denı~en taştan yapılım~, dem.i~ k~pı~~· r-:ıizce ~ilin~kten ~onra, düz beyaz iki ı 
gıreıdı. Abdulham~d .bu musahıbe. 1 c:ınır_ parmaklıklı, saglam kılıdlı bu- fmcan ıle bır tepsıye konulur, böylece 

- E~~~?n ~etır~~.ıer. .. yuk bır .oda~ muhafaza edilirdi. Yan- 1 Abdülhamide takdim edilirdi. 1 
Derdı. Musahıb, sur atle nobet oda- gm tehlıkesınden masun kalması için H .. kA d ki kah · ,_ d. . b . ı . , un ar, cezve e veyı A.en ı e-

sma gırer, ~ ~n dakika, b~zan da y~- ı c~~·afı ~~amıle ~.çık olan bu oda, Ab- !ile fincana koyar, ilk doldurduğu fin-
~ rı:rn saattanberı .. orad~ ~~l~yen başka- dulhamı~ın ~t~z uç senelik saltanat ha- canı, yarısına kadar sür'atle içerdi. Ve 
tıbe, vcyahud nobetcı katıbıne: yatına aıd butun evrak ve vesaikin, ha· bu müddet zarfında da eı· d b k-

Ef d. . k . . 1 k.k k . • ' ın en ıra 
-: en ımız, ~vr~ ı ıstıyor ar. ı aten. ço c.ıddı. ;e. son derece mun- ınadığı sigarasından sık sık nefesler çe-
Dıye haber verırdi. tazam hır hazınesı ıdı. Bu uzun düşün- kerdi B"rinci fincandak' kahv · ta-
Abd .. lh .d. . a·v· k b" .. 1 li h""k.. d d 1 . • 1 1 eyı u amı ın ıste ıgı evra ; ır gun ce u ·um ar, ev etın en mühim si- mamile bitirdikten sonra ·kınc· finca-

cvvel, ikindi vaktinden itibaren başki- yasi hadisesinden, kendisine takdim e- nı doldurur· onu da ağır ~ğır iç~ d" 
fabet dairesine gelir ve hazan adedi dilen en basit ve sefil bir jurnal kağı- . ' . r ı. _ 

SPOR 
İstanbul - Ankara maçı 

verebilir? ne netice 
Bugün Ankaraya hareket edecek olan İstanbul ta 

tabii bir oyunla her iki maçı da kazanabilir 

yüzleri geçen resmi ve hususi (maru- dına kadar büyük bir dikkat ve ehem- Tedkık ed~ecek. e.vrak çok ol~ug~ 
zat)dan teşekkül ederdi. Başkitabete miyetle bütün bunları burada hifzettir- zaman, Abdulha~ludı~ bu ~~şgulıyetı lki seM evvel Ankarayı yenen lstanbul muhteliti r 
gelen evrakın (mühim ve müstacel) ınişti. Mesela, yirmi sene evvel, her han bazan sa~tlerce ~urerdi. Bu mud?et za:- İstanbul muhteliti bu akşam iki maçı müdafaa edecektir. En çok gol~ 
olanlan -gecenin hangi saatinde olursa gi bir meseleye aid olursa olsun, el ka· fında, muternad~~en kahve ve sıgara ı- yapmak üzere Ankaraya hareket ede- yuncular da hücum hattında 1'1'~1 
olsun • Abdülhamide arzedilirdi. An - dar bir kağıd parçasını arayıp bulmak, ç7,rek_ başını ka_şı~lar?an ka_ldırmıy~.n cektir. dizilmiş oluyorlar. Eşfak, Esadt.,JAfl' 
cak, mühim ve müstacel olmıyanlar.t, en nihayet on dakikalık bir işdi. h~mka~, çok tabudır ~ı dıma?ında m~- Tarnamile hususi mahiyette yapıla- med Reşad, muavin hattı. da, JJlU""'" ~ 
başkatibin masası üzerinde biriktiri - Abdülhamid, bir taraftan bu evrak h:m bır.yor~nl~k. ~ıss~~crdı. Onun ı- cak olan bu maçlar iki şehir arasında- ve hücum hattının ahengi~ blf 
lirdi. ile meşgul olurken, diğer taraftan da çın bu. ışl:rmı ~ıt~ır bıtırmez, ~ahçe- ki futbolü ölçmekten ziyade lig maçla- boş ve lüzumundan fazla aırı~ 

