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Romanyada değişiklik 
Titülesko Goga kabinesine 
karşı mücadeleye • • 

gırışıyor 
• 

Romanya da birkaç . Yahudi gazetesi daha kapatıldı, yeni Başvekil ile Demir 
!vi~hafızlar teıkilatı şefi arasında bazı prensip ihtilafı mevcud olduğu söyleniyor 
Bukreş 1 (Hususi) - Hükfunetin ida • J ı ------.. ·····--·· .. ···----

ri mekanizmasında esaslı değişiklikler I r- , 
~ap~ı~a ~~şlamış olan Goga, bilhassa A i t " k ' •• 
endısı gıbı faşist temayüller besliyen a ur un 

1 
cDemir Muhafızlar> teşkilatının şefi God- ~ kk •• l • 
reanutnun muhalefetine maruz kalmak- l eşe ur erı 
UJdır. 

Prensip ve idyoloji itibarile birbirine 
pek yakın olan 
Goga ve Godrea _ 
nu partileri, bazı 
Prensiplerin tat _ 
biki hususunda 
birbirine tama.men 
muarız bulunu • 
Yorlar. Ve bundan 
dolayı da iki şef a-
rasındaki şahsi 

rekabet günden 
ıüne artm:ıktadır. 

Muaoliniye 
telgraf Titileıko 

Bükreş 1 (Hu - Gogc mele lçbı keııdisile teşriki mesai edebUe-
IUsi) - Başvekil Goga Musolhı~y_e. Ro • ı ceğinden mütevellit memnuniyetini bil

Ankara 1 (A.A) - Riyaseticum
hur Umumi Katibliğinden: 

Yeni sene münasebetile yurdun 
her tarafından, Atatürk'e, vatan -
daşların yüksek duygularını ve sa
mimi temennilerini bildiren bir 
çok telgraflar gelmektedir. Bundan 
çok mütehassis olan Atatürk, teşek· 
kürlerinin ve saadet dileklerinin A
nadolu ajansı vasıtasile iletilmesi -
ni emir buyurmuşlardır. 

~. ______________ __.I 

---··--·--······--········------...... 
Beynelmilel 

vaziyet gergin 
manyanın İtalyaya karşı besledıği sem • diren bir telgraf göndermiştir. 
~ti ve dostluğu izha.r eden bir tel~f Ciano ayni hisleri ifade edt-n ve Mi - 1 •t . • • • • d 
g<:>ndermiştir. • ~~·nun faşist hükfunetinın ı;empaü -ı ~t'!;;"' . - . '.rtcıye nezar tın 

.'Yen,ı hariciye nazın Micesco da Kont il sine güvenebileceğini ilive eden bit' tel- yeni bir makam ihdas edildi 
Ciano ya sulhu muhafaza etmek ve 1tal _ grafla cevab vermiştir. 
1an - Romen dostluğunu kuvvetlendir - (Devamı 3 üncü sayfada) 

Rome~-B~ekilinin 
Celil Bayara telgrafı 

Büyük bir koruyucunun azim ve dehaaı ıayesinde bugün yeni bir 
hayata atılan Türk milletine Romanyanın sarsılmaz surette muha
faza ettiği hararetli doıtluğun ifadesini kabul etmesini ekaelinsı· 

nızdan rica ederim. 

k b~ara 1 (A.A.) - Yeni Romanya Ekselans CeW Bayar - Başvekil· 
Ba ınesinin teşekkülü münasebetile ·Ankara· 
a:şve~ı. Bay Celal Bayar ile Romanya Haşmethl bük~ . Majeste 

ŞVekılı Bay Oktavien Goga arasın - Kral tarafından bana tevdi edilen Kral 
da aşağıdkai telgraflar teati olunmuş - lık başmüşavirliği vazüesini der'uhte 
tur: (DevctM 11 inci 1Gyftıda) 

H~iiç··~·~h.iii~;i .. D~~i.~b;~k 
Hcırıcıye biriftei cnpwmcuık miifavirliğine 

Fiatı • kurut 

Sovyet donanması 
takviye ediliyor 

Bahriye komiserliği ihdas edildi 
Hafif bir deniz üstü filosu inşasına ehemmiyet veren 
Sovyetlcrin diğer her hangi bir milletten daha fazla 

denizalb iemi.eri mevcuddur 

--

Sovyetleri~ Cervoça Okra• ya Umindeki harb gemi.A 
Paris, 1 (Husust) - Havu ajauı ..,... ve hava işleri gibi müdafaa komiserliğin• 

habiri Moskovadan bildiriyor: bağlı bulunuyordu. Yeni bahriye komi • 
Sovyet bahriyesi fimdiye tadar, orcl\l (Devamı 9 uncu ıaflfada) 

Çin Japonların son 
sulh teklifini reddetti 

• 1 

Şanghayda tedhişciler faaliyete geçtıler, Japon 
askerleri üzerine bombalar atıldı 

Hangchotı 'körfeli ~ ile f'liye. biT Japon kı.t'G81. 

Londra 1 (Hususi) - Ş.nghaym beylMÜJl ild vak'a cereyan etmif ve bunma 
nelmilel imtiyazlı mmtakuında tN • (Deoamı 11 i'Ad sav/adll) 

müesseseleri ile dolacak 
t.cıyin edilea V~ Sittart lngiıtnenin 

r:::... .. ::::::;;::,.> lstanbulda verem artıyor 
Yeni bir balıkhane inşa edilecek ve bu balıkhaneden Do" n tevkifhanede 

Karaköy köprüsüne kadar rıhbm yapılacak 

Ha!4ç bugilnkü çirkin manzaradan kurtulacuk 

Denb;bank'a b~ğlı tt-şekkUllerln mu atölye vesaire gibi müesseseler de Ha
ameiatı bir arnva toplanırken Deniz -ılicin iki yakasına yanyana SU'lllanacak-
bank hesabına ışley~cek olan fabrika (DetH&m& 1 uaeu 19fdaaa) 

~ 1 

yeni bir yaralama 
hadisesi oldu 

Dün akşam saat 18,30 da tevkifha
nede gene bir yaralama vak'ası olmuş 
mevkuflardan Mehmed, Abdurrahma -
m biri ıw.,ıısından, üçü de vücudunun 
muhtelif yerlerinden olmak üzere .f ye 
rinden yaralamıştır. Vak'a şöyle ol -
muştur: (Deuamı 11 inci sayfada) 
_... .............. _ ........ -................ ·-··---

Resimli fıkra 
müsabakamız 

Bedb'elerlnl alan Wihll ~ • 
eubann nıahnlerlnl nepe clevam e -
dl1onn. Bqfln 7edind la7fanna 
bak.um. 

Veremle mücadele cemiyeti Erenköy sanatoryomunu 
90 yatağa çıkartmaya karar verdi, Eyüp dispanserinin 

işi de gündengüne çoğalıyor 

lıtatıı'b.U scmaı01']l0mlann dan birinde 1ıasta1ar 

İnce hastalık denilen verem çoğalıyor 1 madığı, hatta i .ilki.; çoğnldtğı anlaşıl • 
mu? Azalıyor mu? Yaptlan tedkiklere gö-ımaktadır. Bu da hastanelere, sanatoryom-
n phrimilde vwem hutalıtının azal - (Devamı 9 uncu sayfada) 



ı Sayfa 

Her gün 
Kaptanlarımızla 
Bir hasbıhal 

Yazan: Muhittin 91,,,_ 

L.JI isar faciası münasebetile yazdı • 
rıl ğım bir yazı ve Son Postanın di· 

ğer bir makalesi, görüyorum ki, kaptan
larımız arasında bazı zatlau müteessir 
etmiş. Onların bu teessürlerini gösteren 
iki mektub aldım. Bu mel:.tublarda be -
nim kendilerine karşı haksızlık ettiği • 
mi iddia ediyorlar. Ben de, bu hususta 
düşündüklerimi biraz dal1a izah etmek 
istedim. 

Evveliı, itiraf edeyim ki, ben bu mesc -
lelerden bahsederken gözümün önünde 
ölçü olarak bu asrın yetişebildiği seviye- I 
lere göre ideal bir kaptanlığı ve ideal , 
meslek mertebelerini tuttun!. bu bakım - ' 
dan beni haksızlıkla itham etmek belki 
doğrudur. Fakat, şunu da unutmamak la
zım gelir ki, eğer, bugünkü medeniyetin 1 

ı yükseldiği seviyeler karşlSlnda daima 
ideal seviyeleri gözönünde tutmaz ve bir
birimizi bu seviyelere doğru yükselmeğe 
teşvik etme7.5ek bizim için terakki imka
ru olamaz. Şu halde, bu bakımdan da ben 
haklı olurum. 

* Sade kaptanlık ve yabud daha geni§ 
manasile gemicilik ve deniz personeli iti
barile değil, bütün meslekler hakkında 
ölçülerimizi geniş ve yüksek tutmıya ve 
kusurlarımızı bilmeğe mecburuz. Ben ga
zeteci ve fikir adamı olarak, öteki kaptan 
olarak, beriki doktor ve nihayet bir baş- ' 
kası da muallim olarak, A vnıpadaki mes
lekdaşlarımızla kendimizi ölçtüğümüz 

zaman, derece derece mühiır. bir takım 
noksanlar içinde bulunduğumuzu görü - , 
rüz. cGörürüz> demek ka!i değildir; gör-

' memiz icab eder. Eğer görnıezsek, bu • 

SON POSTA 

Resimli Makale: IC laübalilik tehlikelidir. X 

\ \ I / I 

--
----

I~übaliliğin :iJr4 tarafı da keskin bir silfilıa benzer, bir ta
rah mafevlrinizi kızdırır, öteki tarafı madfrnunuzu §lmartır. 
Bu s;Wun kabzası yoktur, ne tarafından tutarsanız tutu
nuz, eliniz kes'lir. 

Mafevkinize karşı tabasbustan dalma malt kalmak prtile 
.hürmetkar, madfuıunuza karşı da zifa düşıniyerek mütfik 
davranınız. Her iki takdirde de fikir miklilmizi muhafaza 
edniz, ınsanlığınızı ancak bununla muhafaza edebilirsiniz. 

( sez ARASDNDA ) 
Yanında balmumundan •--------...---• 
Garbo gezdiren adam HERGüN BiR flKRA 

Hekimliğin terakkisi 
Bif' mecliste, Hıriztiyaniarın akide

sine göre, lsa'nın Y:ıhudUer tarafın
dan çarmıha gerilerek öldi.ı.rü.ldükten 
sonra nasıl dirilip de fiiğe uçtuğun
dan bahsolunuyordu. 

Kadın Hind 
Fakirinin marifetleri 

İkincikanun 2 -
Sözün Kısası 

Yeni gençlik 
iyi yetişiyor/ 

E. Talu ----
aa 

O nümde bir kitab var. Fransızca 
yazılmış, Parlsin, en yüksek ilmi 

eserler neşreden Sir~y kütübhanesi tara· 
fından basılmış, ciddi, kıymetli bir ki· 
tab. Adı c Yeni Türkiyenin Ekonomik kal·· 
kı.nması ve endüstriyelleşmesi> .. 

Bunu yazan bir Türk gencidir: İktısad 
cı Doktor Orhan Conket. Bu soyadı bi• 
zlm için yabancı değildir. Bunu, geç:m 
seneler zarfında aramızdan kaybolan şan
lı bir Türk kumandanı ve değerli bir Ti.rk 
meb'usu, harbıumum\dc, Atatürkün yanı 
başında yurdunu müdafaa ederken, kanı 
pahasına Conk bayırında hak etmişti. 

Fakat o seçkin jnsan, vatanına bu kay• 
dettiğimiz hizmetleri etmekle kalmamış. 
Bunun böyle olduğunu, bir gecede oku· 
yup bitirecek kadar cazib bulduğum ki· 
tabdan anladım. Bu kitabın üzerine, her. 
hangi bir pürist Fransız, çekinmı:>den, 

kendi imzasını atabilir, ve bunu elbette 
şeref sayardı. 

İşte, merhum Nuri Conker, böyle bir 
evlad yetiştirmiş. Ve bu suretle, hem k~n· 
di adının bakasını teyid, hem de çok sev
diği memleketine kıymetli ve faydalı bit 
unsur temin eylemiş. Mekanı cennet ol-
sun! 

Biz, oldum olası, A vrupanın mühim 
kültür merkezlerine, tahsil maksadı ile 
talebe göndermişizdir. Bunlann içerisin• 
de, kaç tanesinin, kendilerinden bekle lca 
gayeye erişmiş olduklarını sorsak, alaca· 
ğımız ~b yüreklerimizi parçalıyac~:C 

mahiyer..tt- olur. 

günkü halimizle gazeteci, kaptan, doktor, 
makinist, hoca, kendimizi olmuş ve mü
kemmel adamlar zannedersek gafleün en • 
tehlikelisine dalmışız demektir. O zaman 
Dize geçmq ve gelecek nesiller fU suali 
sorarlar: 

Orada bulunan saflardan biri: 
- Zamanımızda böyle mucizeler 

olamaz artık, değil mi'>. 
Deyince, sakallı Cel41: 
- Tabii değil mi ya? dedi. Hekim

lik o kadar terakki etti ki. bir ölen pir 
ölüyor! 

Ancak bu Kldiamı, düne, yani yeni re
jimin teessüsüne kadaı· teşmil etmeyi de 
hakikate karşı bir borc telakki ederim. 

Bugünün şuurlu gençliği, gerek hükti• 
metin ve gerek kendi ailelerinin bu hu
susta ihtiyar edegeldikleri fedakArlıkları 

müdrik olarak çalışmaktadır. 
İşte bunun en güzid~ misali genç iktı

sad doktoru Orhan Conkerdir. - Ya sh! bu kadar mükemmel adam • 
lardınız da neden bu Türkiyeyi garb me
deniyetinin o yüksek fütuhatının yanıba
şmda bu kadar geri bıraktınız? 

Bu sualin cevabını vermemize imkan 
yoktur. 

* :Elılti bir hikmeti unutnııyalım: cKişi 
noksanını bibnek gibi irfan olamaz.. 
:Nobanımm bilmeğe mecburuz. Olsa olsa 
fU aoktada haklı olabiliriz: Hepimizin se
viyesi birdir, birbirimize kötü söylemeğe, 
birbirimizi eksik ve aşağı görmeğe hiç bi
rimizin hakkımız yoktur. 

Bu s& doğrudur. Ancak, ben de deniz 
personelimizden bahsederken yalnız on -
lar kabahatli de ötekilerin hepsi mükem
IIM!l demedim ki. Her gün eksiklerimiz -
den bahsediyoruz. Eğer ben eksiğimi bi
lirsem, kusurumu tanırsal'Tl en mükcm -
mel adam olmıya namzed bir insanım de
mektir: Eksiğini bilen, onu tamamla -
rnasını da bilir. Bedbaht odur ki eksıği
nin farkında olamaz ve !arkında olama
dığı için de kendisini tamı.unlıyabilmek
ten acizdir. Her kim benim eksiğimi söy
lerse ve bunu kendisini beğenmişlere 

mahsus bir tezyif ve tahkir maksadile de
ğil de, sırf bana kusurumu hatırlatmak 
gibi iyi bir niyetle yapmışsa ben ona kar
şı kendimi müteşekkir ve hatta minnet -
tar duymalıyım. 

ETet Türkiyede de iyi lrnptanlar ve de
niz adamları da vardır; fakat, bunlar, 
nihayet nisbi ciyh lerdir. Yetişmemiz lu
zım gelen meslek seviyelerine hangi mes
lek sahibleri yetişmişlerdir ki onların da 
cBiz mükemmel adamız!• derneğe hnkla
n olsun? Şu halde, denızcilik alemindcki 
noksanlarımızı hatırlamış 'c hatırlatmış 
olmamızdan dolayı neden gücenelim? 

* Kaptanlık ve denizcilik dünyanın en 
yüksek ve en temiz san'atlarından biri -
' "r. Dünyanın her tarafında denizciler en 
mükemmel insanlardır. H~yatlarını ce -
miyetin pis münasebetler'nden uzakta 

;ren ve bütün ömürl0 rince, tabiatin 
.. uııi kuvvetlerile mücadc'~ eden bu in
sanlar, insanlığın en kamil kısmını teşkil 
>derler. 

Fakat, ortada mühim bir de hadise var: 
Dört buçuk gemiye sahıb hir memleket, 
bir iki SPn ' içinde bu dört buçuğun bi -
rini kL./ bcdiyor. Böyle bir kayıp r..isbeti 
dünyanın hiç bir memleketinde yoktur. 
Ben bilirim ki bunda h<>i ş<>yden evvel, 
içtimai, müşterek ve kollektıf bir mes'u
liyet vardır. Memleket denizcisine kafi 
derecede hürmet gö:.termiyor; ona ne la-

Bu sütunlarda babnuzmmcfan yapır 
lan damile dansede.n bir avukattan 
bahsetmiştik. Şimdi de bu avukattan 
daha ileriye giden Nevyorklu bir zat 
gene balmumundan yapılma bir Greta 
Garbo modeli ile gezip, tozmak-tadır. 
Her nereye gitse, bilhassa yemek yiye
ceği zamanlar, Garbosunu karşısına o
turtup, keyifle yemeğini yemektedir. 

---------------------------~-· Geçinmek için garib 
Bir meslek seçen zeııci 
Maişetini temin i~in şimdiye kadar 

misli görülmem.iş olan tuhaf bir san'at 
icad eden bir 7.enciyi Nevyork uıbıtası 
tevkif etmiştir. Dev gibi büyük bir vü
cude malik olan bu zencı, Legion Field 
stadyomunda yapılan futbol maçlarını 

içeriden takib edemiyen gençleri parmak
lıkların üstünden aşırarak sahaya atmak
ta ve bununla geçinmekte bulunuyormuş. 

Maç günleri stadyomun dühıUyesi bt'·J 

Ciddi ve esaslı bir tedkikin mahsulü o
~ıw.ı.:o:.3!!!!!:-~:ı..,-4ıil.llJl ve selis bir fransızca ile yazılmıi bu· 

- ,lunan onun eseri, iftiharla dolan nazar-
Londra halkını heyecandan heyeca· larımın önünde 'Kemalist gençliğin bü 

na düşüren dünyanın yegane kadın fa- tün yüksek faziletlerini temsil eden bir 
kiri Konuga, marifetlerine bir yenisini Abide hissini veriyor. 
daha ilave etmiştir. Türk gençliği çalışıyor.. ilerliyor.. ve 

Keskin demirlerin üzerine uzanmak- çalışırken de aziz yurdun bütün yarınki 
ta, dizine, göğsüne yerleştirdiği büyük Jhtiyaç~~~.nı .. se.~i~ aklıle dvüşilnüyor .. 
bir taşı, çıraklarına balyozla kırdır· En buyuğum11zun, kurdugu eseri, onla• 

kt 
..J.- ra emanet etmekte hakkı varın~. Orhan 

ma au.u. C k 'l · dd · "k on er erın, yur a, gıttı ce çoğalma-
sını temenni edelim. iç çamaşırlarını almak için 

ev sahibini 
zehir/iyen hizmetçi kız 

~
~/~~~ 

yık olduğu içtimai mevkii veriyor, ne de dolarmış. Fakat zencı bir adamı içeriye 
maddi bir refah yolu gösteriyor. Bu, fırlatmak için bir dolar ücrete kanaat 
memleketin umumi ve kollektif mes'uli- ediyormuş. Bu fırlatmak işi parmaklık
yetidir. Fakat, bu felsefi bir görüştür. tan atılır atılmaz dımdik ayakta durabi-lecek gençlere tatbik edilebifümiş. Fır- Milanoda on beş yaşında bir hiımetçi 

6 
_k ________ . .__ 

Hakikatte, insanlar, işlerinin hrsabları- v d · mı'lyo a a k . . }atmak parmaklığın önünde bulunan ve kız, çok beğendigı mrı amının iÇ çama- n z nma ıçın 
nı vermeğe mecburdurhr; Türk ticaret _ ~ · h" ı w k maçların neticesi yaz1lan büyük bir !ev- şırlarını çalmcur.. içın onu ze ır emege a- çiçekçı' olan kız 
filosunun uğradığı zayiat, kaydettiği fa - hanın arkasından yapıldığından hiç kim- rar vermiştir. 
cialar karşısında mes'ul aramamız zaru- poctenın· tıb faku·· ııes· tal be · den se farkına varamamış ve zenci de bu Anna isminde olan bu küçük himıetçi ~" 1 e sm 
rettir. Bu bahiste ell bac:ta gelenler, elbet Madnıazel L · Ge Am rikad ··1 

:r san'atla her maç günü 20-25 dolar para daha madamm evine girdiği ilk günü iç uız nsa e a o eıı 
denizcilerdir: Denizdeki denizciler ve ka- arn · tn · d ttiw• kazanmıştır. Fakat en sonunda bir polis çamaşırlarını görür görmez bunları çal- casının vasıye amesıne erce gı 
radaki denizciler. memuru vaziyeti kavrıyarak zenciyi ya- mağı düşünmefe ba,ladığını Te nihayet bir şartı ifa etmek için çiçek satıcılığı 

Biz onların mes'uliyetlerini göstere - yapmag·a me bur olmuşt Am tah' kalamıştır. bir arkadaşuım: c ur. cası 
lim. Onlar da bize desinler ki: cMes'uli- · ı· · lt ··ad ti b k k · k --...,.....----- c- Ben de madamımın iç çamaprlan- sı ını a ı ay mu e e ıra ara çıçc ~~ 
yet gelince bizim :rakanına yapışıyorsu- Dünyanın en bahtiyar nı çalmak hevesine düc:müştürn. 0nu ze- çmk yaptığı halde terkettiği milyonıu& 
nuz; fakat, altımıza tekne mi veriyorsu- r·· se etin yegan"' e an· · 1 • · 

Çi'1tle · · h · f · hirledim, öldü. Kimse farkında olmadı. rv v sı 0 acagını vası • 
nuz? İtiraz ettiğimiz zsman sözümüzü J 1 rznrn ususıye l yetnamesinc dercetrnişti. Müteveffa • 

nl B l k k Mad Al k d 
Çamaşırlarını bana verdiler> demesi üze-

mü di iyorsunuz? ir okma e me pa - am e san ra Robezanski ha- nın vasiyetnamesine neden böyle bir rine kendisinin de hu suretle hareket e-
rasına ve tehlikeyi göre göre bu çürük kikaten bahtiyar bir karı koca bulmak şart koyduğunu anlatmak için yu .. rüttü-

d 1 l d 
derck mad*1u zehi'rlediğini :itiraf et-

teknf'lerle bu kudurmuş a ga ar arasına için üç efa devriiılem seyahati yap • ğü mütalea mdur: 
miştir. Fakat yapılan tahkikatta hizmet- -s-

atıldığımız halde bizim =lerlememiz için mıştır. Bu seyahatlerinde hakikaten «Ailemiz Amerikaya hicret ettigı· · za çi kıza kimse tarafından böyle bir öğüd 
sanki ne yapıyorsunuz? Hangimizi Av - mes'ud ve bahtiyar iki çjfte tesadüf et- man ilk iş olarak çiçekçilik yaptım. A-

hs l k b" ··k d · B verilmediği sabit olmuştur. Doktorlar rupaya ta i e, aç tanemiz; uyu e - mıştir. irincisi Men - Fu çiftidir. Ko- nam çiçekçilik yapıyordu. Ben de onun 
• 11 ı d dk'k b b · h hizmetçi kızın, iç çamaşırlannın bırak-nizcı mi et er arasın a +e ı ve tete - ca ugim i tiyar bir Çin feylezofudur. yanında çalışıyordum. Bu münasebet -

- d , K · tığı intıba neticesi olarak kendi kendini büe gon eriyorsunuz. aç tanemiz mes- !kinci rnes'ud çüt Holyvood'da Can • le bir genç çiçekçi kızın ne kadar te~ 
leki vaziyetinden emindir? cBen bu gemi tor çiftidir. bir takım hayalitla aldattığını tahmin e- likelere maruz kaldığını öğrendim. :C • 
ile sefere çıkamam, yahuı;l bu gemiyi se- Birinci çiftin saadetinin sırn SÜ - diyorlar. Ku: müfahede altına alınmıştır. ğer Luiz çiçekçilik yaparak bütün bu 
fere bırakamam dediği zaman derhal kCıttur. Kan koca arasında her üç ay- Hizmetçi lamı madamına kahYe içinde tehlikeleri muzafferen karşılarsa ancak 
meslekten dışarı atılmamış kaç tanemiz da bir haftanın kat'i bir sükutla, yani vermek üzere hazırladlğl zehir pek kee- o vakit verasetime istihkak kesbedebi -
vardır?> hiç konuşmadan geçmesidir. İkinci çıf- kin olduğundn kahvenin rengini değiş- lecektir. Çiçekçilik öyle bir san'attır ki 

Biz, söyliyecelderimizi, söylemekle mü- tin saadetinin sım da çorbadır. Koca- tirmiş. Doktor olan madamın kocası da diğer bütün san'atlerden fazla insana 
kellef olduğumuzu söyliyelim, onlar da hiç bir vakit ayni çorbayı iki gün üs- bundan şübhe edet'ek madamR kahveye hayatı öğretir.> 
bize böyle cevab versinler ... Terakki an- tüste içmek istemediği için Madam içirmeyip kimyahaJ\eye göndermifti. İtte Altı milyon dolarlık servete varis ol
cak bu suretle mümkündür! Cantor ona her gün yenj bir çorba yap madam da bu su.retle muhat.kılı: bir ö- mak için genç tıb talebesi mektebini 

-:=======:M:=uh:ı:·t:ti:":B:i::r:gen===m::a::k:;:u:su:=liı=· n::u::· ;:b:u::lm::::u:=ştu::r::. =======lu:· m:d:en::· :ku=rtu=lm=uşt=u:r:. ======= terkederek hemen bir çiçekçi dükkanı.-r na girmişt_ir_. _____ _ 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Erzincanda eczacılık yapan ve adresi gazetemizde mahfuz mektub yazmıştır. Bu mektubu 'ft mektubun zarhnı aynen 

bulunan bir okuyucumuz yazıyor: size gönderiyorum -mektub ve 7.arfı bizde mahCuzdur- si-
zin de tcdkikinizden anlaşılacağına göre bu mektub potta.ya 

cİstanbulda oturan bir dostum bana müstacelen başarı1- tevdi edildiği tarihten tam 42 gün sonra Erzincana &elmiş, 

Tayyare sayesinde bir 
gencin hayatı kurtarıldı 
Brükselde müdhiş bir hastalığa tu • 

tulan ve anbean ölmekte olan bir de -
likanlıya, Kobra yılanının guddelerin • 
den aiınan bir mayii aşılamak icab et· ması icab eden bezı hayati ve mühim i§ler hakkında bir burulan bir gün sonra da benim elline geçmiştir.• 

l STER 1 N A N, l STER l N A N M Al 1 
miş ve Berlinden iki Kobra yılanı tav
yare ile Brüksele gönderılerek adamın 

..... ---------------------------------------------' 1 hayatı kurtarılmıştır. 
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2 İkincikanun SON POSTA Sayfa 3 

.E 
R manyada değişiklik O ün ya vaziyeti 

Titülesko Goga kabinesine karşı karşısında 

! [ Bu Sabahki J S / 
I~ Gör~i~:,~:~i~~ler _ı . ~ 

Cımıhurilet - Yunus Nadi, bugünkü baş
makalesinde Romnnyadal:.l hukumet tebed
dulünun mr.nasım lznh etmektedir. Yeni Ro
men hükumetinin dahilde taklb edeceği si
yasetin Almanya ve İtalyadaki gibl otoriter 
blr idare olncnğmı kaydettikten sonra ha
rici siyasetinde bir değişiklik olamıyaca~. 
zira Romanyanın harici siyasetinin bir nren
sip meselesi değil, tarihi ve cotran bir za· 
ruret neticesi olduğunu söylemektedir. 

o Amerikada end1şe verici 
sesler yükseliyor 

l'nan: s~lim Raı:ın Em~~ 

mücadeleye girişiyor Milletler Cemiyeti 
''İcab ederse pratik bir 
ref orına amadeyiz, fakat 

biçbir surette teslim 
olmamak şar1 ile" 

* Kurun - Aslın Us bugünkü başmakalesl-

S on günlerde Amerikadan akse -

den hab.?rler, r<'smi Amerika ile 

Amerıka iş ve sanayi alemi arasınd:ı çok 
ciddi bır ihtilafın t 0 krar baş göstermek 
üzere olduğunu anlatıyor. Esasen, bu ~ki 
zıd alemın münaseb ti hıc;: d~ p mb. renk 
olmadı. Fakat zamanb artan zıddıyet, 
mevcud gerginlığ' f:ızlalaştıra fazlalaştı· 
ra, nihayet bugünkü derce" ne çıkardı. 
Bir kaç gün evvPl faderal hükumetın da
hiliye nazın Sikes tarafından irad olu -
nan nutuk, iki tarafın kolay kolay anla -
şamıyacağını bir defa daha tebarüz et -
tirmiş oldu. Ve dogrusunu söylemek la· 
zım gelirse herkesçe ma lCım, yaman 7Jh

niyeti ifade etmiş oıdu. Amcnka dahıli
ye nazırı, bu nutkilc şimdıyc· kadar A -
merikaya bugün!di r fahını ve bugünkü 
mevkiini tem 'n eden ış alemıne adeta ıla
nı harb etti. Ve, Amerikan sermayesinın 
dörtte birini elinde tutan altmış aileden 
bu serveti alacağız, dedi. 

(Baştarafı 1 inci aayfada) lnefine olarak ve mütesanid menfaat -
.. Titülesko faaliyete geçiyor lerimiz için kendilerile teşriki mesai e-

Bukreş 1 (A.A.) - Şimdiyoe kadar hiç debilmekten mütevellid büyük mem • 
bir partıye intisab etmemiş olan Titüles- nuniyetimi arzederim. Der'uhte ettiğim 
c~'nun mılli köylü partisine girdiği öğre- "vazifenin ifasında benim için elzem o -
nılm<'ktedir. Titülesco, bu hareketile Go- !&n hararetli yardımı Ekselansları nez
ga hukumetine karşı mücadeleye girişe - dinde bulmakla çok bahtiyar olacağım. 
ceğını anlatmak istemiştir. Bu vazifeyi, şerefli Fransa milleti hak-

.. Yahudi gazeteleri kapatıldı. kında alenen beslediğim büyük hay • 
Bukreş 1 (A.A.) - Jasoy'da birkaç ya- ranlık ve derin bağlılık ruhu dairesin-

hudı gazetesi kapatılmıştır. de ifa edeceğim. 
Yahudi akını karşısında Bulgaristan Rusyanın vaziyeti 

Sofya 1 (A.A.) - Memleketlerini ter· Moskova 1 (A.A.) - Havas ajansı 
kedecck olan Romanya yahudilerinin bildiriyor: 
Bulgaristana girmemelerini temin için Yeni Romanya kabinesi teşekkül e
resmi hiç bir tedbir alınmamıştır. Bu - der etmez hariciye nazın B. Micesco -
nunla beraber, kesif bir muhaceret akını ııun B. Litvinofa, umumi barışın mu -
karşısında kalındığı takdirde hükumetin haf azasın da kendisile teşriki mesai ve 
bunu tahdid etmek üzere tedbirler ala - Romanya tarafından bu hususta yapıl-
cağı zannedilmektedir. mış olan taahhüdlere riayet etmek ar-

Fransa ve Romanya zusunu bildirıneğe lüzum görmesi dik 
Paris 1 (A.A.) - Delbos, Romanya kate layik addedilmektedir. B. Litvino

dış bakanı Micesco'dan aşağıdaki tel - fun cevabı da ~k nAzikB.ne olmuştur. 
grafı almıştır: Bununla beraber B. Micesco'nun bu 

Hariciye bakanlığı vazifesine baş • telgrafının Goga kabinesini!! burada 
larken, Ekselanslarına Romanya ile müstakbel dış politikası hakkında hasıl 
F~~nsayı bağlıyan an'anevi dostluk ettiği fikri ziyadesile değiştirebilece • 
nıunasebetlerinin barışın muhafazası [;inden şüphe edilmektedir. 

~-~----------..-. 

Teruel cebhesinde dört gazeteci 
yara landı, Royter muhabiri öldü 

Franko kuvvetlerinin Teruel'de mühim mikdarda harb 

Cenevre 1 (A.A.) - Milletler Cemiyeti 
radyosu dün akşam cenub Afrikası baş • 

vekıli general Smuts ile genel sekreter 
B. A ven ol' un Cenevre müessesesi ve kol-

lektif emniyet sistemi lehindeki yılbaşı 
nutuklarını neşretmiştir. 

General Smuts ezcümle demiştir ki: 
Bütün dünya bugüne kadar Avrupa 

devlet adamlarının tanımadığı bir vazi • 

yette bulunuyor. Batıda fikirlerde ve iş
lerde biıyük bir karışıklık var. Doğu, ne-

ticesi henüz meçhul bir taarruz hareke
tine başlamak için bu karışıklıktan isti
fade etmektedir. Milletler Cemiyeti böy
le bir vaziyet karşısında harekete geçe
bilecek kadar kuvvetli değildir. Zira he-

n1 Almanların ne şekilde sllüılanmakta oı
duklan mevzuuna tahsis etmlftlr. Başmu
harrir, yapılan büyük askeri hazırlık.lan bi
rer blrer anlattıktan sonra Almanyanın bu 
faaliyetini lktısadl bir zaruretten ziyade 111· 
tlkbale aid blr harb hazırlıtı teklinde ıor
mektedir. 

* Hasan Kwnçayı halkın muhtelif cins u-
ra.klılüarı11 mevcudl,.etlnden dolayı düştü
ğü gafletler neticesinde gördiiiü zararlar· 
dan bahsederek diyor ki: 

«Acaba yeni cins ufaklık.lan artırmak n 
eskileri bütün butün ortadan kaldırmak Dar
bane lç1n o kadar zor blr iş mldlr ki balkın 
ufaklık kargaşalığından çektıi1 r.orluklara 

Halayda silahll 
aşiretler bir Türk 
köyünü bastılar 

N tekim, bir vakitier Fransada da, 
Fransız mukadderatını elinde tutmakla 
itham olunan ıki yüz a;le içın ayni Şl?Y • 

ler söylenmiş ve buniar, mılletin başına 
sorguçlarını yapıştırarak kanını emen 

nüz genç ve tecrübesizdir. Kendisi hak - Ad 1 )H A) s·ıAhl . et b h 'ğ . t't t 1 ana, ususı - ı a ı :ışır -, muazzam ir a tapotun ı renç ıs ı a e e-
kında yapılan itham budur. Ekseriya Mil- ler <lün gece Reyhaniyenin Yılantepe ri gıbi teşhir edi!mişlndi. 
letler Cemiyeti B. Grandi'nin düşündüğü koyünü bastılar, yağmalar yaptılar, o günkü zihnıyet Fransada, bugünkü 
gibi. galib devletlerin hakimivetini eze- Türk muhtarı Halis'i öldüresiye döv • durumu meydana getird1. Amer kada da, 
llleştirmek için yapılmış bir ~ekanizma dü er. bir müddettenberı ink;şafına şahid oldu
olarak gösterilmektedir. Bununla bera- Adana, 1 (Hususi) - Hatayda nü - ğumuz buna benzer bir düşimüş tarzını 
ber, vadedilen garantiyi tahakkuk etti- fus daırelerinde Türklere karşı akla mütemadiyen nemalandırıp duruyor. Ge
rememekle itham ediliyor. İlk azasından gelmedik müşkülat çıkanlmaktadır. çenlerde, gene bu sütunlard:: kaydetti -
bir kaçı tarafından terkedilen bu cemi • Antakyaya gelen Hataylılara nüfus ğim veçhile, bir haylı za'mandanberl için 
yet halen vazifesini yapabilecek iktidar· dairelerinde şu cevab verilmektedir: için rahatsızlık duyan Amerikanın, hır 
da değildir. Bu ithamlara ne cevab \'\?re- - Sancak nüfusunda kaydınız ve e- türlü yarına karşı emniyet duyamaması
bilirirn? Milletler Cemiyetinin paktı, bey- linizde Osmanlı hükumetinin nüfus tez- nın sebebi işte budur Hiç bir gazete • 

ı keresi varsa nüfusa tescil edilebilirsi • nin yazmamasına, hır bir makalenin kay· 
ne milel teşriki mesaiye dayanan bır ce- , niz. Aksi takdirde asla... detmemesine rağmer. herkesd garıb bir 

levazımı iğtinam ettikleri bildiriliyor miyetin terakki yolunda en ileri nokta -S H } R endişe mevcuddur ve bu endişenin, bir 
T aragosse 1 (A.A.) - Dün sabah yet kıt'aları bazı noktalarda geıilemek sıdır. Kuvvetini yapan bu nokta olduğu it Cl omayı komünizm indifaı ihtimalinden ileri gel-
b e~el cephesinde içinde gazeteciler mecburiyetinde kalmışlardır. gibi zafını da bu nokta teşkil etmekted!r. • diiğ muhakkaktır. Mister Sikesin sc>zlerf, r: :e:: :~:~~UCorbalan'.a doğ - Sal.amanca 1 <~:A:) -.Franco kuv• İcab ederse pratik bir reforma Amadeyiz. zıyaret edecek halkda mevcud bu endişenin tıe derece 
medb r de . de kasabasının vetler! Teruelde muhım mikdarda harb Fakat hiç bir surette teslim ol.mata de- haklı olduğunu isba: etmis o?uyor. Kapi-
run a:eşı~ Cumhurıyet bataryaları - malzemesi iğtinam etmişlerdir. Şehir ğil Londra 1 (Hususi) - Romadan bil· talist memleketler içinde komünizme 

ıne maruz kalmışt h ,_:. ·ı · ı eli • · d' 'ld' • · .. H"tl 1 k Ma Ot b'll . ır. emen ~mı en ışga e lniştır. Mili tle Cemi ti mnt kitib'nin ın ıgıne gore ı er, ge ece yıs karşı en mükemmel ı;ekildl' mücehhez gl· 

ııy 0b~ ıb.~rden bırinin önünde pat· Biarritz ı (A.A) - Franco kuvvetle • e r ye um 
1 ayında İtalya payitahtını ziyaret ede - bi görünt!ft Amerikada da dahi bu nevi 

an ır o us arabay 1 beyannamesi kt' B tl H' 1 M l' · · t · d b 
1 

' ı parça amtşhr. rinin umumi karargahından yapılan rad- ce ır. u sure e ıt er, uso ınının endişe uyandırıcı emareler baş gösterir-
et~ eM u u?an New - York New We- yo tebliğine göre eeneral Aranda, ön Cenevre, 1 ( A A ) - Sene • geçen Eyllılde Berlini ziyaretini iade se tehlikenin yakınlığında şüphe kalma-

y agasıne muhabı'r· J h • ' ba ·· bet'l b' be un· 1 kt ...,-karn . . 1 o nson un kuvvetlerinin dün akşam saat 16 da Te- Şı munase 1 e uzun ır • e ış o aca ır. mış demektir. İspanyadan sonra sıra ye-
Sh ı deşllmış, ~~~ter ajansı muhabiri ruel sokaklarına girdiklerini ve akşam ü- yanname neşreden Milletler Cemiyeti ------- ni dünyaya mı geliyor? 
teh~~es~an~s. g~zunden ve başından zeri bütün şehri işgal edeceklerini ümid Umumi Katibi, cemiyetin prestijinin ve Posta ve telgraf Sttlim Ra E 

ha b ~ ... h bır şekılde .. yaralanmıştır. '.\{ u etmekte olduğunu bildirmiJ!lr. itibarının kaybolduğunu söyleyen !erin J dareslnd e gıp meç 
.;ın 1 ara tından umıd kesilmiştir. Bir general erklnıharbi)'esile sureLi umuıniyede mübalaga ettikleri • v l t i 1 Sivas çimento fabrik lSI 

lla ~n ar. an maada otomobilde bulu- eair edildi ni kaydettikten sonra şöyle demekte - ı en ay n er 
n ssocıated Press muhabiri Edou • d' · Ankara 1 (Hususi) - Posta, telgraf ve baharda inşa ediltıC8k 

ardpNeil de bacağından yaralanmıstır. S~hlamanka lbl~~.Ad.) FraUmuınkıtai ka· ır. M'll tl C m· t· . d'k· ih . l f h bel . r~· B k' atlıyan rn . 
1 

•. rarga ın bır te ıgın e nco a • • ı e er e ıye ı, şun ı ı tıyac· te e on i ~isaa 8 ş~ enİ· reısbı61ıne "de"rilır, Sivas (Hususi) - Orta Anadolunun 
ermı parça arından Tı - .1 · t' d d ttik ı k 1 b'ld' • · · . b fen heyetı zalıgına stan u mu u 

mes gazetesı'nın· m h b' . Ph"b d ba tının Tenıel'i tamamı e ıs ır a e ·- Rrı arşı aya ı ıgını ıs at etmiı:tir. · to iht' k lamak ·· u a ın ı y e _ 
1
. ba • k D" da b' 

1 
. . ·ı M h t 1 f .,,1 • • 1""" f b ç:.men ıyacını arşı uzere 

şından hafifce yar 1 t leri ve şehre Nasyona ıst yragını çe unya ın erce ınsan cemıyetin yük a~ ar, e e on ı~en re;ı ıs.ne . en e - Sümer ba~ tarafından Sivasta nümu-

Sa 
a anmış ır. 'kl rl b'ld' ·ım , ..... ~:.. , d'.. if . başarm yetı Azasından Hasan Kazım tayın edil -ragosse 1 (AA) Te 

1 
tı e ı ırı e~u:u.u. ...en ıgı vaz eyı asını beklemek ·nr·· · da · tt' ·1 k o-h 

1 
d . - rue cep • • kib Fr mişlerdir ne çı ıgı cıvann mşa e ın ece 

es n e alnından yaralanan Reuter a• Kanlı ~~r ~ışmayı mutea . ~n tedir. lstanbttl posta telgraf müdürlütüne lan fabrikanın inşasına baharda başla-
jansının muhabiri Richard Sheeps - co kıtaatı uç ıst~etten ~ gırmış· Milletler Cemiyeti, canlı bir teşek - Bursa müdürü Yusuf, Bursa müdürlüğü- nacakt~. _ .. . . 
hanks, nakledilmiş olduğu Monreal has ler ve aralarında ıntbatı tesıs etmişler- küldür. Bu itibarla ıslih edilebilir. Fa- ne başmüfettiş Hayri tayin edilmişlerdir. Fabrikanım güıWuk ıstihsal kudreti 
tanes'nde ölmüştür. dir. Bütün. bu muhare~ler sıfınn al - kat şimdiki paktta asgari bir teahhüd 300 ton olacaktır. Yılda 90 bin ton cl-

Teruelde tında on bır derece soğukta yapılmış - haddi vardır ki bunsuz ne Milletler Ce- Eitler Macar Baıvekiline mento istihsal edilecektir. 