Asıl garobet, bu evrakın Abdülha- mütemadiyen sigara ve kahve içerdi. l de ha~ıf bır ~~zıntı yapar, cı:ma~ yor· 
1 
nnın bitmiş olduğu şu sıralarda Anka- halde değildir. . ed-~ 

mide takdim tarzında idi. Başkitabete Banyodan çıkıp bu küçük salona ge- gur:~ugun~, vuc~d. yorgın:lugu ı~e te- rada ciddi bir hareket yapmak gayesin- Elverir ki hücum hattını -ıeşkil ~ 
teslim edilen evrak, ister resmi ve is· lerek nöbe;t odasına zil çeker çekmez, 1 vazun ettır~ek 1?ın k.endı hususı ma· aen başka bir mana taşıdığını zannet- Lu kadro ince oyununa biraz da atı 
ter hususi olsun; üzerine derhal saat ve kahvecibaşı derhal kahvesini hazırlar, rangozhanesıne gırerdı. miyoruz. ılfıve etsin. . . pi 
dakika yazılırdı. Başkatibin m~sası ü- hiçbir emir ve istizana hacet kalmadan Bu marangozhane, ikametgahının ar- Milli küme maçlarının başlıyacağı şu Anka raya gelince; Istanbul ile 'f'r. · 
zerinde, (resmiler) bir tarafa (hususi-! getirir, takdim ederdi. Hünkarın kah- ka tarafında, büyücek bir salondan iba-