B 
tır. · +· de be ım·ı 1 "ki d 

, . a.rselon 1 (A.A) - Asilerin Tenı- Frankoculann esir aldıklan Cwn - ':~ye:.1• ne .. Yn~ ı e teşrı · me • f otografını ver i Burdurda ~asli film 
e ıstıkametinde yaptıkları hücumlar huriyetçiler arasında General Pallos i· saı vucude getınlebılir.• Budape..te ı (A.A.) Resmen bildirU • b ---u tardedılmiş olmakla beraber Curnhurı- le bütün erklnıharbiyesi de vardır. Almanya ve Cenevre tetldlitı di~ine gö;~, Almımyanın Budarw>cte el - Burdur (Hususi) - v:llyete ir BCau 

--------· Berlin ı (A.A.) - Göbbels'in Alman 5 r:.' sinema makinesi getirilmiş ve Halkevl 

A 
•k d d K ) h b ed çı'si baqvekil Daranyi ziyaret ederek ken- salonuna kurulmuştur. Sımdı'ye kadar 

merl a a bu••yu••klı K h• milletine ita en an'anevl mesaji dün :.'. ~ 8 Jfe e ra disine Bitlerin çok dostane tahşiyeli bir burada halk sesli fılm görmediği için ye-
akşam bütün Alman radyo postaları tara- fotografını vermiştir, Hit!er, ayni tarzda nı ı;inemaya çok rağbet gostermektedir -

seı mayeye karşı lehine büyük bir fından neşredilmiştir. bir fotografını da haricıye nazın Kan - ler. Türk inkılabı :ıdlı türkçF sözlü film 
Göttbels dış politikadan bahsederken yaya göndermiştir. df: çok alaka ıle seyrec!ilm.ştıı. 

mücadele b 1 •• • yapıJd şu sözleri söylemiştir. aş ıyor numayış 1 A k d b. b.. DığPr vilayetlerde sınema salonlarının 
cVersailles ölmüştür. Onun neticesi o- D ara a tr oto UI her hangi bir tehlike ,.ukuunda kulla -

Vaşington 1 (A.A.) - S yasi sene, ıda- Londra, ı (Hususi) - Kahirede, bugün lan Cenevre teşk'latı da ayni ikibete uğ- kazası nılmak uzere bir kaç cıkış kapısı vardır. 
remin Ruzvet hükıimetile müessir su • talebeler ve binlerce halkın iı:tirak!le nyacaktır.• Halbuk· burad,.,.k"t s•nemada yalnız bir s Ankara 1 (Hususi) - Bugün Samanpa- • 
rette teşriki mesa: etmek istemıyen bu- kral Faruk lehinde muazzam bir nüma • zarında bir otobüs kazası oldu. 19 numa- kapı mevcuddur St>11ra giındüz "lektrik 
fiik sermayeye kar~ı yeni bır hücurnile yiş yapılmıştır. /zmirde bir afCl ralı otobüs Ali adlı birisine çarptı . Ali olmadığından t'amler kuçuk çocuklara 
nihayet bulmuştur. Nümayiş sükiin~tle cereyan etmiş ve Çıragvı karısını 'llğır nakledildiği hastanede öldü. Kazayı ya- gıcC' ~C'anslarındun lVVel gösterilmekte 

hiçbir hadise olmamıştır. pan şoför yakalandı, ve bu hal de küçüklerin sıhhatleri ür.e • 
Dahiliye nazırı tckes tarafından yapılan İngiliz _ Mısır dostluğu Surette yaraladı rinde fena tesirler bırakmaktadır. 

hücumdan sonra Ruzvelt nazırın beya - Londra, ı (A.A.) _Kralın hususi mil- Şa • I t• k " n t ntı eya e ı nter zı Murad·ı. m saghk durumu a ına iştırak ett"ğ nı bildirmiştir. şaviri Ali paşa Mahir ile yeni başvekil İzmir 1 (Hususi) - Bu akşam saat ye -
Ruzveltin pazart~s· günü parlamento- Mehmed paşa Mahmud'un İngiliz - Mısır di buçukta Keçecilerde bir cinayet olmuı; Çine me but n l A Şanghay 2 <AA.) - Hankovdan alınan ha- Muradlı (Hu u i) - Dok or Bay İr-

un a ı ışında söyliyec ğı nutukla s:ılı gü dostluğunu inkişaf ettirmek Iazımgeldiği ve aşcı çırağı Receb karısını bıçakla dört berıerde, Şans! eyaletinin mudafaa mı lda· fan a iki sağlık memurundan ıbaret 
rıu butçenin müzak resi esnasında "apa· hakkındaki beyanatları roemnuniyetle d g r surette yar 1 t K ı h "' ver n en a ı a amış ır. a - re eden general Yen 1 an t.ayyare Ue Han- sa k mücade e eyeti Muradlıya gel-
cağı beyanat end'~e ile beklenmekt1.:dır. kar ılanm_ı_ş_tı_r._______ dınm yarası aw ırdır. Derhal hastan ve kova giderek Mareşal Şan-Kay-Şekle goriif- d . Umumun da ak muayenesinde ge-

E i i 1 'k d' . m ştur. k . . t' n y o mıyan ı tısa ı vazıyetır. Olu·· "CU.. umum"ı mu"fettı·, kaldırılmıştır. Carih vak'ayı miıt ak b M lüm olduğu dzere J ponlar m ~ ddld çen eneye nazaran ço ıyı ne ıce a ın-
biısbi.ıtün f nala masında,... korkan .~aze- I " şt (3220) kışı· muaye ed"lm "' kaçmışsa da yapılan sıkı takib netıc sın- defalar general Yenşişan nezdinde te bbils- mı ır. ne ı ış o-
teler, ekseriyetle hiıkiımet'n hattı hare - Viyanaya gidiyor de yakalanmıştır. t• bulunarak bu generall kendl davalarına lub balkın yüzde doksanını teşkil et -
ketini tenkid etmektedırler. Trabzon 

1 
(Hususi) _ Oçi.ıncü umumi kazanmak istemi lerdlr. mektedır. Musap olanlara üç kilo mik-

B 
Yapılan tahkikatta Recebin gayet asa- Generalln Hankova yaptıtı bu ziyareti, d d k' · d w t 1 t Dok azı mahfeller, Ruzveltin 1933 senesın- müfettiı Tahsin Uzer tedavi için Viyana- ıntışahldlerln beyanatına göre, merkezi hü- arın ~ ının agı ı mış ır. tor hal-

de yaptığı gıbi ııiddetle mücadeleye başlı- ya gitmek üzere bugün §ehrimizden ha- bt olduğu ve karısile ınk sık kavga ettiğı ıt~metın Şall51 üzerindeki nüfusunu tunet- kın saglık durumu hakkında memnuni• 
JUaiım aaaınetmektedirler. reket etmi§1ir. anlaplmıftır. ıendlrmektedlr. yet har etmektedir. .. 
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Topkapı müzesinin deniz kısmmdal 
hafriyat yapılacak 

Yeni kültür 
teşkilatı 

Suçlu bir mahkemede suçunu itiraf etti, fak at diğerinda 
inkar ve inkarında ısrar ediyor 

Müzenin bir milyon lira sarfile tamiri için bir proje 
yapıldı, bir kısım yerlerin tamiri en ön plana alındı 

Teşkil edilecek maarif Kartal civarında boğazlamak sure -ıgencin babasının dükkanından hırsız J 
tile arkadaşı ~abanı öldürmekten suç - lık yaparken yakalanarak, adliyeye v• 

J mıntakaları tesbit edilmiş lu Mustafa oglu çoban Rızanın duruş- rildiğini yazmıştık. Ancak ceza kanu • 
bulunuyor masına Ağırceza mahkemesinde başla- nunun 524 üncü maddesine göre, hak: - ) 

M . " . nılmıştır. . . ., 
aarıı v e:Jletı yuksck tedrısat, orta H kk daki "dd" .. 1 .1 kında takıbat yapılamıyan Vasil ser 

t d . t ·ık t d . .. d .. 1 . . b ' a ın ı ıaya gore, suç u ı e be b ı.. ·I e rısa ve ı e rısat mu ur erının ır .. 1 Şab . .. .. _ ban dı 
1 

st ıraKJ mıştı. . o en an aynı surunun ço ı r ar. 
haftadanberı Ege mıntakasında :e Mar- Rıza muhtelif defalar Şabana bir fena Vasil bu sefer de gene babasının e-
mara havzasında yaptıklan tedkikler so- .. ' . · · · h ..... 

k .. d' y··ks k t d . " lık yapmıya teşebbus et.mış, fakat bu vıne gıtmış, em anasını, hem de LIP., 
na erme uzere ır. u e e rısat mu- t bb" 1 . k d edb" ,, · b "'l.T • • d"" •· •• 
d- - t t b ld A k d- ··şt·· eşe us en, ar a aşının t ırıerı sa- ası ı.orgıyı ovmuştur. 

uru s ırn u an n arayı omr.u ur. . d d · k' k 1 N"h 
Ort ted . t -d- - d d yesın e aıma a un a mıştır. ı ayet Suçlu adliyeye sevkecfil""' .. ve Sul• a rısa mu uru e yarın an sonra b" . . .. • .... ~ 
Ankar d.. kt' ır para meselesının munakaşası sıra - tanahmed 2 nci sulh cezada lO güıı 

aya onece ır. d R h"dd t 1 ek, Ş ba · ·ı 
Bugünlerde İzmir mekteblerinde ted - sdı!!' a .. t':8 1 

e e ge er a m 0 
- hapse, 1 O lira para cezasına mahkfılJl 

k .k kl 1 .1 d urmuş ur. 
ı at yapma a meşgul bu unun ı k te - S 1 . 1 h" d k' "dd" 1 edilmiştir 
· t ··d" .. d b" .. dd t el 1 uç u ıse a ey ın e ı ı ıa an, sor- · 

rısa mu uru e ır mu e evv stan- ı1 Ih hk · d d p ı· h k it "k" k" · 
bulda tedkikat yapmış olduğundan Ege - gusu .yap an su_ ı;ıtı emesın e, re - 0 1$8 a are en 1 1 iŞi 
d k . t dk.kl . . b·ı· . A k d'" detmış, suçunu ınkar etmekle beraber, hkO ld e ı e ı ennı 1 ınnc~ n ·araya o- ~ .. 1 ı tmı t . ma m o u 
necektir. -::OY e an a ş ır. 

'O .. d" 4 - 1 d - Şabanla beraber çobanlık yapar - Asliye 2 inci ceza mahkemesind6 
ç umum mu urun aynı gun er e ycıp- dık. Fakat, Şaban i aramaz bir ar- ·· · • · · ' 

mış oldukları bu tedkikler hazırlanmakta . . şe Y dun polıse hakaret suçundan ikı ki~ 
1 "f t k"I"t k ·ı l"J - kadaştı. Keçilerı kıra çıkarır, sonra uy mahkfım edilmiştir. Telsiz memuru Sil 

Topkapı müzen 
o an maan eş ı a ı an unu ı e a ..ı ta k d ı-...:ı H 1 d ı....... b 
dar umum müdürler Ankaraya dönünce k uraı ~ tınşı\ a~~ arlı a dı B~ş reyya Sirkecide bir lokantada, Nevzad 

Topkapı sarayında yapılacak bir mil
yon liralık tamir için bir proje hazırlan
mıştır. Projede en evvel tamire muhtaç 
yerler en öne alınmıştır. 
Topkapı sarayının bulunduğu tepede 

hıristiyanlığın intişarından evvel de ta
vattun edildiği anlaşılmaktadır. Önümüz
deki bahar aylarında bu tepede başlana
cak hafriyat ile bu nokta aydınlatılacak
tır. 

Alacahöyükte yapılan hafriyatta hıris
tiyanlığın intişarından evvel gelip Ana
doluya yerleşmiş Türklerin eserleri mey
dana çıkarılmaktadır. Bu zamanlarda İs
tanbula gelip Topkapı sarayının bulun -
duğu tepede oturmuş insanların medeni
yeti ile Alacahöyük hafriyatında çıkan e
serler arasında müşabehet aranacaktır. 

Trakyadaki höyüklerde, Topkapı sara
yının bulunduğu tepede, Alacahöyük haf
riyatında gelecek senelerde yapılacak a
raştırmalarda bulunacak müşabehet nok
taları sayesinde Türklerin Asyadan Avru
paya yaptıkları akınlar hakkında mufas
sal malumat edin;l~ektir. 

Poliste: 
24 saatte kazaya uğrayanlpdan 

ikisi öhlü 
Paşabahçe şişe fabrikasında kömür ame

lesinden Ömer dün fabrikaya kömür taşı -
makta olan ngonla kapı arasında mkışa -
rak göğsünden yarnlanmış, hastaneye kal -
dırılmıştır. * Galata nhtımında bağlı İzmir vnpu -
runa kfığıd balyalnn yerleştirmekte olan a
mele Salih sapandan kurtulap bir kfı.ğıd to
punun başına düşmeslle yaralanmış, hasta -
neye knldJrılmıştır. * Uskudıır Şcmsipaşnda tutün deposun
da yatan gece bekçisi Mustafa dün kulube 
içinde mnng:ıld'.l ynktı~ı kömürden çılron 
gazla zehirlenerek hastnneye kaldırılmış ve 
biraz sonra hastanede ölmüştür. * Fatih Virançcşme sokağında oturan in
hisarlar ambar memuru Salihin hizmetçisi 
N~re evin üst kat sofasl'l'ldn benzin oca -
ğında kahve plşlrlrken etekleri tutuşarak 

muhtelif yerlerinden yanmış, Haseki hasta
nesine kaldınlmıştır. * Kuzguncukta Paşalimanı caddesinde 
Şevketin yalısına odun taşımakta olan Hü -
seyin oğlu hamal Yusuf, yalı kenarında a -
yağı kayarak denize düşmüş ve boğulmuş -
tur. Yusufun cesedi bulunamamıştır. 

İki yangın başlangıcı 
Üsküdar Ahmcdlye mahallesinde Arşaloz 

adlı bir kadına ald terzi dukkli.nında man -
galdan sıçrayan ateşlerin paçavraları tutuş
turmaslle, Tepebaşmda Karanm so
kağında Niko'nun marangozhanesinde soba 
bacası kurumlarının ateş almaslle yangın 

başlangıcı olmuş, her ikisi de itfaiye tarn -
fından büyümesine meydan verilmeden sön
dürülmüştür. ·-----
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Türk Tarih Kunmıu buralarda yapıla
cak hafriyat için kafi mikdarda tahsisat 
temin etmiştir. 

tedkiklerine ve gördüklerine dair birer -~ ır a ı. akuan ıdayılmça kş~~ ı. . ır da Besiktasda memurlara hakaret et ' 
h ı k• 1 gun gene uy ya ış, '"\-uer o cı • .. • 

rapor azır ayıp Ve 11 ete vereceklerdır. d b. 1 . ~ı. mişlerdir 
M kt bl · d · d "zd"h jvar a ır tar aya gıre1t:K, zarar yap - . 

e e erın e en zıya c ı ı am ve .. . . M hk h ·ki h"d" · ı • 
t h ·· ·· ·· ı h. 1 1 t b 1 E mışlar .. bu yuzden bıze 1 O lira ceza a eme er ı a ısenın suç u e acum goru en şe ır er s an u , ve - . . . Topkapı sarayının bulunduğu tepede 

ilkbahardan itibaren başlıyacak olan haf
riyat sarayın dışında olacak, bu suretle 
toz, torak, kazılan çukurlar yüzünden bu 
kıymetli müzenin hara b edilmemesi te -
min olunacaktır. Yeni hafriyat saray mü
zesinin denize bakan tarafında başhy:ı -
caktır. Bu suretle 1453 den sonra vücude 
getirilen Topkapı sarayındaki Türk tar
zı mimarisi ile hıristiyanlığın intişarın

dan evvel ayni tepede vücude getirilen 
muhacir Türk kavimlerinin toprak altı -
na bıraktıkları eserler seyyahlara yanya
na olarak teşhir edilmeğe başlanacaktır. 

ge d · · h' 1 ·d; B"lh _ . "" ı kestıler. Yan yarıya verecektık. Fakat, su hakkında da 1 rer ay hapıs kararı 
enızı şe ır en .r. ı assa yen. S- - be 1. ...:ı b' ·· ı·· · d 

d ·u·b h t t•· ı k t Ş ırayı -ua ır tur u veremıyor u. vererek suçluları tevkif etıniştir. ne en ı aren er ara .a açı aca or a B" .. bakt k 1 ' 
kt b 1. el · f 1 b 

1 

ır gun un, gene uyuya a mlŞ.. -----------me e ve ıs erın en az ası u mmta- d d k a· · .. ı d' K 
kala d k l k • uyan ır ım, en ısıne soy en ım. av-r a uru aca .ır. k . _ 

Maar·f t kil"t k .1 b " b. . jga çı tı. Bu sırada bıraz bogazını sık'!" A N A D O L U 
ı eş a ı anunu ı e ır ırıne t Ş b a·· .. ··ı·· rd' F k t 

Yakın ·1· tl · t d · t f 1. tl . mış ım. a an, uştu, o uve ı. a ·a , 
vı aye erın e rısa aa ıve crı . . • Ü 

birleştirilecek bo'"yl"" t kJ . .. d benırrı bir kastım yoktu bu ışde. AN Q N 1 M T R K , _ce mın a ar vucu ej S d b k "ld h.d. 
getirilecektir. Yapılan hazırlıklara göre . ~r~su sırasın a u şe 1 

e a 
1 

• Sigorta CZfrkeUDd8D 
e enızı vı aye erın en, . • Trakya Ve Eg d . . .1• tl . d jseyı ıtıraf eden Rıza, mahkemede: ., 

birinci ikinc· üçu- - • ·· f tt" _ - Bunları Jandarmadan korktugum , ı, ncu umumı mu e ış . . .. 1 . . F k h kik t d 
lik mıntakalarına isabet d il~ tl _ , ıçın, soy emıştım. a at, a a e 

e en v aye er ··ıd· B · b h"d· 1 h" b" l" den merkezi Ank rad ı k .. B gı ır. enım u a ısey e ıç ır a a-
' a aoma uzere o-Jı k Şba ··ıd····· .. b k 

lu, Kastamonu, Kayseri, Sivas vilayetle • mm yo... a ~ı~ o ugu gun, aş a 
rinden, merkezi Trabzonda olmak üzere \yerdeydım, demıştir. . . ... 

Topkapı sarayına sarfolunacak bir mil
yon liralık tahsisat ile sarayın dışına isa
bet eden sahada da tamirat yapılacaktır. 

Karadeniz viJayetlerinden birer mmtaka ; Dur~rrıa, bazı şahıdlenn celbı ıçın, 
vücude gelecektir. başka gune bırakılmıştır. 

Maarif Vekaleti Meclise İstanbul mü -
zelerini ziyaret edeceklerin verecekleri 
ücret hakkında bir kanun projesi sevket
miştir. 

İstanbul vilayeti tek başına bir mınta- Bursada bir mahkOmiyet 
ka olacaktır. ManrH teşkilatı kanun pro
jesinde umum müdürlerin verecekleri ra
porlardan sonra bazı değişiklik yapıla -
cak ve projeye esas şekli verilecektir. 

Müteferrik: Yılbaşı gecesi 
Az alkollü içkilerde tenzilat yapılması kumar OYDIV3Dlar 

için tedkiklcre devam olwıuyor. . . 
. _ . . . Yılbaşı gecesı zabıta şehnn muhtelif 

Hafif alkollu ıçkilerın ucuzlatılması yerlerinde kumar cürmüme h dl 
h kk d . h' l 'd . b , ş u arı 

a • ın a. ın ısar ar ı aresıı:ce aşıa. - yapmıştır. Bu cürmümeşhudlard:ı bir 
nan tedkiklere devam edılmektedır. çok kimseler kumar oynarlarken •aka
Tedki~l_e: 9 ~ 7 mali senesi so~una ~a - ianarak adliyeye verilmişlerdir. ~ 
dar bıtirilmış olacaktır. Tesbıt edıle - Bu meyanda Küçükpazarda Büyük 
cek tenzilat mikdan 938 mali yılından Yenihan kahvesinde Hasan Hüse. in 
fübaren tatbik ~ilecekti~.. . Şuayyib, Emrullah ve Osm~n, Küç~< ~ 

Bursada büyükler aleyhinde tefev -
vühatta bulunmaktan suçlu İstanbul • 
lu İbrahim yapılan muhakemesi neti -
ccsinde bir yıl hapse mahkUın olmuş
tur. 

Hayırlı evlAd 
Birkaç gün evvel Vasil isminde bir 

111111 m 111111 
Şehir 'Tiyatrosu 

Dra ıı kısmı 
Buglln saat 15.30 da 
ve akşam saat 20.30 

KRAL LiR 
Yazan: Shakespeare 

Trajedi 3 kısım 

"!il il ıl 1 ... it 
111111111 

Komedi kısmı 
Halkımızı hafıf alkollu ıçkılere aıış· pazarda Mevlud Mustafanın kahvcs:n

tırmak maksadile yapılan bu tenzilat, de Ahmed Abdullah Mehmed ve H~ -
ağır. alkollü içkilere teşmil edilmiye - ~an, Kadı köyde Gazlpaşa caddesinde BııgOn 
cek~ır.. İbrahimin kahvesinde hamal Galib, ve 

saat 15.30 da ve akşam 20.30 da 
Bir kavuk devrlldl 

I~ki .aleyht.~n ola~ ~:ızı dok~~rl~r~. - Süleyman, Üsküdar araba vapuru :ske
mız ıçkının dur:ya y~zunden busbutun l lesinde Osmanın kahvesinde Şevket, 
knldı~ılamıyacagın: soylem~~le. b:ra. - Cahid, Samatyada İsmailin kahves:nde 
ber hıç olmazsa agır alkollu ıçkılerın 

1 

Nobar ve Ahmed, Üsküdar İhsaniye 
kal~~r~lm.ası .ve. bunun ~erin~ ~af!f al· mahallesinde Hakkının evinde Nizami, 
kollu ıç_kılerın ıkame edılmesını ıste - Salih, Niyazi, Kadıköy Yeldeğirmeni 
mekte~ırl_e:., . . Tepe sokakta Süleymanın kahvesinde 

:. e~ılhıl~l cıle~den akıl .~asta~esı ba~ J Niyazi, Ali, J ak ve Kahraman, Üsküdar 
hekımı or~ınaryus P:~fe~or Mazh_a~ Ô:> Atlamataşında İranlı Ahmedin kahve -
mnn da bır muharrırımıze bu fıkırde sinde Mustafa ve Servet kumar oynar-
olduğunu söylemiştir. !arken zabıta memurlan tarafından ku 

Yazan: Ctılal Musahib oğlu 

ERTUCRUL SADi TEK 

TlY ATROSU 
Pazarhısl ; (Kadıköy) 
Salı : (Bakırköy) 
Çarşamba : (Üsküdar) 

sinemalarında 

CEZA KANUNU 
Vodvil 3 Perde. 

Şirketimiz, bu kere Galatada, 
Voyvoda caddesinde Hezaren ha
nının birinci katında Galata Husu· 
si müdürlüğü namile bir şube aç
tığını ve müdürlüğüne de müstakil 
müdür sıfatile: 

ABDI VEHBi DURAL'ı 
tayin eylediğini sayın müşterileri
nin ıttıla nazarına arzederken şim
diye kadar şirkctimiı hakkında 

gösterilen itimad ve teveccühün iş
bu Hususi müdiriyet hakkında dahi 
esiı:genmiyeceğini kuvvetle ümid 
eder. , ...................... .., 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETt 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İnglllıl J1rUJ 

Türkiyentn başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\'ya, P,omanya, 
Suriye ve Yımanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Memurların şahsi va:ıiy~tleri mar alet ve paralarla beraber yak3la - , ...... ~ 1938 senesinin en bnynk filmi - Tolstoy'un en meşhur eseri 

leri~ea:;~~~nh!;r~C:u~~s~;:~!Y~:: narak adliyeye verilmişlerdir. 

1 
K R E U TBethozven 'iEn ııRaht mtsıziği Q N A T 

rafından doldurulan hal varakaları da- Toplantılar: 
ire amirlerince tamamile alınmıştır. ~, H lk . d k nf Her kadını ve erkell alAk•der eder. Bcyog u a evm e o erans 
Hal varakal~rı bu ayın onuna kadar nevoğlu Halkevitıden: Sah günü snat. 18.30 Senenin en muhteşem filmi, en cıtıip aşk rom!lnı • En fevalAde müzik 
Başvekalet Istatistik Umum Müdü~lü- da Evimizin Tepebaşındakl merkez blnnsın-ı Bntnn dünyayı hayran e·fen bir şaheser 
ğüne gönderilecektir. Başvekalet Is - da Edebiyat Fakültesi Ordinaryüs Profesörü (Fransızca) !JGZIO • LIL DAGOVER, PETER PETER&ON 
tatistik Müdürlüğü bunları tasnif e - Bossert tarafından cHlUUerıı mevzuunda 

1 

Ü 
decektir. konferans verllecektır. Bu mevıua dair bazı Bugün T R K sinemasında 

resifuıer ve eserler projeksiyonla gösterile- 1 d lA J • 
Elektrik saatleri kontrol edilecek rektır. Herkes gelebmr. ~------- Bugün aaat 1 e tenzi t 1 

matine 4111••••-ll"' 
Ölçü ve ayarların 936 senesinde u - 1 

mumi kontrolü yapılmıştı. İkinci umu- Bugün M {E L ~ K Sinemasında yeni seneyi kutlulamak için 
mi kontrol de bu ay içinde yapılacak • 
tır. Kontrol işi ayın sonuna kadar bi - Zevk • Net'e • Eğlence programı 
tirilmiş olacaktır. Elektrik saatlerinin 1 _ M i K ,. N 1• N Ş E N H A F T A S 1 4 kısımlık renkli komedi 
kontrolü için de Marmara mıntakası ! 

ölçü ve ayarlar müfettişliği Avrupa - 2 • ş E N y u M u R c A K 
dan yeni bir alet getirtmiştiz:. 

Bir tramvay kazası S H 1 R LEY T E M P L E'in Fransızca sözlü en eğlenceli ve en güzel filmi 
vatman İsmail idaresindeki 174 sayılı I Seansferı 11 - 1 • 2,15 - 4,"t& • 8,30 auvare 9 da 

tramvay arabası Taksimde Yenişehir soka- Bı•gün saat 11 de hususi tenziJitlı matinder tertib edilmiftir • 

ğında oturan Serldse çarparak muhtell! yer J '•••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••-••-• Jerinden yaralamıştır. 

• 



• 

2 lkı ııcikaııun 

köyü 1 H1rsız yaka latan· Ayvalıklllar belediye reislerinden Geredede bir nümune 
yapılması kararlaşt1rıldı 

• 

gülya oı şişe leri hizmet bekliyorlar 
Ankarada meleorol~ji ... sis
tanlarını soya~ hır.sızlar 

nasıl yakalandılar ? 
Ankarada Ulucanlarda Oktay sokak

ta devlet meteoroloji müessesesi asis
tanlarından Hakkı Akhanla Süleyman 
Başköylünün oturdukları eve hırsız 
girmiştir. Her iki arkada.ş hırsızlığı za
bıtaya ihbar etmişlerdir. Başkomiser 
Halid şikayetcileri dinleı ken şikayetci
lerin çalınan eşya meyanında İsparta
dan getirılmiş beş şişe gülyağının da 
bulunduğunu söylemeleri üzerine: 

Diyorlar ki: "Eğer belediye reisi daracık sokakları 
genişletir, kasa baya su getirirse memleket hizmetini 

ilelebed unutmıyacakhr • 

- Hah . buldum diye yerinden fır· 
lamış ve yanına arkadaşları üçüncü ko
miser Niyazi ile .sivil konııser Akili ve 
504 numaralı polis Meluned ile bekci 
Şevketi alarak tahmin ettiği yere git-

Geredede 1eıöy k!tiblm k1ı&mma dna• edenler k4ymabmla biT' aradae miştir . 
.. Gerede (Husum) - Kazanın 170 kö- deki yıl kaza ve mmtakanın iman için Başkomiser Bay Halid filvaki hırsızı 

)'ünde köy kamıma tatbik edilmekte- daha esaslı tedbirler alınacaktır. bulmuş, bu ayede bu hırsızların daha j 
llir. Şimdiye kadar 375 kilometre yeni Kaza kaymakamı Ramiz Batuk köy b1rka~· vak'anın faili olduğunu meyda- _ .. _ 
Yol, 18 ilk, 6 yatılı okul ve bir hamam işlerile bizzat meşgul olmaktadır. Köy ua çıkaımıstır. Hırsız olarak yakala- Ayvalığın umum! gonmjp 
yapılmış, 3000 dönüm tarla ihya edil- katiblerine de bir örnek elbiseler yapı- ı na.?. n.da~J~r Ankarada odacılık ynpan 1 Ayvalıktan yazılıy?1: A~.val~k E~~ ruştur: Elli lira maaş alan bi: ::: 
iniş, 102 pulluk, bir mısır makinesi, üç lacaktır. Mu :nmın ıle arkadaşı boyacı Hamza- ' mm takasının bir incısı, tabu guzellıgı tam bır gıda alayım derse aldıgı 
süd makinesi alırunq ve 12 köye de Köy kanununun mıntakada tamami- dır Bunların ikisi de Kayserilidir ve itibarile de belki yurdumuuzn en şirin şın hepsini aşcıya vermesi icab ediyor. 
damızlık sığır boğası. verilmiştir. Köy le tatbikından dolayı köylüler çok se- çaldıkları mallan Kayc;eriye gönderdik· bir kasabasıdır. Eskiden '45.000 ntifu::.a 300.000 lira masrafla 40 kilometre 
kltiblerinin bilgisini artırmak için ka- vinmekte ve Cumhuriyetin nimetlerı· leri anlaşılmıştır. malik olan bu kasabanın bugün karşı- mesafede bulunan iyi bir suyu kasa· 
r..a merkezinde bir kurs açılmıştır. Ka- ne karşı şükran hislerini ifade etmek- Ba~komiser Halidin .. Gül yağı şiı;ele- sındaki Alibey adasile oeraber tam 23 baya getirme.sini, daracık sokaklar 'l 
~anın muhtelif kzylerinde kzy kanunu- tedirler. ri» sözünü i.~itiı işitm<'z hırsızlarm kim Lin nüfusu vardır. Başlı<:a mahsulatı genişletmesini, nhtımın tamamlanma-
aun kazai hükümlerinin tatbikı için olduğunu t.ıhmin edişiı e gelince: j zeytin ve tütünden ibarettir. Bu seneki sını, bilr kısım yolların asfalt yapılma· 
nümune köyü Y~~ılması kararl.a~ınl- Muşla Ata türk Va.k'.adan birkaç saat evvel mahalle 1 ma~sul ıyi f.ıkat fiatlar düşkü~dür. B~- smı gençliğe vadederek bila ücret be-
~ıştır. Yakında koy :muhtarlan ıçm de B .. lü :k d .ldi bekcıs çok sarhoş oıan Mükriminın rtısı çok zengin ve uyanık msanlar a lediye reisliğini der'uhde eden yen be· 
bir kurs açılacaktır. U S re ze l bazı hal.k-rindcn şübhelenmiş, onu ka- dolu olmakla beraber her nedense bu l d ' · · Ali Komiliden bu kasabı 

132 k" t ı~ 8 k" tr l k 1 .. .. - M" . . A d . e ıye reısı 
oye e .. on ve oye san a Muş (Hususi) - Büyük kurtarıcının ra .o a gotuı:nuştur. ukrımın kura·ıkasabada istirdaddan bu ana ka argo- halkı çok şeyler bekliyor. Az zaman zar-

k~nul~uştur._ K~~ k~culanna da .res- meml:1tetin. her tarafında heykellerı kol~a .~fak bı: sorgurian :onra ha~kııı- ğüs kabartacak tek bir eser yapılma· fında daha uzun boylu bir şey yapma· 
~~ elbıse gıydınlm~tır. Gecelen de 1 tec:essum edip dururken memleketimiz dakı subhelerı kuvvetlcndırecek hır de- mıştır. Sokakları Arnavud kaldırımının lk b" "k b' patisini kaza· 
koylerde devriye ~zdirilerek inzibat j bugüne kadar bu şanlı heykelden mail- lil bulunmadığından serbest bırakıhm~- uyduımasiyon şeklile döşenmiş dar ve dan ha ınb 

1
uyud' ır . 5~~1' Komilı bu 

ıve lisryiş temin I ktad 0n·· .. " F , t .. . d k . . 1 1 • • nan yenı e c ıye reısı ı 
-··-- o uruna ır. umuz- nmı kalmı.ş ve halkımız da bu yüzden tır. aKa uzerm en ·uvvetlı bır au pislik içinde, daha dogrusu eskı tarzı k h t k da mühim 

0 
an 

...... ...... • k k · ı · t k 1 k . ıhh' memle etm aya ı a r 
B . k teessürlere garkolmuş idL Bu mühım yagı o usu ın ışar eme te o mac;ı o- mimari üzerine yapılmış şeraıtı s :- kas ba g tı'n'r daracık so-lr d d • • · · J d'kk · · · A •• • d bu suyu a ya e , Q zn lŞCl mahrumiyet vali imarcı Tevfık Gürün m~s<'nn ı, z n ı atı~t celbetm ştır. y<-"den, hatt~ Alla~ın bol guneşın en kaklan genişletirse bu adam faniler a-

z nazarı dikkatini celbetmiş ve derhal lkı asıstan çalınan eşya arı meyanında mahrum b rer rutubet kuyusudur. B "nk" ~ 

fi b l ·· ı - · · · .. , 1 • kanşmıyacaktır ugu u ner Q TQR 0 uda muhteşem bir kaide yaptırmıya başla- g~ }agı şışe~erı bulunduı:{unu da soyıe-,Hnlkı üç ay refah, dokuz ay sıkıntı ıçe- r.asına.. . . ~a elecek nes-
ve ikmal etmişti. İstanbuldan cel-1 yınce komıser bu vak'ayı hatırlamış, risindedir. Kasabada temiz bir su olma- lın degıl, yırım .asır so . g .. . Kab • i ~ilen Atatürk büstü. memurin ve tc-lşübheleri de kuvvetlenmiş, bu sayede 1 dığmdan bütün halk yağmur ve kireçli lin de kalblerinın en de~ .~oşe~ıerm~• zn e Q Ç l ekküllerle mekteblilerin ve bütün hal- 1 de hem .~ırs~zla~, -hem de hırsızları. :le ı kuyu suyu içmektedir. Bu yüzden in- sevgı ile yaşıyacak ve ~y.uk bir . hur-

Zafranbolu (Humsf) - 1935 de üni
P.'ersite dişci şubesinds mezun ı>lan, 2 
rıı da diş tababeti mektebinde cerrahi a
sistanlığı yapan Necmiye Eker burada 
bir kabine açmış, çal~ağ:ı başlamıştır. 
Necmiye Eker bq ay gibi kısa bir zamaL 
tarfında kendini muhite tanıtmıı, mu
i\!affakiyetli ameliyatlarile şöhret ka -
tanmış ve gittikce ehemmiyet keıbeden 
Zafranbolunun diş doktort: ihhyacını da 
karşılamıştır. Re1rimde Necmıye Eker ça
lışır-ken görülmektedir, 

lm coşkuıa tezahüratı içinde kaideye 
1 
veren gu lyagı şışelen ve çalınan dıger 1 sanlarının benizlerinde kandan eser metle anılacaktır. Çok umıd ederiz ki 

ko lmu ve heyecanlı söylevlerle sü-
1 eşyalar bulunmuştur. 1 yoktur ve bir haylı de hasta vardır. reni gelen uyanık kaymakamımızla el-

nu ş .. · ı -··-···-·····-········--····-··---- A l k Türki · pah lı b. k - ı rek · t'klAli uğrunda kanlarım rekli alkı.şlarla açılış törem yapılmış-

1 1 
yva ı yenın en a ır a e e vere ıs ı . 

tır Memleketimiz de bu büyük şerefe Kliçük memleket haberleri sahasıdır. Bir kilo prasa 1 o, bir kilo ıa- döken, canlannı veren 23.000 den ıba· 
k · t · - - - --- hana 10 hirkilopatates JO, bamya 150, ret olan zavalh Ayvalıklılann bu me-
avuşınu.ş ur. F..zlnede fakir çocukları himaye et 50, ufacık bir tavuk 50, yağ 120, bir deni ihtiyaçlarına canla başla cevall 

Mardinde şiddetli 
iki zelzele oldu 

Mardin (Hwrusi) - Burada fasıla ile 
iki defa şiddetli zelzele olmuş, bazı b.
nalar çatlamıştır. Nüfusca zayiat yok
tur. Zelzele kazalarda da aynı şiddetle 
~ılmiştir. 

Ezincde Gazi okulunda teşekkfil eden hl- kap et vemeği 20 bir kilo balık 90 ku- venneğe çalışacaktır. 
maye heyeti faaliyete geçmiş, 35 fakir ço- _ • ..;.. ....... ~ • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

cuğun yiy:~::~::::::~~:;er Kızılay ı·çı·n tezahürat 
Adanada Karşıyalı:a mahalle inden Ömer 

oğlu Suleymanın merkebin! mezarlık 1çer1-
sındt' keserek derlshıl yuzllp saımaktan suç-, 
lu S. ıh ve arkadaşı Davudun ikinci sulh 
cezada yapılan duruşmal:ırı sonunda Sallhln 
uç ~n. Davudun da '15\ gün hapsine.karar 
verUmLşt r. 

1 
Adana ve Ceyh:ııı havali inde bir çok hır-

b. k k 81Zlık ucı ından dolayı mPvkut bulunan Hasta ır çocu aza Nl)a. \iÇ sen • Zekeriya da !ki sene altı aya. 

k ·· · ıdU malı nı olmu ı.ırdır. 
urşunu ııe o Çın 1 koyunden bir kaç kişiyi ynrahyu-

1nebo1u (Hususi) - Goyntik köyün- rnk oldu rrekten suçlu Çınarlı köyuııdeıı 
den Cıvelek oğlu Kfunıl n kızı dort .) a- I> ırmıı o lu Hacı hakkında ağır ceza m::ıh-

. . h keme ·de verilen (25) sene iki ay (21)) gün-
şında Ülfıye evlermde asta ya• ırken Hık mahkumiyet kararı temyiz mahkemesı 
akrabalarının çocukları odaya gınnı~- t rafından tasdik edilmiştir. 
}erdir. Biri yedı, diğeri sekiz yaşında 1 Adanad a kömür narhı 
bulunan bu iki akraba çocu u odada 1 Adana belediyesi tomur narhını t,(tltan 
oynamakta iken duvarda asılı duran av satışlarda beş, pernkende satışlarda 6 kuru
tüfeğini nasılsa düşürrnüşlerdır. 1 şa tndlrml Ur. Belediyenin anlaştığı bir to

y e d" en tüfek ateş almış, nam1u- mür tur arı hartada bir vagon kömur ge _ 
er ~ • 1 ttrlc.rck belediye hesabına 4,5 kuruş üzerln-

tlan çıkan iri ~rınaiar yalakta hasta l den çuvalla satmaktadır. Şehrimize külliyet-
yatmakta olan Ulfiyeye isabet etmiş, li ınlkdarda odun ve kömilr de gelmektedir. EzWıedc yapılaa teza h1'ratıaa bW iftdbc 
çocuk derhal ölmüştür. Odunun kilosu aıt.rnıı paradır. Biga (Hususi) - Kızıl.ayın 60 ıncıl Antalyada Kızılaym 60 ıncı yıldönü-. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: yıldönümü merasimle kutlulanmış, ku- ,mü Cwnhuriyet meydanında yapılan 
• • ruınun yeni idare heyeti de seçilmişler- bir toplantı ile lrutlulanmış, meydanda 

(({ 

- Geçenlerde bir moda 
gazetesinde okudum, Ha -
aan Bey ... 

... Bu sı>ne yılan derisi 
ayakkabılardan sonra._ 

... Yılan derisi mantolar 
çıkmış. Faklt müdhiş pa • 
hah imij .• 

Hasan Bey - Anlasıldı, 
yılanlar intikam alıyorlar, 
fakat zavallı kocalara hınç
lan ne? 

dir. Yeni idare heyetinde reisliğe hü- Kızılayın mezayasından bah..~ilen nu
kumet doktoru Mu:ımmer, aza1ıklara tuklar söylenmiş, Halk.evine gidilmiş, 
da belediye doktoru Ni) azi, eczacı İlJ- gece Halkevinde bir müsamere veril
rahim, dağcı Tevfik, belediye azası Ah- miş, doktor Bürhan tarafından Kızıla-
med getirilmişlerdir. yın larıhçesi anlatılmıştır. 

* Ezinede Kızılay merasimi hastane ü
nünde yapılmış, K.ızılayın yüksek hiz
metleri halka anlatılmış, hastanedeki 
ha.stalann hatırhn sorulmuş, hük\tmet 
doktoru Fahri Ferid Özkalın nezaret 
ettiği bu merasimde muallim Şefefed
din Uysal ile Salın nutuklar söylemiş· 
ier, tertib edilen alay sokakları dolaş
m~ır. 

* Kızılayın 60 ıncı yıldöniımü mün ıs be
tile Malkarada bütün dükk: nlnr ve b na
lar Türk VP Kııılay bayrak arilc donatıl
mış, yapılan mcrasımc butu'1 halk, ask r
ler ve mt>ktebliler ı tirak etm' ş, ka. ba 
sokaklarında dola 1;mı~, gece d0 Ordu(' -
vinde Gençle1 Birlı ınin mu ' kı kolu ta
rafından bır konser verilnıı~tır. 



• Sayfa Olf roSTA 

1 
• Tarllıden sallf alar : [_ HAdiaeler KarfUmcla 

OKU KADEHLE 
IKADBNI 

Yüz tuvaletinin 
esaslan 

işsiz bir serdar(!) 
y ılba§ı gecesiydi. Bir dostum eyj

rne gelmişti.. 

Diyecek, ve kapının eğri, pencerenin 
biçimsiz, duvarların eğri büğrü olduğu • 
nun farkına varnuyaca'ktır. 

.. .. . 
- Seninle şöyle blr çıkıp çalgılı 

1ere gitsek. 
bir Defterleri teftiş edilen muhasebeci, Jlril-

1 

fettişe iki kadehcık ikram etse; müfettiı, 
del!Prdelc• hataları, silintileri sezemiye-

Sipahil.r mcuqlarun alamaJılıları ~ Fer had PGfOllın f'Ulırını tatlı
yorlarJı. F erhaJ Pafll bana laiç alclınnaJı. Bilaltia o ela eteiine tqlar 

clolcl.,.aralt culwrle birlilıte lıenJi f'lllırını t'lflomaia 6atladı. 

- Pekala gidelim! cek. 
Dedim ve gittik Tadsız, tuz..~z bir ka- _ Heaab dediğin :i§te böyle olur. 

Jabalık arasına girm~ıtik. .. ı:s bir. masa - Diyecektir. 
ya oturduk. Bozuk b;r muzık aesı kulak- Haboı,•s.,mlı; ltaiyanın karpsına ıi'tlh-
larımızı tırmaladı: la \'lkacağına bir şişe içki ile çıksaydı ve: 

- Buraya da neye geldik ,dedim, kötü _ Buyur! 

bir yer.. Deseydi, İtalyana sevimsiz görünen Ha-
Dostum güldü: beşistanlı o zaman sevimli görünecek ve 
- Hele iki kadf'h atalım, dedi, bak bu vaziyete gelmiyecektı. 1 _ ·cuzü boyamadan önce, boyanmıya 

o zaman her şey -;ana ne güzel görünür. Çinli ile Japon birbirlerine diş biler - hazır 'f>ir hale koymalı. Yani, yumuşak, 
Hakıkaten dcd:ği gibi de oldu. O tad- lerken, onlara: l düzgün, kadife gibi püriizsüz bir hale. 

llZ, tuzsuz kalabalığı yavaş yavaş hoş _Etmeyin, eylemeyin! Bunun için onu önce temizleyici bir krem 
bulmağa başladık. Pis masa gözümüze te- Diyenler, hPr iki tarafa bir iki kadeh ile temizlemelidir. Fazla yağlı cildliler bu 
miz gönindü, bozuk müzik düzeldi. ı d · k d·ı·ğ · d b ı 1 b·ı· sunsa ar ı, o zaman ış en ı ı ın en a - kremin yerine su, sabun da kul ana ı ır-

Yılbaşı geçti, 'çkınin tesiri geçtiı şimdi !edilerek, Çinli ile Japon birbirlerini öl- ler. Bundan sonra hemen besleyici bir 
düşünüyorum: dürerek yerde birbirlerile öpüşecekler - krem sürünmelisiniz. 

- Bir iki kadeh! d 
ı i. 2 - Kremin fazlalığını silmek için te-
yi bir şey diyorum. Mesela terzi yap- Daha düşüneyim mi? 

hğı biçımsiz kostümü, müşterısinin sır _ . . . . miz bir pamuk parçasını (sıkıştırıcı - ar-
Alacaklı ile b?_rçlu, ev sahıbı ıle kı . - tcnjnn) bir losyona batırıp b;.itün yüzü-

~ giydirmeden: racı bakkalla muşterı, daha daha ne bı- .. d gezdiriniz. Yag~ lı cildliler limon su-
- Lutfen bir iki kade!ı içer misinız? l · b" " b ı b b" 1 · h ı nuz e 

Dedi. Kırmadım .. Yuan: 
• 

eyım.. utun un arın ır ır erıne oş • rmon suyı·ıe yapılnuş bir losyon 
Dese .. ve müşt~rısıne içirse .. her halde ·· ·· ı · k ı h k l İ · yu \ eya ı 

gorunme erı .o ay_.. em _ço ko ay. kı kullanabilirler. Bu suretle cıldin açılan De'"'"" P•ıaı, kab-'- '-afalı, _,.. .. .ı yü -
ınüşteri kostümün kusurunu görmlye - k d hl h lled ı k b ı • ·.,, -ır- 11.A .. ....;u.u 
...... ktı·r. a t' e a ıverı ece ır mese e.. d likler1 sıkışır yüze ta:elik gelir. . T A1- Meh ed p 
"'"'" Hatta, hatta ayyaş, Yeşi!aycıya ıki ka- 1 e . ' 1 rek.li bır adamdı . .ı...au& m .. a.~yı 

Mimar, yaptığı binayı teslim edeceği d h 'k .k t belk" d 3 - Derinız artık boyaya hazır demek- bin tıi'rlü hileler ve gamazlıklarla olume 
.. b' e cı ı ram e se. ı 0 a: tir. Ya bir gu-zellik kremi ya'1ud da (fon su··rukledikten sonra sadrAzam olmuştu. 

gun; ınanın sahihine, fazla değil; ikı ka- - Oh, ne iyi ediyorsun da içiyorsun! 1 
dehcik ikram etse. Bina sahibi.. Diyecekti. dö ten} den yüzünüzün her tarafına mcc O sırada İran üzerine cwfer yapmak ge-

- Oh ne ala, bir bina yapmışsın.. lsınet lfolıisi ; bir tabaka sürersiniz. Pı.ıc rpvı tutacak 1 rekti. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~y budu~ Bunların muhakkak iyi ~r FakatD~~şPapku~Mvekudr~ici 

C Bunları bl'lı'yor mu Jİdı;nı'z", =ı- cinsolma1arışarttır.Yokfasıkısanm·'~n- oralarda · dcğil, !stanbulcfa göstermek, o 

Hayatında hiçbir maçında 
maglOb olmıyan tek boksör 

Dünyada hiç bir 
maçta, bir tek ce
fa dahi yenilme -
den ünvanını mu

hafaza ederek çe • 

kilmiş ıet adam, 
bir Anwrikalı .bok 

sördür. Adı Mac 

Anliffe'dir. 1885 den 1896 ya kadar hafif 
siklet boks pmpiyonu idi, ve bir kaç 
hafta evvel vefat etti. Bu adam gerek 

yaptığı maçlarda, gerek kendı namına 
tutulan müşterek bahislerden, ~ he -
abma 300 bin dolar kazanmJ.ftlr. 

* Kolonya nasll yapıldı? 
. Fran5.1zlann iddiasına göre kolon -
yayı ilk icad edenler kendileri ulmuş
lar .. Bunun için anlatılan fıkra olduk -
ça gari b<Hr. 

İlk kolonyayı, bayıınlık w sinir buh
ranları için bir \}aç olmak üzere Pol Fa-

rina adında birisi yapmış. Bütün ımalatı 
küçük bir fişeden 1baretmi§. Sonra öl -
müı. Fakat bu keşfinin formülünü ye -

~ m<>ler yeniden açılır. Cıld, tazeliğını kay- zamana kadar gelmiş iadrazamlann hep -
heder. sinden yaman olduğunu göstermek, deh-

J Çok yaşamak için çok 
lazım mıdır? 