1 

günlerde ortada her hangi bir iddia ol- eağı maçta belki de İzmir pana~ 
ler) de diğer tarafa ayrılırdı. Sabaha vesi, hususi bir şekilde pişer, hususi retti. Fakat Avrupadan getirtilmiş o- madığına göre bu maçlann alacağı ne- daki ·oyunun revanşı rengini •f 
karşı, her iki evrak kümesi hüJasaten bir şekilde getirilird4. Hususi şekilde lan en kıymetli marangoz füetleri ile ticeler üzerinde fazla duracak değiliz. 1 .için iş lüzumundan fazla eh~t!t 
bi: ~eftere kaydedilir~L Ve, Abdülha· p:ş~esi: ~ahvecibaşının maharetine ta- m~cehhezdi. 1 Ya~ı~da başlıyaca~ oy~nl~rın ehemmi- , kesbedecektir.A Nitekim takım -;-J 
mıdın uykudan kalktıgı zamana kadar bıdı. Halıs Yemen kahvesi, orta şeker- Istitrat olarak şunu arzedeyim ki; es- ı yetını ve Ankara ıle Izmıre yapılacak yapılan hususı hazırlıklar bu ~· 
'beklenirdi. Abdülhamid, uykudan u - ı li olmak üzere, büyük bir itina ile pişi- kiden şehzadelere birer san'at öğret- turneler dolayısile izin müşkülatını j !erimize hak verecek mahiyettedif~ 
yanıb da, (harem kapısı)nın açılmasını ri1irdi. Kahvenin piştiği abanoz saplı, 1 mek adetmiş. - Arkası var - yakinen bilen klüp idarecileri bu maç· İstanbul takımını uğurlarken _-:;~,J r 
emrettiği dakikada; bir gün evvel i - ı __ - lar mevzuu bahsolduğu zaman ilerdeki !erine parlak neticeler alacak? 
kindiden itibaren o dakikaya kadar bi· ı IES'\ A f\9\ ~ ~ 1 maçlara verdikleri ehemmiyet sebebile ) unlar temenni ederiz!.. Örnd' __. 
rikmiş olan evrak, kaydedilen hülasa Bir Doktorun ~ ~ t.b:J, Yf Q oyuncuları için bu hareketi pek yerin- · t 
defterlerile beraber bir torbaya yerleş- ! Günlük CUMA de bile karşılamadılar. Nihayet bir em· Avrupa güreş hirincilikferın 
tirilir. Başkitabet dairesinde bulunan Bugünkü program ri vaki olan bu maçları bir uıruret şek- iştirak edecek miyiz? ;., 
(etüv) makinesinden geçirilirdi. Baş- Notlarından (*} 1 21 İlda.elkiaan 1J3I Cııma linde kabul ettikten sonra alınacak ne- Estonya güreş federasyonu her~ ,,r 
ıkatib -eğer o, izinli ise, nöbetci katib- t 1 T .l lf 8 u L ticeleri Ankaradan ziyade İstanbulun tazam bir şekilde yapılan Anupa o~ 
[erinden biri - bu torbayı alır, nöbet o- Az yiyenlere dair ötıe neşriyatı: tabii karşılaması Uızımdır. men güreş blrlncUiklerlni 27 n 21 
dasına gelir. Orada, Abdülhamidin ı 3 il Uzun zamandır uzak kaldıgunv ız An- Tallln şehrinde yapacaktır. _. __ .. .., f· ,Çok yemek )'iyenler gibi az veya gay- 2. o: PlAkla T rt muaJkJ.sl, 12.50: Bua· İsveç, Finlandiya, Estonya, ~ iı' 
banyodan çıkarak nöbet odasına geçip rt kAfi yemek de zararlıdır. Az Ye gayri dls. 13.05: PH\kla Türk mualklsl, 13.30: Muh- kara futbolün~n bugünkü kuvvetini talya, Macaristan, Çekoslovakya ·~~ r 
.zil çekmesini beklerdi. münasib yiyen Te hele barsaklarından tem plAk neşriyatı. bilmiyoruz. Geçen mevsim milli küme- başlı güreş varlığı olan milletlerin ~ ..J 

ve midelerinden muztarıp olanlar da al- Akşam neıriyatı: . tak 1 b 1 ~r· Zil çekilip de müsahib vasıtasile ha- 18.30: Pllikla do.ns musildsl. 18.45 : Saz e- ye gıren un arın u sene yer erini deceklcrl bu müsa-.akalara bıztın f"' 
ber gelir gelmez,· b~ı::katib derhal hu- dıklan gıdayı da iyi hazmedemez. Ye- Muhafızgücile, Harbiye takımlarına bı- gireceği hakkında henüz bir maıtun•' 

"'$ meklerden sonra karaciğerleri de bir par- serler: Kemanı Reşad, piyanoda Feyzi. 19: lan lm l b tuı. _,J 
zura girerdi. Oradaki bir yazı masası- ça şlşer. Bundan dolayı yiyeceklerini a _ Çocuk terbiyesi: Ali Karni Akyüz. 19.30: Rad- ra ış o a arı; ya u takımlann çok Avrupa şampiyonasına i§tlrat ~_:;.,, 
nın üzerinde torbayı açarak evrakı çı- zaltırlar, hele yemeklerden sonra duy _ yoton!k temsil: Beyoğlu Halkevi gösterıt ko- zayıflamış olduklarından, veyahud da takdirde antrenör Pelllnen tederad°';'""..ıtl 
karır; bu evrakın hülasalannı ihtiva e- dukları halslzllk, sıkıntı, ağrılar ishal lu tarafından <Kukuriko mahkemesi). ı9.55 : Ankara namına milli kümeye giren ye- mevsimlik iznini alarak bu miiaa~--
den defteri, hünkara takdun· ederdı·. 0 e • baş ağrılan, yarım baş ağrıla- ı.i takımlann çok kuvvetli oldugunw dan tarzı cereyanını yakından görmek öbetl r1 B:>rsa haberleri. 20: Necmeddln Rıza ve ar- ~ 

~ d kır kado.şları tarafından Türk musikisi ve halk 
Hünkar, evvela bu deftere göz gezdi- rı, yuz e mızılık, uykuya meyil, hazını şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20.33: Bay ö- ileri gelmiş olacaktır. yeni hareketler öğrenmek iizere 

da rorluk ge~lrmelcr uykusuzluk ...ıbi 0 k b.li t kudr gitmek i"ln müsaade isteyecektir. sı' rirdi. Kendince mühim gördügu··· kag·ıd- ' "' • •• l'ler Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: yun a ı ye ve etlerini birer 
1 

.. f'8 
Arızalar meydana çıkınca bu gibi kim - StanbUISpOrlularln kong lar varsa, evvela onları okumayı tercih Bayan Muzaffer Güler ve arkadaşları tara- birer g-Oriimüzün önüne getu.rdiğhniz . .A 

d So 
seler yemeklerini daha ziyade azaltırlar. fır.dan Türk musikisi ve halk şarkıları, (sa- b ·· h t k k 1 İ t bul i-.. ~· ~ 

e erdi. nra, sırasile diğerlerini is- Ve blr kaç lokma lapa veya püre ııe bi- t a > 2115 . 
0 

k t 
22 

ıs· AJ h _ ugun seya a e çı aca o an s an J..Stanbulspor kliibü başkanhs· .... ~ ;,_..~ 
tereli. raz çorbaya tadar indirirler. Bu kadar :ı.rıe~~r~~.30 :· Pİl'lkl~ :1~~~r. o~e~a v:~er:t takunı ta~ii -~~r oyunla her ik~ maçı da bümüzün senelik kongresi 29/1/938 ..,_-"ffl 
Abd··ıh ·a ·· d lm az yiyenlerin bir müddet sonra ço'" za- kazanıp gıttigı kadar rahat Ista bul tesl günü saat on dörtte Çarşık.apı u amı ; uşenme en, yoru a- ... parçaları. 22.50: Son haberler ve ertesi gunün 1 .. . . n a durağındaki lokaltnde yapılacaktır· _ ~· 

dan, bu yüzlerce evrakı gözden geçirir- yıfiayacaklan aşlkArdır. İşte bu zayına- programı. * don~bıhr... Azanın llft.n edilen saatte kliipd• ~ 
di. Bunlardan icab edenleri, kendi ya· ma mide ve bar~aklo.ra da ıamtı olarak 21 İk.incikin1111 1938 Cuma fstanbulu en az gol yiyen bir takım tarı rica olunur. 

onların cidarındaki etlerin kurumasını, 
nında alıkoyar; lazım gelenlere ayrı A N ıc A il A. ·- - __,._ .... ...__ --..--. ...... t 
ayrı cevab verirdi dumurunu muclb olur. Bu hale gelenler Alqam neşriyatı: A k d k k k abe 

B hl k. d. d s·· kuvvetten düşer, dalma oturmak ve yat- 18.30: Plak neşrlyatL 18.35: İngilizce ders: ' n ara a ava sporuna arşı raı; 
u ceva arı, en ı yazmaz ı. oy-, mak ister. Sinirleri de teheyyücde oldu - !zlme ipek. 19: Türk mwılkls1 ve halk şarkı-

ler, yazdırırdı. Ve, söyliyerck yazdığı ğundan az blr ağrıyı büyük görürler. ları (Servet Adnan ve arkadaşları). 19.30: 
bu ccvablar o kadar düzgiin çıkardı ki, Böyle hastaları ya evden ayırıp bir Saat fi.yarı ve ·arabca neşriyat. 19.45: Türk 
ekseriya başkatib veyahud alfıkadar hastanede tedavi altına almalı veyabud musikisi ve halt şarkıları <Hikmet Rıza Ses-
katibler tarafından bunların bir keli- gerek hastayı ve gerekse aile ve akraba - gör v: arkadaşları>. 20.15: Konferans: Para-