4 - Pudralanmadan önre yanaklarınız- şet salmak istiyordu. 
h ... r _ 0İ la göz kapaklarınızı boyayır.ız. Çünkü: Bu Onun bu fikrini bilen dalkavuklar, bil-

bovaların üstünden pudra gcçınce daha hassa alim geçmen softalar: 

ı f h 1 ğl d - Harbi buradan idare edersiz! İran tabiileşirler. Maama i. .. a nın~ 7.. ~a ı e-
ğilse pudradan sonra surmelısınız. üz~ ~r vezir göndermek elbet ye -Deri.er ki çok ya-

şamak için idman , \ \ I '/ / 

k l A d --" "? 5 - Pudranızı mümki.in oiclu~u kadar yapma azım ır. ~,,,.. , .. ... 
Tembellik hayatı ~ 

1 
büyük bir hupe~ le ve bol ~el .. surtinuz. 

kısaltır. Bunun ak- "'""'r. , ,,. Fnz.lasını sonra, ınce, uzun tt•ylu, yumu-
._,.. ~ 1 k b. .. f ·ı l sini iddia edenler ı şa ır yuz ırçası e a ırsınız. 

de var. İddıalarma 1 6 - Ekseriyet dudaklarını ~oğrudan 
misal olarak, meseli kaplumbağayı gös- doğruya rujla boyar. Ucu d:ı•ına ınce yon
terirler. Dünyanın en yavaş hayvanıdır. ! tulmak şartile fena bir usul değil. Fakat 
300 sene yaşar. Fili gösterirler. Pek hare- en iyi usul yağlı bir (ruj) ıı ince bir f1r
ket sevmez. 150 sene yaşar. Leyleğe bak 1 çayı batırıp bununla tıpk2 bir tabloyu 
derler. Uçmaktan hoşlanmaz. 90 sene - boyar gibi dudaklarını boya111aktır. Daha 
nin belini büker. Buna mukabil köpek doğrusu yalnız üst dud:ığı. Çünkü alt du
hareketlidir. Fazla yaşamaz. Siııcab, tav- dağınızı, üst dudağınıza b:ıstırarak ken-
şan, tazı hep bu haldedirler!! diliğinden boyıyabilirsiniz. 

Jf. 7 - Dekolte bir tuv:ılet giyinecekseniz 
Bir örUmceğe nekadar gıda tabii boynunuza, omuzlarınıza. kouarı-

IAzımdır? nıza, ensenize de makyaj yapmayı unut
mazsınız. Renginize uygun bır tuvalet 
sütünden sürünürsünüz_ 

Örümcek ipli -
ği elde edebilmek 
için (12) bin ö -
rümceğe ıhtıyac: 

varmış ve öriimcek 
yetiştırmek, bu 
bakımdan, Madagaskarda hususi bir 
san'at haline geimiı. Yalnız, bir parça jn
ce bir san'atımş. Çünkü bir örümcek, 
günde, iki yumurta ağırlığında gıdaya 

muhtaç bulunuyormuş. ------·--... ·-··-··----·····---

8 - Sıra, en sonra saçlarmız::ı gelir. Gü
zelce tatanıp, düzeltilmiş s::.ıçlnra bıraı da 
parlaklık vermek, makyajın en mühlm 
noktalarından biridir. Bunun için yağ~z 
bir briyantin'den saçların her tarafına 

kolonya serpes gibi serprr.elisiniz. 

Ha kadın bilmelidir: 

ter! 
Dediler. Hele bunlardan biriıi, söz a -

rasında yılışık yılışık gü lerck f\ıl sözleri 
söyledi: , 

- Benim sultanım, sen bir afitabı ilcm
tabsın; yerinde otur ve etrafı aleme neşri 
nur edip cihandan zulmeti götür! 

Müftü, sadrazamın sefere gitmesine ta
raftardı. Derviş Paşa onu değiştirdi ve 
yerine kendi arzusuna hızmet edecek o

lanı getirdi. 
Ondan sonra zaten kadın tabiatli olan 

birinci Ahmedi kandırarak deli Ferhadı 
İran ordusu serdarlığına tayin etti. 

Bu tayin (haziran 1606) tarihinde olu
yordu. Çok geçmeden Deli Ferhad Oskü
dara geçti. Çadır kurdurdu. Böylelikle 
herkes, seferin Anadolu tarafına, İran üs
tüne yapılacağını anladı. 

Ferhad Paşaya (Deli) lakabı boş yere 
verilmemişti. Bu adam tam m:masile ca
hildi. Pek çabuk kızardı. Yapacağı işleri 
biraz düşünmek şöyle dursun sormak bi
le istemezdi. Emirleri !"astg<'le, etrafında
kilere muamelesi ~ok f~na idi. Çok zaman 
• bir pire için yorgan yakan, tabırine u
yan hareketlerde bulunurdu. 

jenine bırakmış. Bir gün, nipnlısının e
vine giden bu delikanlı, kınn uğradığı 
lNhrana karşı bu kolonyayı kullanmak diği sermaye ile bu genç ta.rafından tek
tsıemiş. Şişe elinden düşmüş, devrılmiş. raren yapılmış ve böylece, dünyada, iık 
Evde misafir bulunan bir kadının hoşu- olarak kolonya sanayii kurulmuş bulun
na giden bu koku, gene bu kadının ver - muş. 

Büyük duvar halıları 
nasıl temizlenir? 

Duvarlarında büyük duva>: halıları n
lanlar onları oldukları yerlerdPn in~ir

meden şöyle temizliyebil!rler: 

Mesela cDeli Petrot gibi iyilik için 
müfrit hareketlerde bulunan makbul ve 
mergub delilerin tamamile aksine bir a
damdı. 

Ferhad Paşanın kumandası altında on 
bin Yeniçeri, topçular, Karaman ve Sivas 
Sipahilı'ri vardı. İrana kndar giderken 
yol üstündeki valiler ve beylerbeyiler de 
askerlerile birlikte iltihak edeceklerdi. 

Okuyucularıma 
Cevablarım •• 

Maçkada Bay Saffete: 

Fakat siz sabahleyin hadiseden 
haberdar olduğunuz zaman kızıyor
sunuz, bu hareket ile frenklerin No
eli arasında bir benzeyiş buluyor -
sun uz. 

Bir parça (İspanya beyazı) denilen ak 
tebeşir alınız. Bununla halının yüzünü 
kamilen oğunuz hahnın yüzü bembeyaz 
oluncaya kadar ovduktan sonra yumu
şak bir fırça ile yukarıdan başlıyarak r.
şağı doğru inmek suretile fırçalayınıı. 

Göreceksiniz ki halıdan dökülen beyaz 
tozlar kirlenrni§ olarak yere dökülecC'k
ler. Halının rengi güzelleşecek ve hiç za
rar görmeden tertemiz olacaktır. 

İstanbulda hazinede para olmadığı için 
tamtakır yola çıkılmıştı. Askerin maaşlan 
verilemiyor ve mırıltılar gittikçe yükse
liyordu. 

Asker Bursaya geldiği zaman bazılan 
şehirde öteye beriye sarkıntılık etmeğe 
başladılar. Hatta işi o kadar ileri götür -
düler ki kadınlan kaçırmağa başladılar. 

Turaa Can 

Bu hal halk arasında kızgınlık, kadınld 
aruında korku uyandırdı. Can ve na • 
JRuslarının emniyeti için Ferhad Paşav• 
koştular. Şikayet ettiler. Ondan şiddetıf 
emirlE:r, bilhassa bu büyük suçu işliyeJt' 
lerin şiddetle cezalandırılmasını bekli • 
yorlardı. 

Fakat Ferhad Paşnda ne o iktıdar. n• 
de o yürek vardı. Şikayet edenlerin ur 
tüne yürüdü: 

- Ya beni mi kaldırsınlar? .. 
Diye bağırdı. 
Şikayetçiler korktuıar ve boyunları1'1 

bükerek geld!kleri yere döndüler. 
Serdarın varlığile yokluğu birdi. Yeniı 

çeriler ve Sipahiler yollarda köyleri so
yuyorlar, yolcuları çeviriyorlardı. 

Bir aralık mola verilmişti. Çadırlar, k\!9 
lmuş, dinleniyorlardı. Aylardanberi 

maaş alamıyan Sipahilerin artık canları 
fena halde sıkılmıştı Üsküdarda mırılt:I 
halinde başlıyan şikayetler ve küfürlel 
gittikçe yükselmiş, haykırış haline gel • 
miıti. 

- Böyle uh1fe almadan nice yaşarız! 
Sefer, sefer deyip sürüklerler, lakin ha" 
limizi sormazlar. Daha ne kadar zamaJl 
buna tahammül edeceğiz? 

Dediler, bir ses yfıkseldi: 
- Gidelim, serdardan maaşımızı isti • 

yelim! 
- Vermezse? 

, - Vermezse çadırını başına yıkarız! 
Serdarın çadırını başına yıkmak içiıl 

çadırın iplerini kesmek adetti. Bu da is
yanın müdhiş bir surette patlak verdi -
ğini, askerin serdarın emirlerini dinle -
merniye karar verdiğini gösterirdi. 

Sipahiler toplandılar ve Ferhad Paf'" 
nm çadırına gittiler. Hallerini anlattıld 
ve maaş almadıklarından dolayı şikayet 
ettiler. 

Ferhad Paşa onların üstüne doğru yr , 
rüdü ve haykırdı: 

- Ben de Sipahiyim, ben de u11fe al
madım. Ben almamış iken slz mi alacak• 
ıınız? 

Bu hareket ve sözlerile belki askeri 
korkutarak yatıştıracağını sanmıştı. Fa -
kat umduğu gibi olmadı. 

Sipahilerin artık gözleri hiç bir şe"f, 

görmüyordu. Yerden taşlar alarak Ferhad 
Paşanın çadırını taşlamağa başladılar. B" 
vaziyet karşısında herk~ Ferhad Paşa • 
nın boyun eğeceğini, hiç değilse bir ta • 
rafa çekileceğini, hatta kaçacağını zan • 
nediyordu. Fakat bu zanları da boşa çık• 
tı w hiç ummadıkları, hatta akılların• 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Yılbaşı sabahında 
Hikaye hoşuma gitti. Müsaade e

derseniz diğer okuyucularıma da an
latayım: 

Darılmayınız amma tamamen hak 
sızsınız. Benzeyiş bulunup bulun -
madığı noktasını araştırmaya lüzum 
görmüyorum. Fakat çocuğa bayram
ları, yılbaşıları, Cumhuriyetin yıl • 
dönümünü hissettirerek bekletmek -
de büyük bir fayda tasavvur ediyo -
rum. İnsan sadece etten ve kemik -

1 Bacaksızın maskaralıkları : -----------
Yılbaşı gecesidir. Anne çocuğunu 

yatmrken yatağının ucuna ilişiyor. 

•Biraz sonra eski yıl bitecek. O za
man Tanrı herkesi gözden geçirecek, 
geçen yıl içinde iyi hareket etmiş o· 

lanlar varsa onlara hediyeler vere -
cek. Dua et, isteğin varsa söyle, bel-

ki kabul eder, getirir. Yann uyandı· 
ğın zaman yastığının üzerinde bu • 

}ursun> diyor. Çocuk uyumuştur, an 
ne peşinden hazırladığı hediyeleri 

yastığa diziyor ve çocuğun sabahle
yin duyacağı neş'eyi düşünerek tat-

ten yapılmış bir makine değildir, a
sıl kıymeti manevi, hissi tarafında -
dır. Fakat bu noktayı da bırakalım. 
Çocuğunuz büyüdüğü zaman yata -
ğının kenarına ilişen annesinin, ba· 
basının hayallerini hatırlayacaktır. 

Hayatının en tatlı hatırası olarak 
muhafaza edecektir. Kendinizi dü .. 
§Ünmeyiniz, ona bu imkanı veriniz. ' 

~/ 
/11 'J /• \, 

h bir uykuya dalıyor. İşte onun da 
7ılba§ı gecesi •• TEYZE \ ll -- ı ı ıı · 

... 
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Snyfa 7 

Resimli fıkra 
müsabakamız 

"Ben bir th.~arhane kaçkınıyım!., 

Tımarhanede sabah 

Istanbul sinemalarının bu 
haftaki programları 

Hediyelerini alan talihli 
okuyucuların resimlerini 
neşre devam ediyoruz 

Son Postanın açmı§ olduğu lResimli 
Fıkra müsabakası) na gelen cevablar 18 
birincikanunda bizzat İstanbul 6 ncı no
terinin huzurunda tasnif edilmiş ve noter 
tarafından seçilen talihliler ertc>si gün 
gazetemizde ilan olunmuştu. Müsabaka
mızda kazananlara peyderpey hediyeleri 
verilmekte veya gönderilmektedir. Mü
sabakada birinci, ikinci, üçüncü çıkan o
kuyu.culann resimlerini bundan evvel 
neşretmiştik. Şimdiye kadar hediyele • 
rini alan tıılihli okuyucularımızdan bir 
kısmının resimlerini de bugün koyuyo • 
ruz. Henüz hediyelerini almıyanlar mü
racaatta acele etmelidirler. Kendilerin· 
den birer resi.mlermi göndermelerini de 
rica ederiz. 

Yatağı düzeltmek istedim. Gardiyan mani oldu. Y' t f!ı 
kabartbktan sonra pamukları kenara topladı. or yı 
çukur.bıraktı. Sebebini sordum. "Bey böyle istiyor!,, dl. İ 

Röportajı yapan: F anılı Kiiçiilt 
<Tvcöm• ft lktilbu batkı ~) 

• Saray " da Laurcl ve Hardy'nin, " Türk ,, de Lil 
Dagover'in, • Melek " te de Shirley Temple'in 

güzel birer filmleri vardır 

L4uTel ve Hardy PerileT diyannda 

Bu hafta İstanbul sinemalarında gü· 
~ filmler gösterilmektedir. Bunları 
\ısaca bildiriyoıw:: 

PERİLER DiYARINDA 
Saray sinemasında gösterilen bu 

film, meşhur kıomikler Laurel ve Hardy 
tarafından çevrilmiştir. Çok muvaffak 
bir surette türkce ~dirilmiş olan 
bu filmin aynı zamanda çok eğlenceli 
bir mevzuu vardır. Billlassa küçük o-

1 

kuyuculanmıza tavsiye ederiz. 
ŞEN YUMURCAK 

Melek sinemasında minimini sine
n:ıa ~ıl~ızı Shirley Temple'in güzel bir 
~lm~· gösterilmektedir. Shirley Temple 
u. ı~dc l&SO senesinde Nevyorkun 

fakır bır semtinde yıun k"" ··k b" .. . _.yan uçu ır 

muzısyen rolünü yapmakta ~k muvaf
fak olmaktadır. 

KREUZER SONAT 

Türk sinemasında bta hafta maruf 
Alman fihn yıldızı olup bir ~a tstan· 
bula da gelen Lil Gagover'in bu isim 
altında çevirmiş olduğu bir filmi gös
terilınektedir. 

Filmin çok ince bir mevruu vardır. 
Karısını musikiden kıskanan bir koca
nın yeis Ye hiddetle onu öldürmesini 
1.asvir etmektedir. Fihnde aynı zaman
da çok güzel musiki parçalan da var· 
dır. Bethoveıı'in meşhw Kreuzer So
nat'ı bu arada bulunmaktadır. 

NAMUSLU KADIN 
Bu haiif Fransız kemedisinde meşhur 

Lil Dagover c'Kreu.zer Sonat> filmi1'.de 

Fransız artistlerinden Hemi. Garat, 

Meg Lemonnier, Raimu ve Serge Fla

teau oynamaktadırlar. Faziletkar görü

nen, fakat gizlice eğlenen ve çapkınlık
lar yapan bir akademi azasının hayatı
nı tasvir etmektedir. Çok eğleru:eli bir 

filmdir . 
SEZAR BORJİA 

İpek sinemasında bu filmle birlikte 

aynı zamanda Gaiy Coope_r'in meşhur 
Bufallo Bill filmi de gösterilmektedir. 

Her iki film de türkce söt.lü ve çok me· 

raklıdır. 

Rtmri Garcıt ile Me11:remonnier c Namuslu tadın , filmide 

5 ir kazananlar · 

A ıUca.rada Doğ<Jw.

be~ mahalleli A"· 
d~ sokak 1f . ıa 

de Pakize Korte? 

lsumbtıl Asmaaııı 
Kezelhan .akak 
No. 3 ve S de çayca 

1smail 

lıtımbt.ıı ~uk H

ıaind~ 724 Ali 

Tii1'kay 

Ada& posta kut11t· 

ne No. 11 d.e 

&siye Urwl 

Karo.bii.k demir- çe
lik fabrikası had~ 
dehane kısmı ka • 

Awra Etlik ilk 

oktıl öğretmenle -

rinden FiTde"s 
Özgen 

tibi M. Emm 
Özdemir 

1 

Tımarhanede &ı meliyat ıalmıu 
_ 10 _ 1 Sağ tarafta bir pencere var. Önünde 

. . d ğil' ki Be söğüd dalları. _ 
Dinlenilmiyecek gı'bi_ de e · n Koğuşta bir uğultudur gidiyor. Birkaç 

ömrın;nae bu kad~r ~zel, bu k~dar güzel sesli kur'an okuyor. Birisi şarkı tut
renklı, bu kadar ırnage konuşan ~ • turmuş. Elhasıl her ağızdan mnkamlı, 
seye rastlamad~. O ko~uşurken ınsan bestelenmiş bir ses çıkıyor. İnsan gayri 
camlara vuran nısan yagmunınu, ka • ihtiyari bayram sabahlarını hatırlıyor. 
yalıktan düşen çağlayanın şırıltısını Snbahleyin alaca karanlıkta camie gi· 
~uyduğunu zannediyor. . defa dersiniz. Titreye tftreye yanan kandiller .. 

O günden sonra Neyzenle bırkaç . . ağır hazin bir sesle okunan kur'an, pcn
daha konuştum. Bugün muha~e~elerımı- ecre.den gözüken şafak, insana gayri ihti
zi cümle be cümle zaptedemedığıme fev· yari bir ürperme verir. Ayni hissi bugtln 
kalade müteessirim. burada duyuyorum. 

Gardiyan İzzet yalvarıyor: . Yataktan kalkmak istemiyen hastalar 
T f"k bey lütfet Bu akşam b•raz - ev ı • · da pek çok. Gardiyan bunları zorla uyan-

ney çal. dırıyor. 
Gülüyor: 1 k ·a k 

G k d~11ı·ı mi? Hastalar uyu- Kalkan hastalar zora arı ora çı arı· 
- ece yasa cı;; • . •• ki lıyor. İki gardıyanla uç hastn, yata arı 

yacak. .. . l B d t w t 1 k _ Size yasak olur mu? Çalın .. bastala- duzcltıyor ar. en e ya agımı op ama 

d h 
· · r ıstiyorum. Gardiyan razı o!muyor. 

ra aNa 1!1 gke ığr. t _ Canım, Allah Allah yatsğı ben pe:k 
- eyım o uş a. 

G t
. . . güzel yaparım, diyorum. 

- :re ırırız .. 
Göz açılıp kapanıncaya kaaar ney ge· - Olmaz, beceremezsin sen .. 

liyor. Dinlemiyor, düzeltiyorum. Fakat gar-
Zayif nahif bir sevgili okşar, yahud diyan Ali yaptığım yatağı yeniden bozu· 

solmaması için itına ile koklanan manol· yor. Kendisi düzeltmeğe başlıyor. 
yalan tutar gibi neyini eline alıyor .. ya- Hakikaten yatak düzeltişi başka. Şim· 
vaş yavaş ağzına götürüyor .. gözlerini ka- diye kadar böylesini görmemiştım Evve-
pıyor; başlıyor çalmağa... IA yatağı kabartıyor.. sonr:'l pamuk

1
an 

Bu çalgı değil, sinema makinesi.. kenarlara çekiyor, ortasını c;ukur, kenar .. 
Fotoğraftan, en kuvvetli muharrirlerin larını kalkık yapıyor. 

tasvirlerinden daha kuvvetli bir şey. Soruyorum: 
Karlı zirveleri, bulutlara karışmış ye- - N ... ~e höyle yapıyorsun? 

iil yamaçlı dağlardan inen bir koyun SÜ- - c Bey> öyle emrediyor. Hem SC"'" hay-
rüsü gözlerimin önüne geliyor. di bakalım dışarı, git yüzünü yıka. 

Ney sustu .. odada çıt yok .. koğuştaki Dışarı çıkıyor .. yüzümü ;xıkıyorum. 
103 kişi nefes bile almaktan korkuyorlar. Hastabakıcılar, bizi küçük bir odaya 

Asırlar kadar uzun süren bu sük\ittan tıkıyorlar .. oradan da balkona çıkıyoruz. 
sonra Neyzen tekrar cananını aynı itına Burası balkon değil, kuş kafesı . Ara· 
ile ağzına götürüyor, gene gözlerini ka- da küçük bir fark var. Bizim ~afes tel1e 
pıyor, gene başlıyor çalrnağa... değil, koca koca demir çubuklarla yapı1-

Büyük annemin dizine yattığım zarnanw mış ... Hastalar bir yukarı bir nşağ1 dola
lar söylediği ninni bu. Allah rahmet ey· §ıyorlar. 
lesin büyük anneciğim, ne güzel de söy- Yusuf peygamber, elinde bir torba gö
lerdi? Zaten beni öyle alıştırmıştı ki di· züktü. Hepimıze birer dilim ekmek daf,tıt
zine başımı koymadan imkanı yok, uyu- tı. Hem yiyor, hem etrafı seyrediyorum .. 

Rus prensesi Kyra 
Kayzerin oğlu 
ile nişanlandı 

yamazdım. Oyalı yemem ile örtülmüş kı- Sağ tarafta Yeşilköye doğru giden yol 
nalı saçlarla çevrili öyle güzel, öyle şMn alabildiğine uzanıyor. Karşımızda köş· 
bir yüzü vardı ki ... Zavallı, benım az mı kümsü evler, kulübeler .. sol taraf deniz. 
kahrımı çekmişti. Balkonun içine doğru dönüyor, hasta-

·························· ........ ···············•· lara bakıyorum. Uzun, kısa, zayıf, şiş-
································................... man. güzel çirkin bir sürü hasta .. kimisi 

- Haydi kalkın.. söyleniyor, kimisi konuşuyo:-. 
- Haydi Mehmed kalk! İki kişi müstesna, gayri tabii kımse 
- Kalkın! yok. Bir leyli mekteb tenefiüshancsın1e ' 
- Haydi Napolyon uyan.. de bu kadar patırdı olur. Gay ı tabii de· 
- Heey .. Faruk!. diğim iki kişiden biri kırmızı örme bere· 
A .. uyumuşum .. nasıl, ne vakit? Ney- li. karga burunlu, kısa boylu, pijaması. 

zen neyini öttürüyordu. Dcme'it ninni hı.-- nın üstüne Jaciverd pardesü giymı biri-
ni uyutmuş... si.. 