. . t bd·ı h d L 'h .h . münasib lisan ile iknaa çalışmalıdır. ııtolog Nevzat. 20.30: Saksofon solo: Nihad 
mesmı e ı veya u tasnı e ı tıyac ' Esengin. 21: Ajans haberleri. 21.15: Stüdyo 
kalmazdı. (•) Bu nottan kesip aaldayınıs, :rahad salon orkestrası. 21.55: Yarınki program ve 

Abdülhamidin en ehenıntiyet verdiği bir albüme yapl.ftırıp koleksiyon 7apum. İstiklal marşı. 
cihet, ~her. işde olduğu gi~i· ~ra.y kita- Sıkı.atı ıaman.ı.auda ba notlar Mı doktor Jzmir_._İn __ Vj_O_/_O_S_p_i_d ___ _ 
bet daıresınde de fevkalade ıntızamdı. &"ibl lmdadınısa yetişebilir. u: , ··ıd .. 
Kat'i olarak söyliyebilirim ki, o tarih- · .1ı.OC8 Si O U 
te Osmanlı hüklımetinin hiçbir daire- r 1 İzmir (Hususi) - t.tç çeyrek a:.ırdan -
sinde, mabeyn başkitabetinin intizamı- Nöbelci beri İzmirin orijinal bir tipı ve şahsiyeti j 
nı aramak ve bulmak mümkün değildi. Eczaneler adını verebileceğimiz bir elemanı olan 

Bu dairenin kapısından giren bir ka- ·1 ve c Volospid Hoca. adile maruf olan Bu rece nöbetcl olan eesaaelw ıuaıu.t1r: 
ğıd, hiç kimsenin ehemmiyet vermiye- İstanbul cibetindekiter: Bay Mehmed dün hayata gözlerin: yum -
ceği derecede adi bir şey olsa bile, ge- Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: (J:- muştur. 
ne derhal üzerine (saat ve dakika) işa- sad). Beyazıdda: <Asador). Samatyada: Volospid Hoca, kültür hayatımızda 
reli konulur, son derecede muntazam o- <Rıdvan>. Ernlnönünde (A.minasya). ı:- canlı bir tarihti, çok okurdu. İstirdad se-

yübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Vitall). k · t ·ğ h 1 fan evrak defterine kaydedilir, mutlak nelerinde müstensihi ile te sır e tı i a k 
Şehremininde: (Nhım). Şehzadebaflll• 

ve mutlak, Abdülhamide verilirdi. da: <Asaf). Kaıragümrükte: <:Kanan. gazetelerini köylüye tevzi eder ve işgal 
Başkitabet dairesinin bu intizamını, Küçükpazarda: <HulflsU. Bakırköyilnde: kuvvetlerine karşı harekete teşvik eder-

bizzat Abdülhamid temin ederdi. Çün- 1 (Merkez)· di. Son günleri sefalet içinde geçmiş; en 
kü, muhtelif vasıtalarla, sık sık kontrol Beyoğlu clhetlndekiler: kıymetli divanları, ısınmış olmak için 

ı İstlklf\1 caddesinde: (Galatasaray). Til-
ettirirdi. ı nelbaşında: (Matkoviç}. Galatada: (İki- kibritle tutuşturarak yakmıştı. 
Aynı zamanda, kendisi de bu intiza- yol). Fındıklıda: (Mustafa Nam. cum- iki kamyon çarpıştı 

ma fevkalade riayet ederdi. Nezdinde , hurlyet caddesinde: CKürkclyan>. Kal- Çmıakkalede şoför Bigalı kac:ıkçı İb-
1 k d • k · · b·tı·kt yoncuda: <Zafiropulos). Firuzağada: il" 

l! ı ·oy u~u evra ·ın ış:ı ı 1 en sonra,• rahimin idaresindeki 77 ırnmaralı kam -
bunları bir zarfa doldurur .. zarfın üze- <Ertuğrul). Şlşllde: <Asım>. Beşlktaııta: 