O kadar rahat, o kadar iyi, o kadar \at- Diğeri ,orta boylu, ablak çehreli, tat:ır 
h uyumuşum "ki, kuş gibi hafifim. suratlı, haki keten bahriye elbiseli, laci-

Kabak kafalı gardiyan İzzet, gardiyan verd pardesülü. Mart kedilerinin m\yav
Ali, hastaları uyandırıyorlar. Ortalık da- lamasını hatırlatan bir sesle gazel söy!ü
ha aydınlanmamış .. saat dört buçuk, beş yor. 
olmalı. (Arkası uar) 

zer de bu nişana muvafakat etmiştir. evvelisinc kadar da Yunanistan J~ralı 
Prenses Kyra 28 yaşındadır. Uzun Sa majeste Corcun, Prensesi kcndısine 

boylu ve mavi gözlüdür. 19 30 senesin- Kra1içe olarak seçeceğine ihtimal \"eril· 
de Bulgar Kralı ile nişanlanacağı şayi kt ~di 
olmuştu. 19 3 1 de de ilkönce, Bulgar me e 

1 
• • • 

p,._,., Kvra Kralının kardeşi Prens Cy~ sonra da Pr~ Fer~ın~, Ford ~p::ı.nyaA -
Sabık Alman Veliahtmm oğlu Prens Romanya Prensi Nikola He nişanlana- sında mühendıstır. Prensten zıyade ŞH

Lows Ferdinand, cBet qk maceralı cağına muhakkak gözile bakılmıştı. iri andırmaktadır. Hitlerin prestişkan 
Prenses• diye anılan Rus Prenseslerin· 1932 de Asturias Prensinin, Prenses- dır. Hitler de onu •Ekselans• di} t: ça 
den Kşra ile nipnlanmıştır. Sabık Kay le evleneceği haber verildi. Altı hafta ğırmaktadır. 



• • 
Yolda bir çok gengster vak'alan anlat·ı 

mışlardı. Bir çokları gibi ben de bunlar-
dan çoğunun doğruluğuna inanmı§tım. 
Ve Amerikaya ilk gelen her yolcu gibi 
bir gangster görmek menkuıı duyuyor -
dum. 

Onlardan birile emin bir yerde görüş-
meyi istiyordum. Meseli: Ya bir klübde 
ya da bir otelde. Bu suretle Ameri.kadan 
dönüşte arkadaşlarıma falan ve falan 
gangsterlerle konuştuğumu söyliyecek 
onlarda gıbta ve heyecan uyandırabile -
C('ktim. 

Tam otel odasına yerleşeceğim sırada, 
Amerikalı bir tacir olan bir ark.adaş beni 
görmiye geldi. Oturur oturmaz cebinden 
bir şişe çıkardı. Bnna: 

- Malcolm, dedi, canın herhalde içmek 
istiyor, gözünden anladım. Burada yasak, 
ama ... 

Gülüştük. Birer gazoz ısmarladık. Biraz 
da onun getirdiği nefis İskoç viskisinden 
içtik. Ayrılırken: 

- İyi ama, dedim, bu kadar kafi 
değıl. Ben gizli bir bara gidib rahat rahat 
içmek isterim. 

- Arkadaşım: 
- Anlaşıldı, dedi, sen c burada nasıl 

içildiğini- gifrmek istiyorsun. Pekala ... 
Kibar bir yer tanıyorum. Seninle bu gece 
tiyatrodan sonra oraya gideriz. 

Biz oraya giderken saat ıkt vardı. Bu 
bar şehrin yüksek sınıfına aid mahalle -
!erinden birinde, büyük bir binanın temel 
katında idi. Taş merdivenlerden bir de
mir kapıya indik. Arkadaşım prinç tok
mağı çaldı: 

Bir dakika sonra parmaklıklı bir pen -
cere açıldı. Arkasında, bıze bakan bi .. 
yüz göründü. Arkadaşımın yabancı olma
dığını anlayınca kapıyı açtılar. İçeri gtr
dik. 
Taş duvarlar arasında, on metre ka

dar uzunlukta bir pasajı geçtik. Önümü
ze düşen adam bizi bu pesajın sonnunda
ki kapıya kadar götürdü. Buradan, alçak 
tavanlı, uzun ve kalabalık bir odaya gir
dik. 

Solda bir bar görünüyordu. Beyazlar 
giyinmiş iki garson hizmet edıyordu. Ö
teki duvarların boyunca masalar dizil
mişti. Ortada dans yerine benzer bir boş
luk vardı. 

Biz barda durduk. Arkadıışım içkılcri 

ısmarlarken ben etrafa göz gezdirmiye 
başladım. Salonda her tabakAdan altmı'>a . 
yakın insan vardı. Şık sü va re elbiseleri 
içinde kibar kadınlarlardan,. üniformalı 
şoförlere kadar, adi sokak kadınlarının 
kibar, zengin erkeklerle omuz omuza o
turduğu görülüyordu. 

' • İngilizceden çeviren: 

, Nenir K. 

Dizlerinin Wtüııde ayağa kalkr.uya uğf'C§Gn yaralının beynine iki el a tf etti 

baktı. S~a-ye~den kalktı. bize dik dik rın arka tarafındaki odaya gizlenmişlerdi. 
bakarak onumuzden geçtı, bara .gitti. Ml!şteriler tehlikeden kurtulmak için 
Parmagile bizi gösterib yüksek sesle: duvar diplerine sinmişlerdi. Yalnız sü-

- Şunlar ldm? vare elbiseli o iki adam masnlarmın ö-
Bar sahibi cevab verdi: nünde ayakta duruyorlardı Şişman ve 
- Yabancı değil. ( ...... ) il~ arkadaşı. iyi yüzlüsü elinde otomatik bir tabanca 
Uzun boylu adam bir şeyler mırıldandı, tutuyordu.. Biraz evve~ tabancayı ata-

yerine dbndü. nın o olduğu anlaşılıyordu. 
K~labalı: gittikçe artıyor, odaya y:ni . Ötek.Y bir şeyler homurdanıyordu. 

ye~ı masa.ar konuluyordu. Nedense gvz- Sonra birdenbire elini cek~tinın ıf>ğsü
l~rım hep o suvare elbiseli iki erkeğe ili- ne soktu. Yaralınını üstilne doğru yü -
şıyo .. du. Dikkat ediyorum, önlerine ne 1a- rüdü. Yüriırken de arkadaşına söyleni-
zan başka bir nıasa k?nuh.a, hemen otur- yordu: · 
dukları yerden kalkıyorlar, 5tekirJ beri- - Budala sen daha ateş nasıl edilir 
kini itib öndeki masaya ge\ıyorlar, ka- bilmiyorsun.' 
pının tam karşısından hiç ayrılmıyorlardı s b' d k d t b B b k k d · onra ır en oynun an a ancasını 

aİrıkn"l a.ş ~. ab~1~1 • a yoktu. çekib çıkardL Artık vurulan adamla ara-
ç ı enmızı ıtırınce ~rkaıiaşım cg;dc- 1 · · · r ı d a· K b 
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. ' arında ancak hır ıkı adım kalmıştt. Za-

Yünl" mensucat idhalatı arttı 
Bunun sebebi himaye gümrüğü tatbıkah başlamadan 
evvel fazla stok yapabilmek gayreti olduğu anlaşılıyor 

Son aylarda ııenlt mlkyıı.tıda yünlü men - karılmıştır. Peynirli. CeTizll ve Aydın tar 
sucat sipariş ve 1dhal edildiği görülmekte - ler1ndek1 ceYiz ataçlan bu sene 1J1 maıısd 
dlr. İdhal1t m.lkdan, birkaç yıllık lhtlyacı vermlştlr. 
karşılayacak nisbettedlr. Yünlü mensucat 
idhalUının zlyadeleşmesinl mevsime, kışını Karamanda buğday piyasası 
yünlü satışmın ziyadeleşeceği müUı.hazasına -
atfedenler olduğu gibi, genel ldhallt reJlml 1 Karamanda 1kl aydanberl bu~day piya 
kararnameslle, mllU sa.no.yiJ korumak mak- sasında normal fiatlarla muamele devam eY 
sadlle yünlü mensucatın ldhal resminin art- mektedlr. Asgarl ~flat 4,5, azami tlat 5 urut" 
tırıldığını, mubtellf memleketlerle aramız - tur. 937 mahsulu buğdaylar kallte itıba~ 
dakl hususi anlaşmalara a.ld hükümlerin fena olmamakla beraber, geçen sene llkba 1" 
lhlAl edllmemesı için yeni gümrük tarifesi - har sonlannda fazla yağmur yağdığı için 
n1n t.atblltlnde 9 ay için verilen mühletin ya- rn- tı "'Ulmuştur. Bu yıl tam zamanında ya -
kında biteceğini, tüccarın bunu hesablıya - r ·murlar rekoltenin fazlalığına yar -
rak az resimle şimdiden yünlü ldhal edip t ck_tır_·--..------
stok yaptıklarını Ueri sürenler de vardır. 

Filhakika, hAdlseler de bu iddiayı teyid 
ve takviye etmektedir. Zira, hayretle görül
müştür ki, yapılan slparlıj ve 1dhalô.tm kıs

Giresunda bir konferan 
salonu yaplldı 

mı azamı yaz ve bahara ald yünlü çeşidleri- Giresun (Hususi) _ Burada büyük 
dlr.YünlU mensucatın satışlarında günden bir konferans salonu yapılmıştır. Salo
&üne artan blr hararet görülmektedir. ı nu~ büy~k bir de sahnesi vardır. Halk 

Ardanoç'da CbVİZ mRhsulü bol evı. teınsıl.kolu tar.atından ?urada muh
telü temsıller verılmektedır. 

Ardanoç'da çok mlkdnrda ceviz ağacı var- d 1' 
dır. senelerdenber1 Avrupa tüccarlannın te§- Burada mahrukat buhranına mey a 
,1k1 Ue kesilen ceviz ağaçlannın sayısı bln- verilmemektedir. Giı:,esunda en elve -
lerl geçtiği halde nahiye dahlllnde cevl:r. bi- r~li yakacak olan fındık kapuğunUl' 
tirllememlştlr. Hopa hududundan Ardahana çuvalı 30-40 kuruşa kadar çıkarılın1f 
kadar olan yollar kesilmiş ceviz kütüklPrlle ise de derhal narh konulmuş ve narh -
doludur. Ceviz tüccarları nahiyeye gelerek l ı--..:ı--ı-· • 
ceviz toplamağa başlamışlardır. Ardanoç dan fazlaya satan ar ceza wıuıru.uuf 
mıntakasında. bu yıl (60) bin kilo ceviz çı- başlanılmıştır. 

ı _________ ı~~t_a~n,b __ uı __ B.....;el•e-d_iy_e_s_i __ lı_a_n_ıa_r_ı ______ __.I 
Hepsine 85 lira bedel tahmin edilen Ce rrahpaşada Davudpaşa mahallesinde 

Şeyhülharem sokağtnda yeni. 14 N.lı ev ile arabalığın ve bostan kuyusu dolabı 
enkazının satılması açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü-

ğünde görülebilir. tstekliler 6 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 6/1/938 pe?lembe günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdır-
lar. (l3.) (8492) 

ı~.• e ı. a u ettim. Kalktık SJğda- vallı yaralı, eli tabancalıva tıpkı ipncfiize 
ki bar kapısından dışarı c-ıktık. Biz tai d'l · b. •- 'b k !d d b ,.,,,,,,,., . · e ı mış ır .... vşan gı ı ımı ama an a-
pasaJdan geçerken sokak kapısından içe- k d • Gal"ta. Rıhtıın caddesi civarının kısmt imar planı Nafia Vekaletince tasdik 
n ı ı er e gırdi. Bize doğıu yu··rume'-·e . ~ d'l · h •t B 0:ır.1u Kaymakamlıg-ına asılmıcı olduguy ilan olu-. 'k· k k . ıyor u. 1 .. 
başladılar İkı·sı· de ı'n· . JI Ben yerımde donmuş kalmıştım. Taban- e ı mış ve an ası ey 6 ~ (B.) (8696) 

. yarı, t;rt>nış o:nuz u .. .. . 
idiler PasaJ· cok d r ld ğ . . calı adam avının onund~ durdu. Yerdekıj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~;E~~~~-~~~~ . a o u u ıçın yanı - . . . . 
mızdan g"'çerl k d b 

1 
. bıçare şımdı son kuvvdını harcayıb, sol , er .en uru vo vermıye . 

mecbur kaldık. ~ elıne dayanarak kalkmıya çabalıyordu. 
Sağ kolu cansız gibi f>ir yanda sallanı -
yordu. 

Tam soka'~ kapısından ç1ka"ağımız sı

rada birdenbıre bardan bir taban"a sesi 
geldi. Geriye baktım. Deminki iri yarı 

erkeklerden biri bara girmişt . Öbürii sı
lon kapısının önünde, silah sesinı duyar 
duymaz, geri sıçr3dı. Pas"liı koş ı koşa 
geçip gibi itti, sokağa fırladı 

O zaman elı silahlı adam büyük bir so
gukkanlıhkla, homurdana homurdana ta
bancasını kaldırdı. Dizlerinin üstiide aya
ğa kalkmıya u~raşan yaralının beynine 
iki el ateş etti. Ve onu parkelerin ürtüne 
ölü serdi. Arkadaşım bana: cGel, deai, ç..ıbuk sı

vışalım şuradan!:. ve hemeıı sokak kapı- Alıum ter içinde, yüreğim korku ve 
sından dı~an koştu. Ben tabanca sesinin ıztırabdan donmuş gibi idi. Ömrümde hiç 
aslını öğrenmek merakına tutuldum. na- bir zaman bu kadar acı ve korkunç bir an 
ra döndüm. Kapıyı açıb sa'ona baktım. yaşamadım. Kapıdan geri fırladım. Pasa-

Baş, lı.Ş, nezıe, grip, romatizıua, nevralji, ktrakhk ve buton 
ağrılarmızı derhal keser. lcabmda günde 3 kaşe ahnabilir. 

Ne görsem beğenirsiniz. jı koşarak geçtim. Derin bir ıztırab için- şöylece iki satır içine sıkıştırılıvermışti: 
Koridorda yanımızdan gc.çen adamlar- de sokağa kaçtım. < ••• Sokakta bir cinayet ..•• 

dan biri kapının bir iki metre ötec;inde Acaba ölenle, öldüren kimlerdi? Bu Hepsi bu kadar .. Daha 10nra meselenin 
yere yığılmış, yaralanan sağ omuzunu bana büyük bir derd oldu. Ertf'si gün er- M ~ aslını arkadaşımdan öğrendim. e6 er o 
tuta tuta kalkmıya çabalıyor. Kurşun kcnden sabah gazetesinı aldım. Sandım ki 

adamla kaçan arkadaşı da ikı sivil poliS" 

miş. O gece vazifelerini bitirdıkten sont' 
biraz eğlenmek için oraya uğram~lar. 

Y AR1NKİ NÜSHAMIZDA: 

Suad ende .• 
Çeviren_: Faik Bercmen 

herhalde kemiği parçalamış olacak. Dur- adam öldürmeyi hiçe sayan bu eşsiz ka- süvare elbiseleri giyinmiş ikı erkek, polis 
madan akan kan parkelere yayılıyord•ı. tilin adı ilk sayfada biiyük harflerle ya- tarafından taltib eclildikleı'ini sanan, iki 

Bar garsonları ortadan sıvıı1mışlar, ba- zılmış göreceğim. Halbuki. Bütün vak'a gangstermiş. Pasajda rastladığımız, ölen 
==============-=-=================~=======-==z=======~~~~==;..;~~~=====-==-======:=;;~~==~:ıı::ıc:~=======~==================::=================? Gözlerimi yüzüme doğru kaldırdı. O 

Tam karrunızda, ilk sırndaki masada 
süvare elbisesi giyinmiş iki erkek göze 
çarpıyordu. Biri esmer, uzun boylu, za
yifti. Alaycı ve sevimsiz bir yüzü vardı. 
Öbürü geniş omuzlu, kaba fakat tatlı yüz
lüydü. Uzun boylu gözlerile hep etrafı 

araştırıyordu. 'I:lızi görünce uzun uzun 

bir başkası dah~ hakim ve kudretli bir - Geceyi mi bekliyorsunuz Selma "Son Post ,, nın edebi romanı: 23 

Fakat yalnız minnettarlık hissi 
bütün bir hayatı doldurabilir 'mi? 

İşte kendi kendime kalıp birkaç gün 
salim bir kafa ile düşününce, müdire -
me karşı olan sonsuz sevgi ve saygıla
r1ma rağtnen artık hayatımı ondan a -
yumak arzusu bende her saniye biraz 
daha kökleşiyor. Bunu onun ve benim 
için istiyorum. Onunla ber:ıber olduk -
ça, çocukluğumdanberi beni bir ana gi 
bi scvC'n ve saran bu kadın, ayni feda
karlığı benden esirgemiyecek. Halbuki 
ben artık kendi hayatımı kendim ka -
7.anrnak ve hatta kabil olduğu kadar o
nun şimdiye kadar bana yapmıs olduğu 
maddi yardımlan yavaş yavaş ödemek 
istı)orum. 

En yakın akrabanın bile insanı tek 
melediğini gördükten sonra onun iyi1ik-
1erini daha iyi takdir edebiliyorum ve 
bu, ne de olsa beni biraz üzüyor. 

Müdirerne, derhal bir iş aramağa 

baslıvaoağımı ve maaşımı · alır almaz 
kend'me bir aılenin yanında bir oda tu 
tacağımı söylemek için yanıyorum fa -
kat onun üzerimden ayrılmıyan müşfik 

iZ 

Muazzez Tahsin B("rkand 

gözleri karşısında bunu söylemeğe na
sıl cC'saret edeceğimı bilemiyorum. 

Hayat tereadüd ve korku ile dolu 
bir geçid. 

* Pi;•anomdan muvakkaten olsun u -
zaklaşmak beni çok üzüyor. Birkaç gün 
dür, eskiden bir kitabda okudu!1um gü
zel bir parçayı sık sık hatırlıyorum: 

c'Musıkı ruhu tamamile kavrıyarak ben 
liğimizde başka hiç bir d yguya yer bı
ralmıaz. Bazan bütün düşüncelerim'zi 
sürükleyen bir sel gibi geçtıkten sonra 
bizi yıkanmış ve temizleıımiş bııakır.• 

Bugün ruhumdan böyle k"Uvvetli bir 
selin geçmesini ve başımın içindeki bü
tün karanlık düşünceleri yıkamasını is
tiyorum. 

Notalar \ .;! sesler, gah. şakrak bir cı
vıltı gibi, hazan da ağır yürü) eıı bir ker 
van halinde kafamın içinden geçiyor, 
kulaklarımda, dudaklarımda tıtreşiyor. 
Bu tek tük gelerek beynimde yerleşen 
ahenkleri elimdeki kağıda akıtmağa ça 
lı.şıyorum. Bazan bir tanesi kurtulup ka 
çıyor, onu yakalamak için çırpınırken 

sesle onun ve ini alıyor ve korkak bir hanım? 
kafile halinde gelen ses kırıntıları ka - - Hayır Nevzad Bey ... Olsa olsa ge-
ğıd üzerinde bir tek sada gibi birle - ce beni bekliyor. 
şiyorlar. Odam sokak seviyesinden az yük -

Kapımı kilidliyerek yalnız başıma sekde olduğu için sözlerimizi başkası -
kaldığım vakit kulaklarımda ve ba~ım- mn işitmesinden korkmadan onunla ra 
da bir uğultu halinde vızıldaşan ahenk- hatça konuşabilecektim; böyle iken giz
ler dudaklarımdan bir mırıltı gibi dö - li bir şey yapmak endişesi bana çocuk
külmeğe başlıyor ve ben her şeyi unu- ca bir heyecan verdi. Nevzad Bey bu -
tarak kendi dünyama çekiliyorum. Bu nu anlamış gibi yüzüme dikkatle baktı. 
dünya, zırhlı bir kale gibı, bütün dışa- - Deniz kenarında gezmek istemez 
ndakilere karşı sımsıkı kapalıdır ve ben misiniz? 
bu kale içinde kendimi büsbütün em - - Bu saatte mi? 
niyette ve samimi benliğimle başba~a - Saat henüz on iki... Bakınız iler-
buluyoruın. deki İngiliz evinin tarasasında hfıla gra-* mofon çalıp dans eden çütler var. 

.. - Evet, kahkahalarını duyuyorum 
Dun gece uyuyamadım .. Pencerc>rn- f k b b . b tte ln dı · · · b k a at u, enım u saa ya ızca -

den karşımdakı sakın denıze akara 1 km . . b' beb d ğil' 
d

.. .. ..ı" 1. k .. "'kl şan çı anı ıçın ır se e . 
uzun uzun uşun~uın. nce opu er a- . .. .. . 
ğır ağır sahile yaklaşıp çekiliyorlar, her Hırçın hır guluşle sesı kısıldı. 
su kabarcığı, içinde küçük bir hayat sak - Benimle bir dakika olsıın yalnız kal-
lıyormuş gibi titreyerek taşların üze - mak istemiyorsunuz Selma hanım; niçin? 
rinde cfınleniyordu. Bu kaynaşan ve - Sabahtan akşama kadar beraber de
durulan köpükler benim içimde de ka- ğil miyiz? 
barınak ve taşmak isteyen bir heyecan - Evet ... 
yaratmıştı. Çekirunesem, dışanya çıkıp Mütereddid ve şaşkın bir hal alınıştı. 
dalgalarla kucak kucağa çırpınmak için - O halde? 
denize dalacaktım. - O halde? O halde? Sizi tekrar gör-

Hafif bir ayak sesi penceremin al - mek istediğime bak.ılırsa bu bana kafi 
tında durdu. Başımı çevirdim. Nevzad gelmiyor demek. 
ay ışığında parlayan altın saçla.rile kar- Kaşlanmı çatarak biraz geriledim. 
şımda idi • - Siz ne iıtiyorsunuz Nevzad bey? 

dakikada ayı kapıyan bulut onların ışığı
nı da örtmüştü .. fakat kirpiklerinin sinir
li çırpınması durmuş, yüz:.inün çizgileri 
hareketsiz kalmıştı. Bir iki saniye bir şe1 
söylemeden birbirimize balctık; sonra o 
başını eğdi ve hafif bir sesle, kendı ken
disine tekrarlıyormuş gibi mırıldandı. 

- Size söy liyecek bir şeyim yok Sel
ma hanım.. hakkınız var ... 

Ve yavaş yavaş, adunlarını sürükli
yerek uzaklaştı. 

İleriden, İngilizlerin tarasasından ~ 
ğır bir vals havası dalgaların hışırtısr 
na karışarak bana kadar geliyordu. 1311 
hvanın ninnisile uyumak için yatağı
ma girdiğim halde göz kapaklanmı ör
temedim; başımın içindeki sualler, bit 
çekiç gibi, durmadan beynimi dövdü: 

- Nevzad hoşuma gittiği halde ne
den bana yaklaşınca titizleşiyorun\! 
Niçin sözleri içime bir titreme, kalbi
me bir helecan ulaştırmıyor? Niçin göz
lerime yalvararak bakan gözleri beni 
düşündürmüyor? Acaba ondan boşlan
mak onu sevmek demek değıl midir! 
Öyle olsa kalbimin bu sonsuz boşluğtJ 
dolar mıydı? 