<Süleyman Receb>. 
rinc kendi elile tarih, saat ve dakika ya-, Boğaz.içi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

yon Balıkesir yolunun. 44 üncü kilomet- I" ' 
· Ankarada kayak sporu her sene daha ziyade revaç kazanan bir spor ...rıJ 

zar .. imza yerine de (malum) kelimesi- Üskiıdarda: <İskelebaşı>. Sanyerde: (Os

ni koyar, en emin bir adamile başkati- ı man>. Kadıköyünde: <Sıhhat - Rıfat). 
be gönderirdi. Büyükadada: (Şinasi Rıza>. Heybelide: 

Muamelesi biten ve sarayda kalması ...._<_T_a_n_aş_)_. ___________ ..... 

resinde Kirazlıdaki jandarma mektebi - sP°'~ 
ne aid kaptı kaçtı ile karşılaşmış ve çar _ lin~ g7tı:nıştir. ~.azar günleri Dikmen sı~tları~~~ çok k~labalık bir i re , 
pışmıştır. Nüfusça zayiat olmamış fakat kafilesıııın bu guzel sporla meşgul oldugu gorıılmektedır. Yukarıdak~ tef ~ 
her iki kamyon da harab olmUjtu;. Tah• sim, fo~o muhabirimizin eeçen hafta tesbit ett.,ı!i enstantaneleri ft.bl 

kikata devam edilmektedir mektedir. 
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Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPTRfN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N ın tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

~ ~ İs~anbul Belediyesi lıiinları 1 
ırı .. ı tı~~uı \7iiayetınde K.. kb kk ı k .. ·· · t h · · · ·ı· · l bıı "Ül bitr-· n: uçu a - ·a oyu arazı a rırının ve ı ıraz mcc e -
llıa~a.htJ r ner ıgı v~ 938 mali yılından iti haren bu köye aid arazi vergilerinin iş
~i ınuc:~~~~ne gör0 alınacağı 2901 sayılı arazi tahrir kanu nunur. 10 uncu 

l{-----.:..:.:.:: ilan olunur. cB.> c372> 

ı.aı , !~~~i~- _e ediy_e ___ . - . . 
b nlarıın1z tarıhınde •halec;i yapılacak olan ıçmc suyu yolu ınşaatına aıd 

111den 2511şa~tnamede tadiliıt yapılma~ı hasebilc iptal edilerek 10/1/938 tari-

ııııqtur. 1938 
tarihine kadar yeniden kapalı zarf usulile eksiltmey~ konu! -

'- 1{ 3 eşi! bed ı · 
~·-. 'Proje k • e ı 18320 lira 99 kuruştur. 

18lığinde eş !name ve şartnamesı 225 kuruş m ukabilinde Kalecik Beledıye 
1 .... tır~ n alınabilir. 

h ~ ......... lst:~~~a.saya iştirak etmek istiyc nlerin fenni ehliyeti haiz olma hrı şarttır. 
a ı. olrna.ı erın 2490 numaraıı kamı..'l un 2 ve 3 ünrü maddeler ndeki sart~arı 

arı ı· 6 azımdır 
7 -. tiuvakka : 

ıı -. l'alıbı . t temınat m~kdarı 1367 liradır. 
"(!}1:d· erın t ek}·f - 'k ıy(.> E .. ı mektublarm. 25/1/938 günü saat 14 de kadar Ka1ecı 

8 ncuın · 
~ k ....._ İhaıe 

2 
enıne tevdı ..!tmt~ olm1l arı lazımdır. 

~lıt. •
84 

5
/l /938 tarihinde saa! 15 de Kalecik Belediye Encümenind~ yapıla

........... -. a •180a --
SAç - -
ou..nııı. BAKI! .i 

en blrtncı şartıdır. 