* Bugün müdire hanımla konuşturrı-
Beni sükfınel ve sabırla dinledikten 
sonra cevabını verdi: 

(Arkası var) 



2 ikincikinun SON POSTA 

lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli 

Planda işa~~t .. edilen haçın altındaki taş elimden düştü, 
parçalandı. O d ) b 1 k b. num e açı an oş u ta ır tunç çekmece vardı 

Mahaza içimde batın sayılır bir endi- / 
şe vardı. Bu bir eski mezar Wıid d 
lab.lird. V • e <>-

1 ı. eyahud eski ve metrOk bir 
mahzen filan da olması mümkündü. 

Bu takdirde bu hafrıyattan e!i boş çık
mış bulunacaktık. Bilhassa beni tereddü
~ se~ked~· ~i buçuk metre gibi pek ya

bır derınlikte bu sesi duymuş olma
mızdı. 

M Ertesi gece daha erkence tepedeydik 
agdanın bir mülahazası çok doğru idL 

Altında b' h . ır ma zen sesı duyulan yer 
serasker Rıza P" k- k'. d 1 • 
d 

.. şanın oş ru uvar arı 
ışında id. D' w 1• ıger taraftarda yaptığımız 

sondaJ' ve h f . h. . a nyat 1Ç bır fayda verme-
mış bulunuyordu. 

_?ene el ayak çekilmesini bekledik. Ber
mutad . b ışaret koyduğumuz yere gıderck 

u sefer Magda ile miıstercken bir metre 
genişliğinde olmak iıze~e sür'aUe kazma
ğa başladık. 

Evvelce her böyle hareketimizde ne 
kadar itina ettiğimizi ve buna r"ıım-ıen m"hi .. ır·· 

u mce kazalar atlattığımızı anlatmış-
tım. Burada da dikkatı ve ihtiyatı elimiz
den bırakmadık. 

1
. Filhakika iki buçuk metre kadar dcrin
ığe gelince kazmalarımız altında boş bir 

mahzenin kendine mahsus tok ve iniltili 
:esi duyulmağa başlanrlt. Yarım metre 

adar daha kazdıktan sonrn ince bir Maf
ta taşı çıkardık. Bunun altı boştu İçin
den derin ve boğucu bir küf kokusu geli
yordu. Derhal elektrik fenerile içine bak
tını. Burası umumi göriınilşü itibarile ta
~amen bir sarnıç şeklinde idi. Fakat 
hır damla su görülmüyordu. Kcnarhrın
d~ kalın ve koyu san lekelerden başka 
b•r şey olmadığına göre uzun müddelte.."1-
beri de susuz olduğunu takdir müşkül de
ğildi. 

Magdaya dedim ki 
- İçine girerek tedkik etmek lazım! . 
Magda: 

" - Bu çok tehlıkeli bir şey! dedi. Bizden 
once burada . b d 
""' ... 

1 
:ıca c en tedbirler alınma-

.. ...., ... r. 

- E, ama maksad b"· 1 . 
da 

' oy e bır yeri mey-
na çıkannak değil i . olmad ı. • •:ınde bir şey olup 

ı5ını anlamaktır B . . . 
mizden · . . . ·· unun ıçin bırı-
bulabilir~~ıınız gıreceğiz. İhtimal bir yol 

kö Elektrik fenerile uzun müddet bu dört 
G şe boşluğun her tarafını tedkik ettim 
d'eçme sondaj aletimlc duvarları itel~ 
a ım. Her hangi bir tehlike varid olsaydı, 
şağı yukarı bir çocuk sikletine yakın 

ylaaptığını temaslarda meydana çıkmıc:: o-
caktı. "" 

Zaten kaldırdığımız Malta taşının ke
narlarını tedkik d etmek, çok uzun yılJar-

Pek dikkatle bakmadıJua görülemiye cek olan bir haç ifareti 3czer g:bi oldum 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 
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ne!füs edebiliyordum. Bunun sebebi ha
vasızlıktan ziyade yüzlerce yıl buranın 

kapalı kalması ve kendine ma.lısus asaba 
bir gevşeklik veren kokuyl:ı dolmuş ol
ması idi. 

Küçük bavulumuz yanımdayrlı. Evvelfı 
her tarafı dikkatle ve yakından tedkik 
ettim. Hafif ve yumuşak, kırmızımtırak 
bir tuğla gibi taşlar örülmüş ve üzerine 
yumurta akile kanş:tırıldığını zannetti
ğim bir harç sürülmüştü. 

Eskiden duvarları, ve bu gi.bi inşaatı 
kuvvetlendirmek için harçhra yumurta 
akı karıştırdıklarını biliyordum. Jlakat 
bu, oymak icab ederse beni çok müşkü
lata düşürecekti. 

Etrafta dikkate değer hiçbir şey görmü
yordum. Duvarlarda bir kap: veya bir o
yuk veya bir yol işareti de yoktu. 

Hemen her taraf yekpare bir haldey
di. 
İçime bir yeis çöktü. Bu olsa olsa kul

lanılmamış bir aile mezarlığı veyn içine 
su girmemiş bir küçük samıççık idi. 
Bütün zahmet ve emeklerimizin heba ol
ması karşısında duyduğum teessür son
suz oluyordu. 

Bir kenara bavulumu koydum ve üze-

rine oturarak birkaç dakika iısabıma ve 
heyecanıma bir süklınet vermeğe çalış
tun. Yalnız bir nokta beni ümidlendiri
yordu. Bu boşluğun bu kadar itina ile 
yapılmamış olmasına rağmen sağlam ol
masına dikkat edilmesi sebebi ve bilhas
sa yumurta akı ile yapılmış bir harç kul
lanılmasının manası ne olabilirdi? 

Belli idi ı..; bu eser çok eskiden ve alel
acele yapılmıştır, fakat mümkün olduğu 
kadar yılların itikaline karşı metanetli 
olması imkfınlan düşünülnıüştür. Bu ci
varda uzun zamandanberi bir ev bir 
mülk bulunmadığına ve her han~ bir 
yapı enkazına tesadüf olunamadığına gö
re bu havaliye bir sarnıç yapılması ih
timali uzak bulunuyordu. 

Bir mezarlık olması cihetine gelince 
alel'acele yapılmasında veya bu kada; 
metin inşasında ne maksad olabilirdi 

O halde doğru yol üzerinde idik. 
Tekrar araştırmalarıma başladım. Bir 

saat tamircisi gibi her yeri en ince tefer-
rüa trna kadar tedkik ediyordum . 
.. Bo.şluğun şarkı şimali tarafında ve harç 
u.~rınde pek dikkatle baltrrıadıkça gö. 
r~l~miyecek olan bir haç ışareti görür 
gıbı oldum. Tekrar kc>mali itina ile ted
kik ettim. Hakikaten bu bir haç'dı. 

Sevincimden ağhyacaktım. Nihayet 
muvaffak olmak üzereydim. 

Bu haç işareti (X III) planının sol ve 
tamamile şarkı şimalinde bulunan . t-t' ışare 
ır. (Arkası var) 

an ve hatta asırlarca ör:cedenberi bu-

dr~nuı açılmadığına Y.anaat getirtebilir-
1 

ı. 

Gene 'ht' d 1 ıyatlı hareket etmekten gE>ri Ağrıları, 

Romafzma 

Sayfa 9 

• • liç a r z 
• m essese erı e d ı a 

(BClftcLrafı linci sayfada) terildiği şekilde tamamlandıktan son eo 

tır. Halicin İstanbul cihetinde, hal bi • ra Denizbank havuzlan Şarkr Akde • 
nuınm kıyısından Sarayburnuna ka - nizde en mükemmel havuz olarak mey, 
dar, Beyoğlu cihetinden Taşkızaktan dana çıkacaktır. İktısad Vekfileti, ha • 
Fındıklıdaki küçük havuza kadar im - vuzları haric memleketlerin de gemi .. 
tidad eden rıhtım boyunda kamilen De !erini tamir edebilecek hale sokac:ak -
nizbank müessese. fabrika vesairesinin tır. Havuzlarımızda yapılacak gemi ve 
binaları yükselecektir. Hal binasıııın ya gemi tamiratı, halen faaliyette bulu • 
nma modern bir balıkhane binllSl iıışa nan haric memleketlerin havuzların .. 
olunacak, Eminönü meydanı açılırken daki inşaattan daha ucuza mal ettiril&-

buradan Karaköy köprüsüne kadar u- cektir. 
zayan deniz kıyısında nhtım yapıla • Gazi köprüsünden Galataya kadım 
cak, Karaköy köprüsünden Saraybur - imlidad eden deniz kıyısında, Sütlüce
nuna kadar devam eden rıhtıma va - ye 'kadar giden asfalt bir yol inşa etli • 
purlar yanaşacak, antrepolar bulun - iecek ve buralarda limana aid amele evı
durulacaktır. leri, çamaşırhane, çocuk bakım evle -

Halicin Beyoğlu cihetine gelince sar rine aid binalar yükselecektir. 

fedilecek beş milyon liranın üç yüz bin Denizb:ınk fiilen kurulmuş sayılıyor 
lirasile havuzlarda yeniden iki kuru kı· Denizbank dünden itibaren bı fıil 
zak vücude getirilecek, halen faaliyet- kurulmuştur. 

1

Llman idaresi, Demzyol
te bulunan bir ve iki numaralı havuz- lan Umum Müdürlüğü, Tahlisiye U -
lardan su sızdığından burada dört yüz mum Müdürlüğü, Akay İdaresi, Kla • 
seksen bin liralık tamirat yapılac3ktır. vuzluk idaresi Denizbank namına mu
Böylece havuzlarda beş bin tonluk ge- ameleye başlamıştır. Merkezi Ankara
miler inşa etmek imkanı temin edile • da olan Denizbank1ın İstanbul şubesi • 
cektir. nin tam teşekküllü kadrosu bu hafta 

Havuzların noksanlan projede gös- içinde belli olacaktır. 

stan ul a ve em arıyor 
(Bn.~tarafı l inci sayfada) 

lara, dispanserı~re vaki olan müracaat -
lar!ll g · rı ı,;.: giinc :ırtmasile sabit bulun-

mRktddı: 
Yalnız ~unu da ilave etm"k icab edi -

yor ki, eskiden verem, tedavısi kabıl ol
mıyan bir hastalık sayıh:-.:h. Bug:m bu 
hastalığın vaktinde teşhis edilmek şar -
tile tedavisi mümkfüı olduğu, kat'i ola -
rak halk tarafından anlaşılmıştır. 

Hastalık en ziyade, gıdasını tamam ala
mıyan fakir halk tabakası arasında gö -
rülmektedir. Fakir halkın bu vaziyeti ile 
hükumet meşgul olmakla beraber husu
si bir teşekkül olan İstanbul Veremle 
Mücadele cemiyeti de a1akadar bulun -

maktadır. 
İzmirdcki Veremle Mücadele cemiye -

tinin varidatının azalması dolayısHe aciz 
bir vaziyete düştü;::ünü yazmıştık. İstan
bul Veremle Mücadele cemıyetinin de ne 
vaziyette olduğunu öğrenmek istedik. Bir 
muharririmizi cemiyetin merkez:ne gön
derdik. Muharririmiz cemiyetin umumi 
sekreteri doktor Neş•et Osman ile görüş
müş ve şu maliımatı almıştır: 

- Veremle mücadele cemtycli bundan 
yirmi sene evvel kurulmuştur. İlk mües
sisleri arasında doktor General Besim Ö-
mer, doktor General Esad, doktor Gene -
ral Hakkı Şinasi bulunmu~lardır. Fakat 
cemiyet, bir müddet faaliyetten sonra ça
lışamaz bir hale girmi~tir. 

Bunun üzerine müessislerinden bazı -
ları cemiyetin tekrar faaliyete girmesi 
ıçin muamelatını Etibba Muhadenet ce
miyetine devre karar vermişlerdir. Etib
ba Muhadenet cemiy0 ti buııu kabul etmış 

Gerek Eyübdeki dispansere, gerek sa· 
natoryoma müracaat edenler günden gti· 
ne çoğalmaktadır. Eyüb displnserinde a
yaktan tedavi gör nlPr' parasız olaraıt 

ılnçtan başka tereyağ1, balıkyağı, şeker 

gibi gıdalar da verilm(ktcdir. 
Cemiyetin azas! binden fazladır. Hayır 

snhiblerinin yardımlarına da mazhar ol
maktadır. Bütçesi, varidatına uygundur 
ve iyidir.> 

Sovyet donanması 
Takviye ediliyor 

(Başta rafı l inci sayJtıda.) 
serliğinin ihdası, Sovyet hül.."11metinin' 
kuvvetli bir deniz teşkilatı vücude getir• 
mektcki projesini ehemmiyetle göster •' 
mektedir. , 

Sovyetlerin filosu hakkında bur:tds pe.o 
kaz malumat mevcut olmakla beraber, 
yabancı eksperlerin umumlyctle tahmin 
ettiklerine göre, SovyeilerL~ herhangi di· 
der bir milletten daha fazla denizaltı~ 
misi mevcuttur. Sovyctlrr hafif bir ~ 
niz üstü fitosu inşasına «>hernrniyet veıı
mişlerdir. Keza yabancı g;t7.eteler Aıne
rikadan birkaç saffıharb gemisinin teda
rikinden de bahsetmişlerdir ki. bu gemi
ler Sovyetler birliğini dfuıya deniz kuv· 
vctleri arasında mühim bir unsur haline 
getirebilir. 

Malumdur ki, Rus dona.nmasmıu llk bl .. 
nlsl halk arasında :fevkalô.de meşhur 
Büyük Piyer'dir. Fakat halefler! tarafından 
deniz rônesansını tal..-vlyc lçln yapılan te .. 
şebbüsler akim knlmıştır. Tshushlm:ı.'dnn w 
ondan sonra da bir kere daha ihtil.ılden 

sonra Rus ba.hrly~si a.'llcli bir surette mev • 
cud dc!UJdl. ve Sovyctler işe enerjik bir IU• 

rette yoktan başladılar. urma.dım ve ağırca bir torbaya elli, alt
mış kilo kadar topraı:t yerleştirdım, bu
nu Magda ile bir ipe bağ1ıynrak boş1u~a 
salıverd ·k 

0 

ı ve etrafa, yere, tavana, her 

1 

ve cemiyetin ikinci ve feyizli fa3liyet 
devresı başlamış•n._ İşte 5-6 senedenberi 

~-•••am••~--~-~E~3m•~~•••••••••••'' i~~~lV~~rM~adcle~m~~ 
bu suretle kurulwuştur. Cemiyet, evveJa 

1:3.:tş ve Diş 

Artri izm, 
Grip, 

Nevralji, 
Beynelmilel 
Vaziyet gergin tarafa "arptık G .. d . . 11 • arı o sa :ı akıslerınd"n 

ve korkun w ı 1 
1 

ç ugu tu ardan başka hiçbir şey 
o mamıştı. 

. - Ben, dedim, Mdgda, buray:ı inece
ğdım! .. Ancak içeride hulunc!uğum müd

etce sen· h ih b 
1 

ın er timAle karşı dışarıda 
u unman ihtiyata muvafıktır. 
Bunun.. . b uzerıne ir ı<C'narı açık kalmak 

ü"zere üzerini kalın ağaç dalları ile ört
tük ve üzerine çalı çırpı ve oradaki ı;a
m8? yığınlarından bir mikdar koyarak 
g~lıp geçenlerin nazan dikkatini celbet
mıyecek bir hale getirdik. 

Magda, ben içeriye girdikten sonra ge
ııe birkaç çalı çırpı parçasllc bu boş yeri 
de aralıklı bir surette ö:-tecekti. 
İp merdiveni o suretle tesblt ettim ki 

havasızlık veya bir tehlike karşısında der~ 
hal .yukarı çıkmak münıkü~ olabilecekti. 

Bır zehirli veya tehUkeli hayvan kar
şısında fena vaziyette kalmamak için sus
talı çakıyı çıkardım ve ip merdiveni tu. 
tarak yavaş yavnş indim. Merdiven boı:-
l w w -ı 
~g~. agzı.na gayet sağ!amc:ı teshil etti-
ğimiz ıki büyük ve kalın sopaya bağlı bu
lunuyordu. 

Magda yakından ve uznktan vaziyeti 
k?ntr~l ettikten ve bütün icab eden ted
bırlerı tam bir ihtiyat ve emniyetle aldık
tan sonra aşağıya indim. 

İQerisi çok havasızdı. Hakikaten güç te-

Yüksek Ziraat EnstilÜı;Ü Re..{törlüğunJ~n: 
1 - Kurumumuz talebeleri için satın alınacağı evvelce ilan ol lb. 

t 
.. ~ d t 

1 
unan e ıse pal 

o ve tDyyonın a e ve ş:.rt arı değiştirllel'ek aşağıdaki şartlarja enide '. A -

lüzum hasıl c.Imuştur. Y n ılana 
2 - Mikdarlan altta yazılı 3 kalem elb;se ve palto kapalı zarf usum . 

meye konmuştur. e eksılt-
3 -- İhale 3/I/938 tarihine rastlayan paZclrlcsi günü saat 15 de y ·· ks k ... 

Rektörlük binasında yapılacaktır. u e Enstıtu 
4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat tPminat 863 lirad 

1 
ı~ 

5 - f.tckliler te1dif mektublannın ihaleden bır saat evveline k d 
k b·ı· d K . R . 1•w• a ar makbuz 

mu a ı I!l e omısyon eıs ıgıne vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha-
zır bulunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin En tit" D 
Müöurluğüne müracaatları ilan olunur. s u aire 

C 
c~L 

insi Adet Muhammen kıymet Lira 

Erkek Elbisesi 
F.rkek ve :kız paltosn 
Kız tayyör. 

414 
174 
32 

11500 

r • • .... ~: •• - • ~. •· . . . ~..... . , 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma va bUtUn ağrılarrnızı derhal 
keser. lcabmda günde üç kaşe alınabilir. 

. ' ' . . . .- ~ ' 

beledıyenin dispanserJerındc çalışırken 
varidatı artınca Eyübde bir arsa satın al
mış ve yeni bir hına yaptırmıştır. Şımdi 
burada müstakilPn çalışmaktadır. 

Bundan sonra da faaliyetıni genişlet -
miş, Erenköy sanatoryomunu açmıştır. 

Sanatoryom şimdihk 50 yataklıdır. Ev -
velki sene sanatoryom arazısi dahilinde 
40 yataklık yeni, asri ve her türlü kon
foru havi bir paviyon inşasına başlan -
mıştır. Fakat mali vaziyetin müsaadesiz
liği dolayısile inşaat yarıda kalmıştır. 

Şu kadar ki, bu sene inşaata devam 
edilmek imkanı hasıl olmuştur. Bu yeni 
paviyon, mart ayı sonuna kadar bitirile
cektir. Bu suretle sanatoryom 90 yata
ğa çıkarılmış olacnktır. 

Cemiyetin açtığı sanatoryomdan beher 
hastane için günlük masraf olarak 275 
kuruş alınmaktadır. Erenköy sanatoryo
munun açılması, yüksek ücretli olan di -
ğer sanatoryomlann ücretlerinı de kır -
mak gibi mühim bir fayda temin etmiş -
tir. 

Çünkü cemiyet, sanntoryomu ticari b;r 
zihniyetle açmamıştır. Mütevassıt halk 
ve memurlara hizmet maksa:iile açmış -
tır. Almış olduğu Jki yüz yetmiş beş ku -
ruş yevmiyeyi de hemen tamamen de -
nilecek bir derecede hastasına masraf et
mektedir. 

Londra 1 (A.A.) - Bu sabah gaze-- 1 

lelerine göre, Sır Robcrt Van Sıttart. 1 
hariciye birinci diplomatik müşavirJi..ı 
ğ.ne tayin edılmiştir. 

Hariciye müsteşar muavini Sır Aıt; 
lexander Cadogan hariciye daimi ınijp.' 
teşarı tayin edilmiştir. 

Eden tarafından Chamberlain ile ia
tişareden sonra ihdas edilen birinci dlP., 
lomatik müşavirlik, beynelmilel vazi.. ı 
yetin gerginliği neticesidir. 1 

Londra 1 (AA.) - Mezuniyeti e9"' 

11asında Edcn'in vazifesinin bizzat 
Chamberlain tarafından der'uhte edD
mesini beynelmilel vaziyetin vahimli - ı 
ğine bir işaret olarak tefsir eden gaze.. I 
te neşriyatı üzerine, siyasi rnahfellel! 1 

bu usulün bilhassa Macdonald zama • ı 
nında sıksık tatbik edilmiş oldu w 

hatırlatmaktadırlar. 

Yunan BaşvekiliPin mesajı 
Atina 1 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Başvekil B. Metaksas, yeni sene lDI 

sajında bütün Elenlere, denizde Ye ka
rada nerede bulunurlarsa bulun un • 
lar sıhhat ve sandet1 civanmerd bir Yu 
nanlıhk imanı, islerinde rnuvaffakiye( 
ve yurd için itila temenni etmektediı 
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remagasının a al bug·· karş la~ yorlar 
Yazan: Ziya Şakir 

oğlu Vahdeddin müfsid, 
hain, korkak ve menfaatperest 

müzevir, dessas, Abdülmecidin 
hilekar, bir adamdı 

Bugün yapılacak diğer müsabakalarla İstanbul lig 
maçları da sona ermiş bulunacakbr 

Sultan Muradın bütün hayatında, mak ve kolay kandırılan bir adam. Ye
şöyle böyle bir iz bırakacak en küçük gane zevki, gizli işler görmek, bir ada
zeka eserinden hiç bir şey hatırlıyamı- mı, diğerine çekiştirmek ve, bir adamı 
yorum. Babası gibi, pek küçük yaşında aldattıktan sonra, onun arkasından gül 
içkiye müptela olan; ve hayatını gece J nıek ... 
gündüz fasılasız bir şekilde işret et - Nihayet; hain.. ve, korkak. .. 
mekle yıpratan Sultan Muradda zeka Bütün hayatında, hiç bir meselede 
eseri gösterecek kadar sağlanı kafa ve en küçük bir dürüstlük bile göstereme
sağlam şuur aramak, akıllı işi değildir. mi~ olan kötü bir şahsiyet. .. 
Zaten hilkat bu kıymetli cevheri ondan Işte, Sultan Mecid oğullarından, tah
esirgemiştir. Kendisinin bir resmini a- ta çıkan üç kardeşin - hülasaten - ka -
lınız, dikkatli bakınız. O zaman, derhal rakterleri. 
hükmünüzü verirsiniz. Ve zeka, hürri- Gelelim, Abdülhamide ... 
yetperverlik vesaire gibi bir takım par- Acaba bu hükümdar; btt üç karde • 
lak meziyetler atfedilen bu kafanın, ne şinden hangisine benzer? Ve hangi ci -
kadar boş olduğuna kanaat getirirsi - hetleri benzer?. Buna, bir anda hüküm 
niz. \'ermek mümkün değildir. Bu hükmü 

Gelelim, Sultan Reşada .. Abdülha - doğru olarak verebilmek için, onun hu
mi<lin bu küçük kardeşi de ayn bir bil- susi hayatını, bütün teferrüatile bil -
katte idi. O da yaradılış itibarile Sul - mek Jazım gelir. 