' 

~tr~ 
···~""" OL N ZAM lrı 'lrıu:e saç dokJ!mesinl tedavt e 

erreb b 

~°!'~ ~. r.~l~lt.:::!çO!ldıı;:r.~~D'1".lmıl 
lia11 T .·. . . . . . -ı , 

13
• artfen1iz 

,~~f'1ci - IC 

'''ilci cahil e. 400 kuruf 
v,... li , 'f 
•~ile" " '· c 25G n 

Ôöl'cJ ··" coh· le I •..:11c .. • 200 n 
ç &q/r•z tı sahife 100 » 

S0 ' ·eleı· 
il rQhif e 60 » 

}..3,, 40 )) 
'<<l\ 

ta rn k, n ~ır rr ~ ' 
len~ 

1
. 'iaıcia ıl de<c • ,_arfındc.ı fazla· 

~!(.1
1 "llı tqr 'r ~ dPtırac<.klar aynca 

{ı. etdır 'r nı•ıc1 n ' t'f ~anı · aın .s ı ade ede-
ilt • ~·anzn 

~dil '~in ve çeyrek sayfa 
lltışu a) 11 b 
~ t. .r tc.rife derpiş 

'·ı tı t>o 
"i er i . sta'nın t ' 
~(!lıd· ~ın §U 'ıd ır-ari ilanlarına a id 

ır· • t<>se .. 
· tnuracaat edil-

1 
1 

1 

iıarıcııık R: 
l{n~ 011ektır Şirketi 
-.ıraın • anzade Ban 

Ankara cacıd~ 

~~-; 

Yelek cebi 

E 
D po u: 
Su:tan Ha
mam Carr.
cıbaşı han 

No. 1 O 
Va he 

Otucıyan 

SON POSTA 

25 İnce 
20 Kahn 

Savfa 11 

~~~Bir~~~ M~mfu~~~~l,~ll~l~i~ii,iiii~i~ii~lli~ill Kuzguncukta Eczayı tıbb,yc fabrika- ~ 
sında mcvcud mahdud mikdarda uyuş-
turucu maddeler ile bir mikdar ecza a-ı 
çık arttırma ile 4 şubat 938 cuma günü 
saat 14 de satılacaktır. 

Bilhassa ecza depolarile Inhisar İda
resine elverişli olan bu maddelere talib 
olanların yevm ve saati mezkürda ma
hallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4104) _______ , 

ta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesl 

Yerebntan. Çataıçeşme sokak, 2:5 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatlakları, flcgmonlar, yanıklar, traş 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları 

tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuarı T. A. -r· J:I l==--=·~=l~S~T~A==:=N=B~l=JL=====' '·--~ 
Gazetem:zde çıkan yazı ve 
rchlm!erin bütür. hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. Sındırgı Belediyes=nden: 

17 / l /938 tarihinde kapalı zarf usulilc ihale edilmek üzere eksiltır.eyt• konula'l 
13655 lira 75 kuruş keşifli Sınci1rgı elckl rik te~ satına istekli çıkmadığından ABONE FiATL RJ 

1 6 1 3 1 
Sen• Ay Ay Ay 

• 10/2/938 tarihine rastlıvan Pcrşemb~ gii nü smıt 16 da evvdce mükerreren ilan 

edilen şerait dahilinde pazarlık sureti1° ihalesi yapılacaktır. Tal:L1crın yc.vmi.i 

~r. k r. t-.r r..r. -------
'fÜHKl YE hOO 750 400 l:"ht 

YU. 'A. 'iSTAN .!3-10 12~0 'dO 2,'ıJ 

ECNEBİ ~ıı.>J 1400 b"o :oı} 

.Abone bcdch ptşirdıı Adres 
değiştirrr.ck 2:> ırnruştur. 

Gelen evrak geri 11erilmez. 
Jlcnlardar m es'uliyet olınmaz. ı 
Ce,·ap iç'n mPklubJar::ı Ht kuruşluk 

Pul ıUıvesi lazımciır. 1 
•••••OOO .... ••••••••••oc• 

Po~ta k;.ı•usu : 741 İsıanbul i 
Telgraf : Son Posta 1 
Telef on : 20203 

mezkürda Sındırgı belediyesine mürasJ atları ilan olunur. c387ıı 

Üksuı uk, nefes darlıgı, ~oğuk algın· 

lığı ve göğüs nezlelerinden sizi kurta

.r::ıcak en iyı ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

• 



•• 

• 

1! Sayra SON POSTA Jkincikl~ 
Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. lştihanız yok mutlaka 

nlınız. Yanın bardak ıu içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve ııuzur .,erer? 

Şi~e 25 büyük 40, dört misli 60 Kr. 

GAZOZ öz Ü 
Limon, Portakal, Frenk üziimü; Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmışht• 

Meyva usarelerinden yapı lmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevtdir. Misafirlerinize Hasan Gazoı: özU ilU'aıJJ 
Yakında, Amuıas, Çilek, Kayısı , Ağaç çile~i nevileri çıkacaktır. 

Şiteoi 25 , buynk 35, dört mWI 50 kuruştur 

, 

Her yıl sinema 8..leminde yeni bir yıldız •••• Dişleri hergün niçin 
fırçalamak lazımdır ? 

Bu sene radyo fileminin yeni yıldızı: 

'' MUCtZE SESLİ OPARLÖR.. YALNIZ: 

radyolarında bu u u • 
Dış yapısı ın güzelliği ve 

İç yapısındaki teknik kuvveti 
ile dünyada tanınmış olan 

M RSO 
radyolarıdır. 

E D İ S O N M Ü E S S E S E S 1 : Beyoğlu, istiklal Cad. No 34 

SAÇ BOYALARI 

UVANTİN 

KUJ. AL· SiYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmr.z; t aoii ı eıık veren tn· 

nınmış yega.ıe sıhhi saç 

bo} aları-ır. 

lNGlLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İST ANBUL 

Kızıby İs :a· bul Mümessilliği nden: 
Balatta Kesmckayada lfamami Muhittin ma hallesinde bulunan 71 ve 

73 numaralı kısmen kiıgir iki ev dverişli fiatla satılıktır. Alman 
isteyenlerin Sirkecide Kızılay Haıunın ikinci katında 8 nwnaraya 

müracaatlnn. 

Terkibinde 

ALTIN KREMi 
bulunan 

ve 48 saat havalandırtlmı, 

~=;::;;==~,_;.=:=..,u,, 

VENÜ& PUDRASI Alman ve İn
giliz kimyagerleri tnrafn:aa:l en son 
kcşfedılen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasilc puoraıanan bir 
cild dünyanın <>n taraveU: güzelliğin i 
ifade eder. Hiç bir pucln VENÜS 
pudrası kadar cildi mat tutup cazi
beli gösteremez. Sarışın kumral, es
mer her tene uygun renkleri vardır. 

İsmine dikkat ve t aklidlerindcn 
sakınınız. 

······························································ 
Son Posta l\latbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiBLERI: A . Ekrem UŞAKLIGlL 

Çünkü bir defa dişler haricden. ah nan mikroblara karşı müdafaasıt: 
Saniyen ağızdaki cSalya• denilen m ayide milyonlarca mikrob dolud 

Salyada bulunan Lüab di§lerin en bi

rinci düşmanıdır; dişlere yapıprak yo

sun peyda eder. Mineleri aşındırır, ,.... 

vaş yavaş dişleri ve köklen çürütür, dit 
etlerinde iltihablar peyda olur. Diflere 
yapışan yemek artıkları n ecnebi mad

deler de temizlenmezse birer mikrob 

yuvası haline gelir. Eğer difler munta

zaman ve günde en az 2 kere cRadyo

lin> le fırçalanmadığı takdirde çok ça-

buk mahvolmağa mahkUmdur. 

Bu muh emel Akıbetleri (; 
vaktinde bertaraf edB 

Dişlerinizi hergün fırçalayınıZ• 

G b AŞ ve D i Ş 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, 

AGRILA~ 
ROMATiZ~ 

ve bütün ağrılarını dindirir 