~an. ~forada benzerdi. A?c.ak .şu ~ar ki, Verem bir babadan hasıl olmuş ve 
ıçkıyı ve şehvet zevklerını hıç hır za - verem bir anadan doğmuş olan Abdül· 
rnan büyük kardeşi gibi suiistimal et: hamid, dünyaya geld'ği zaman, o ka -
m~işti. ~~l~an MuradaA nisbete~, bır 1 dar zayıf, o kadar kuvvetsizmiş ki; da -
hayı~. zeki .ı~ı. "V_e bu z~ka~ı sayesınde, kikalarca hayat eseri gösterememiş. Es 
!Abdu~hamıdın JUrnalcılerı tarafından 1 ki Saraylılardan işittiğime göre gerek 
aleyhınde uydurulan yalanlar arasınd.a, onu doğurtan ebe, ve gerek yanındaki 
hayatını maharetle muhafaza edeb!l· kadınlar onun ö!ü olarak doğduö-una 
mişti. hükmetmişler. Yandaki odada bekli) en 

Sultan Murad, (Aptal) denilecek ka-

(Doktor Kız Mehmed Bey) e göster -
mişler, muayene ettirmişler, ancak bu 
suretle, yaşadığını öğrenebilmişler. 

Abdülhamid, ana sütü emmemiş. Sa· 
raya, her cinsten muhtelif sütnineler 
getirilmiş. Türk, Çerkes, Gürcü, Arna
vud, Tatar kadınlarından süt emen Ab
dülhamid, vücudce bir türlü beslene -
memiş. Çocukluğu pek zayıf, neş'esiz, 

hatta çok mahzun geçmiş. Hatta babası 
Sultan Mecid kendisini görünce: 

- Gel bakalım; benim, hazin evla -
dım, dermiş. 

Abdülham!din çocukluktaki çehresi 
de bir garabet gösterirmiş. Zayıf çeh - Fenerbtthçe - Galataıa?'9!1 müsabakalarından bfrt 
resi üzer'nde göze çarpacak kadar bil - İstanbul lig maçlarının aon ()funları bu y1 mağHıı etmesi tahmin edJlcHl1 btM' cet 
yücek, keskin ve kanadları açık burnu, &ün Taksim ve Şeref stadlannda yapılacak olmıyacakw 

h f ·r k k l d · d b k f ve bu suretle resmi oyunlar nlbayetıenrr.}4 e- Süleymaniyt ikinci lige d ıc:m 
a ı ce ç:ı 1 • a nı, crın en a an, a- ıacaktır. canını dişine takacak, muu.a.ta bu OfUlldeD 

kat baktıklarırun üzerinde bir tesir ve 1 istanbuldn llk defa lig maçlannın htç alı: gallb veya berabere çıkmal'a çaı..,..ttır. 
alaka uyandıran gözlcrile nazan dik • samadan çok muntazam bir teldlde yapıl - Ligde takımların yerini değiştirecek m&hi -
kati ce1bedermiş. 1 mış alınası ve bir devreden ibaret olan o - yette ehenunlyetll olan bu müsabaka BeJ -

Bir çokları onun simasını. Ermeni yunlann U?unusanl başında sona ermiş bu kozdan ziyade Silleymanlye 1ç1n hQatı ı.a-

k
1 l' h • . b f 

1 
_ ıunmasını şukranla karşılamak lazımdır. oyun olacaktır. 

çocu P ının çe re,er ne enze ır er Putbol mevsiminin en hızlı bir zamanın- Vefa - Güneş 
miş. H "a, bazı kadınlar, Abdülhami- da bitmiş olan lig maçlarının boş bıraktığı 
din validı=ısi (Giilnihal Kadın) için: I s.::hal~rda şild veya kupa oyunları lç~n bü -
_o Kafkasyalı bir ermeni kızı imiş. ~uk bır zaman knzanılmış olması, klublerı -

' . . .. .. mlz için taze ve canlı hareketlere vesile ve-
Çerkes esırciler kuçuk yaşda kaçırmış- receğl için ayrı bir ehemmiyeti haiz olacak-
~~ t~ 

(Arkası 1'a"') 

Lig maçlarında çok munffaldyetU orun
lar yapan Vefa için bu müsabaka tendi kuY
veıtni ölçebilecek son bir oyun olacaktır. Ve
fa takımının bugünkü kadrosu ihmal edllir 
bir kuvvet değildir. Zaman zaman çot gü -
zel ve ekseriya hakim bir vaziyet atan Vefa 

Topkapı • Eyüb hücum hattı biraz şahs1 oynadıtı tçbıdir t1 
Oyun tarzları, do.ha doğrusu kuvvetleri yakaladığı büyük .fırsatların heba olma.sına 

dar (saf) dı. Sultan Reşad ise, kendisi- r 
ne (melek haslet) dedirtecek derecede Bir Do kto run 
sinsi ve dessastı. En büyük mahareti, ı Gu··nıu··k 
her gün aleyhinde yüzlerce jurnal ve -

-, 1 ~ müsavi olan bu iki takımın yapacağı oyun sebebiyet veriyor. 

O yeknazarda bir mana ifade etmez gibi go - Güneş takımının bugünkil kuneti Vefa 
rünürse de hakikatte bu oyunun pek büyük karşısında mfişlı:ül vaziyette kalmamak için 

Paı:ar , ------------- bir ehemmlyetl vardır. Lig maçlarının son elinden geldiği kadar çalışacaktır. 

rildiği halde; bunlara rağmen Saltanat Notl•rından 
hırsından uzak görünmesi idi. Hatta 

( 
") Bugünkü proo ... rant oyununa kadar ıtgde en aşağıda bulunan İki taraf lçln de ehenımlyett büyük Olan 

Topkapı bu maçı kazanırsa tendisile bera -
1 
bu maç, bir müddet müsa"1 bir §ekil.de ce-

2 İltlncikinan Hl Pazar ber Eyübü de ikinci Ilge sürüklemiş olacak-. reyan ederse netice almanın hayli ciiç ola • 
i\bdülhamid bir çok defalar: j Grip ve 

ihtilatları - Biradere; bir tekke şeyhliği ver -
sem, memnuniyetle kabul eder. Hatta 
onunla iktifa eyler. Fakat, muhitinde - Küçük bir hastam vardır. On gün kadar 
kiler, ona akıl hocalığı ediyorlar. Be -, evvel boğazı ağrımış, anjin olmuş, anjini 

bir botaz doktoru görmil§. Anjin geçer 
r.im ölümümü bekletiyorlar. geçmez birdenbire derece! hararet yük-

Demişti. Görülüyor ki bu zat; - in- selmiş. Bu defa g()ğüste bir lhtllftt başla-
sanları tannnak hususunda büyük bir mış, hastada bariz bir bronko plnomonl 
mehareti olan - Abdülhamide bile bu başladı. Altı gündür, onu tedavi ediyo

ruz. Lipalar ve şırınga hallnde (Trans-
f!kri vermişti. polmlnı ne dahilen göğsü yumuşatıcı ve 

Halbuki Sultan Reşad, (Saltanat) a kalbe kuvvet verici ilaçlarla devam eder-
çok haristi. Biran evvel tahta çılonayı, ken derece! hararet düşmeğe mi.ıtemayU 
canı gönülden arzu ediyordu. ~ğer o -ı bir vaziyet alırken birdenbire tekrar ltırk 
nun yerinde daha zeki, ve daha bece - dereceye kadar çıktı. Bunun sebebini a
rikli, daha cür'etkfır bir (veliahd) ol -1 raştırdık. Sağ kulakta da bir lhtllAt mev-

cud olduğunu gördük. Şimdi onun da te- I 
saydı, - zaten hükumetin idaresinden 1 davislne çalışılıyor. 
bizar olan - memleketi altüst eder ve 1ı Görüyorsunuz ki grlpe ftdl bir ha.at.alık de 
çok daha evvel tahta geçerdi. yip geçmemelidir. Çok mühim ve vahim 

· k · l 1 ihtilatlar yapar. Bu sırada havaların d.nl 
Fakat bu adam, büyü ış er yapma- tebeddülAtından her tarafta grip ve 

ya muktedir değildi. Nitekim, meşru • bronşltler görülmektedir. 
tiyetin ilanından sonra, Abdülhamidi Kendimizi üşütmemeğe çalışalım. Her-
biran evvel Saltanattan ıskat etmek, ve hangi bir suretle uykusuz kalmak, yor-
yerine geçmek için garib bir hileye mü- gunluk, açlık, cereyanı havaya maruz 
racaat etmişti. Belki hatırınızdadır. Gü-' kalmak gibi hallerden çekinmek lAzun-

nün birinde, cBu gece veliahdın sara -
ı dır. 

yına tecavüz edilmiş. Abdülhamidin 
1 

l!ususi bendeganından biri, gizlice sa-
1 

raya girmiş. Veliahdı katledccekmiş.• 
diye çıkan bir dedikodu, bütün İstanbu-
la heyecan vermişti. 1 

Sultan Reşad tahta çıktıktan sonra, 
Mabeyn katibi (Ali Fuad merhum) a 

* Ankarada Ayşe Avlnn: Blr defa tıb fa
kütıesl hariciye profesörlerine muayene 
olmanız lfızımdır. 

* Y. K rumuzlu rate: Mektubunuz geldi, 
adres yok. Cevab için adres bildirmeniz 
lfızımdır. 

bizzat itiraf etmiştir ki; bu hadise, ken- <• > Bu notları kesip saklayuus. 1ah11d 
di tarafından uydurulmuş bir yalan •

1 

bir albüme yapı~tırıp koleksiyon 7aptna. 
dan ibaretti. Sıkıntı zamanınızda bıı notlar bir doktor 

rlbi imdadınıza yetişebilir. 
İslitraten şunu da arzedeyim ki; A- ------------ ---

H Fuad Bey merhum, son derece afif, r 
tamamile bitaraf, hakperest ve bir kim- Nöhelci 
seye iftira etmeyi aklından bile geçire- Eczaneler 
rmyecek kadar temiz ve terbiyeli bir 
zat olduğu için, onun bu sözlerini bir 
hakikat olmak üzere kabul etmek icab 
eder. 

Sultan Mecidin en küçük oğlu (Vah
deddin) e gelince, kendisi ile beraber 
Osmanlı saltanatını da mezara gömen 
bu adamı üç beş satır yazı ile tahlil et
mek mümkün değildir. Vahdeddin, tam 
manasi1e tabiatin bir galatıdır. 1 

Son derece zeki, fakat bu zekası, hi-

1

1 

ie, fesad ve şeytanate meyyal... 
Son derecede müfsi<l, müzevir, ve 

dessas .... 
Son derecede hilekar ve menfaatpe

rest... 
Ayni zamanda: en budala insanlara, 

en budalaca lfıflara, en budalaca fikir -
ferin cazibesine kapılacak derecede ah-

Bu rece nöbe.tcl olan eeaaeler f11D}ar
dır: 

İstanbul cihetindekiler : 
Aksarayda: <Şeref). Alemdarda: (Abdül
kadir). Beyazıdda: (Cemli). Samatyada: 
(Teofllos>. Emlnönünde: <Mehmed Ka
zım>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fener
de: (Hüsameddin). Şehremininde: CHam
dH. Şehzadebaşında: (Üniversite). Ka
ragümrükte: (Fuad). Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Bakırköyünöe: (Hlll}). 
Beyoğhı cihetindekller: 
İstiklOJ caddesinde: (Kanzulı:). Dairede: 
(Güneş). Tcıpçulardn: (Sporldi8). Tak
simde: (Nlzameddln>. Tarlabaşında: (Ni
had). Şişlide: (Halk>. Beşl.k.taşta: <All 
Rıza). 

Bpzfçl, Kadıköy ve Adalanlaldler. 
Üsküdarda: (Sellmlye). Sanyerde: (A
saf). Kadıköyünde: (Moda, Merkes). 
Büyükadada: (Halk). Heybelide: <Halkl. 

t S T A M B u L tır. catını tahmin etmek çok zor deitlldlr!. 
Ö 

Maç Eyübün lehinde bitecek olursa, 1!!-
tıe Defl'İyatı: yüb için bir sene daha birinci ligde kalmak Ömer Bma 
12 30: PIAkla Türk muslkl,f, 12.58: Han• 1 

dls. 13.os: Eminönü Halkevı gösterlt kolu ta- ~art.lyle bir.~z kuvvetle~ecek, takat B~ykoz khci kır kOŞUSU 
rafından blr temsil. maçında Suleymanlyenın galebesi bu umldl 

sJUp süpürecektir. Şu vaziyete göre Eyüb 
Ak.şam nqrlyatı: tendi maçında çekeceği heyecanın bir ml8 -

18.30: PHi.kla dans musikisi. 19: Safiye: Ke- llnl Beykoz, Süleymaniye oyununda görecek 
man ve piyano refakatııe. 19.30: Konferans: ve doksan dakika kadar kısa bir zaman bir 
Salih Munı.t: Radyodan iyi netice nasıl ah- klübün ligdeki lstlkbalile oynayacaktır. 
nır. 20: Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Beşiktaş • İstanbulspor 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20 30: Hava -

1 raporu 2033 . 0··me R t ! d .._ Milli kumeye ayrılmış olan Beşiktaş için . . r ıza ara ın an aral.1\;a - · . 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertlb edilen 
sert halindeki kır koşularının iklncbt bu~ 
Kadıköyde yapılacaktır. Miliıabaka P'ener -
bahçe stadından başhyacak, Kalaınq& tadar 
gidip gelinecektir. 

Müsabakaya; Galatasaray, Fenftbabçe, 
Güneş, İstanbulspor, Kasımpll.f&, BeJOllu 
Halkevı, Beyoğlu Spor takmı.l&n ~ • -
mektedlr. ı:oylev 20 45· Ba M ff İlk 1 bu musabakayı kazanmak Iatanbul llgınde 

da 
1 

r. t · :f d Y u~a er a~ ve arka- şampiyonluk lçln kuvvetli bir adım olacak
ş a ı ara ın ~n Türk muslklsı ve halk tır. Bu sene yaptığı bütün maçlarda kendl-

şarkıları, <saat ayarı). 2115: V1yoln solo Or- 1 I d Ü · l b kl dl~l l İsta b l '""arı•nden S81JrÇ8lar han Borar ta f d 21"5 O k t 22 sn en s rprız er e e ı; m z n u spor, .ı ı 1 • 
ra ın an. .. : r es ra. .15: 1 bu son oyununa kadar taraftarlarını pek 

Ajans haberleri 22.30: PIO.kla sololar, opera memnun eder bir oyun göstennlş değildir. 
ve operet parçaları. 22.50: Son haberler ve İ t b 1 d- k.. k d b -
ertesi günü s an u sporun un u a rosu, ugun -

. n programı. kü Beşlkto.şı mağlüp edebilecek bir kuvvet -

1
-- . ·--- ---· -· 1 te değlldlr. Bu mevsim maçlarda büyük bir 

yeni neşriyat varlık gösteremeyen İstanbulspor, işe biraz 
da talihsiz başlamış bir haldedir. Maçın ta-

Çocuk - Çocuk g,ırgeme Kurumu Genel bli cereyanı bu oyunun güzel ve tatlı olma
merkezi tarafından çıkarılmakta olan <Ço- sıru lcab ettirir. 
cuk) adlı derginin (67> inci sayısı çıkmıştır. Galatasaray - Fenerbahçe 
Yurd yavrularının sağlık, sosyal, kültürel üzerinde esaslı bir fikir yüriitmeğe tmk.an 

1 durumlarının inkişafın& hizmet eden bu olmıyan maçlardan biri ve belki de birincisi 
kıymetli dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve 

1 

olan bu maç Ug şampiyonluğu üzerinde ya-
bnbalara tavsiye ederiz. pacağı tesirden ayrı olarak da Galatasaray-

TI.a;;th·~~e;iz eskisi gibi kOrk Fenerba~çe arasında olması itibarile bütün 
. alakayı uzerlne çekeoek mahiyettedir. 

mantolarını 10 sene garantı ve Oyuncuların hdleti ruhiyeler! üzerinde 

ay vade Ue ketaletsiz olarak satmak
tadır. Anadoluda bulunan mOşterlle
rlmize ayni şeraitle kabul ediyoruz .. 
Mahmudpaşa, Knrkçll Han içerisi 

B E Y K Q Telefonı 
2 1685 ---· .. ·-·---------..... -...... ..... _ 

Dr. HAFIZ CEMAL 

esen hava, bugüne kadar yapılan bütün o
yunlarda evdeki hesabları altüst eden, tak
tık, teknik namına• ortaya konabilecek her 
şeyi Meta yok eden garib bir fırtınaya ben
zer. 

Fenerbahçe mildafaası lle hücum hattı a
rasında bugün eski dhenk vardır, denemez. 
Oıilann llgdekl bütün zaferlerini müdafaa -
lannın zayıflığına rağmen kuvvetli bulu -
nan hücum hattı hazırlamaktadır. Ho.rlf o
lan bu müdafaa, kuvvetli hücumlar karşı -
sında nefes alamadığı zaman ve bu yükle -
niş sıkı bir surette devam edecek olursa Fe
nerbahçe takmıı da matıüp olan neticeyi el
de edemlyor. 

Bu mevsim biraz zorlu takımlar karşısın
da müşkül vaziyetlere düşen Fenerbahçe de 
kabul etmiştir ki bugünkü müdafaa hattı 
hafif Te zayıftır. 

Her mevsim mutlaka birkaç turban ve -
ren Galatasaray için bu maç dlfer senelere 
taş çıkartacak derecede ehemnılyetlldlr. Dört 
beş nydanberl cezalı olduklan lçln tribünde) 
seyirci gibi oturanlara iltihak eden Eşfak 
ve Suavlnln de blr müddet için takımdan ay
rılmış olmaları Gnlatasarayı gene zayıf bir 
hale koymuştur. Takımı zafere götureblle -
cek olan hücum hattı kendinden beklenen 
oyunu gösterecek bir gayret sartederse, ma
çın şekli ve rengi bir taraf lehine değlşebl -
Ur. 

Beykoz - Süleymaniye 
(Lokman Hekim) 

Ligde her ynptığı oyunda ll::at'§ısına aldı -
DabWye mü&ebasa181: Pazardan maada ğı takınlı düşUndUrecek kadaı esaslı futbol 

lıerliln <l - 1) Dln.DJOla ııwnara 104. Hı.- oynl\yan Beykozun bu maçda Süleymaniye
letOAU 12181 • 1106' 

(Ba~tarafı 6 ncı sııyfcıda) 

sığdıramıyacakları bir vaziyet karpsmda 
kaldılar: 

Ferhad Paşa askerin serdar çaduma 
binlerce taş yağdırmasına hiç aldırma • 
mıştı. Sanki o çadır başkasınındı. lten -
disi ise hemen askerlerin tarafına ~ • 
miş, yerden taşlar top! ıyarak eteğine dol
durmuş, onlarla birlikte çadırı taşlamağa 
başlamıştı. 

Sipahilerin ağızları açık kalmıştı. Bir 
taraftan, binlerce irili ufaklı taş altında 
parçalanan süslü serdar çadırına bakıyor
lar, dğer taraftan kucağında bir yığın 
taşla kendi çadırını kaşlarını çatarak 
taşlıyan Ferhad Paşaya bakıyorlardı. 

Atılan taşların ardı kesildi. 
Serdar Ferhad Paşa hepsinden ııonra 

durdu. Hayran hayran ona baka kalan 
Sipahilerin önünden uzaklaştı. Çok geç
meden de Sipahilere: 

- Gidin, maaşlarınızı İst.nbuldaa il • 
teyin! 

Dedi. 

Ve İstanbuldan İran üzerine harb için 
götürdüğü askerin büyük bir kısmml ge
ri gönderdi. 

Serdar dediğin böyle olmalı!_ 

Tura" Cmı 
_....,_ ....... -.................... ______ _ 

.......................................... 

OOYÇE ORIENT BANK 
Oresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

1 

Türkiyeclelu ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gfünrüğü 

ı * H eT tüTlü banha iıi * --



2 lkiocilinaa 

Çi_~ Japonların son sulh 
· teki 'fini ı·edetti 

(Baıtarafı l lnd ıayfa®) 
neticesinde Belediye konseyi, imtiyaz
lı mıntaka polisine fevkalade salahiyet 
''ermiş olduğunu bildiren bir beyanna
me neşretmiştir. 

Birinci vak'a Hankow - Road civa -
rında olmuştur. Meçhul kimseler . .Ja -
pon askerlerinden mürekkeb bır b .ı -
bun üzerine bombalar atmışlardır. 

Bir zabit ile üç nefer ve üç Çinli ya
ralanın lihr. Polis, hadise ıuahal!inin 
etrafını kordon altına almış ve evler -
de ara.tırmalar yapmağa başlamıştır. 

İkinci vak'a 
İkinci vak'a da İtalyan imtiyazlı 

rnıntaka nın cıvannda Japon pamuk 
tarlalar nda olmuştur. Buraya da bom
balar atı.mıştır, fak.at insan zayiatı yok 
tur. 

İmti~ azlı mıntaka polisi bu gibi ted
hiş hareketlerini tenkil ve gizli silah 
taşıyanlan cezalandırmak üzere emir 
almıştır. 

Tedhişçiler hakkında ihbaratta bu· 
lunanlara para mükafatı vadedilmiş -
tir. 

Londra l (Hususi) - Çin hükumet 
teşkHfıtında bazı mühim değişiklikler ol
muş ve maliye nazırı Kung icra reisli -
ğıne tayin edilmiştir. 
Şimdıye kadar bu vazifeyi yapmakta 

olan Çang-Kay-Şek, bundan sonra l'ütün 
enerjisini Çin kuvvetlerinin başkumnn -
danlığı vazifesini ifaya hasredecektır. 

Çin Japonyanın teklifini reddetti. 
Hankow ı (A.A.) - Japon sulh teklifi

nın bugün Hankowdaki Alman elçisine 
bildirildiği şekilde Tehiang-Kai-Chek'e 

teklif edildiği, fakat bu şartların derhal 
reddedildiği, burada emin bir membadan 
öğrenilmiştir. 

Çinlilerin mukabil taarnmı 
Changhai ı (A.A.) - Cotcs de fer de

nden mümtaz Çin kuvvetlerinin kuman
danı General Chang-Fah-Kwee, bir Ja
pon membaından bildirilen haberlere gö
T<', Hangşov'u istirdad etmek üzere bir 
n:ıukabıl taarruza geçmiştir. Cereyan eden 
şıddetlı muharebede her iki taraf da ağır 
toplar kullanmışlardır. 

yeni bit şehir 7.aptedildi 
Hanko:-Vl, (A.A.) - Japon kıt'aları şid

detle Taıan a hücum etmektedirler. Şeb-

rin pek yakında düşeceği söylenmekte -

dir. " 
Taian şehri Tsiman'ın cenubunda mu-

him bir merkezdir .. 
Japonların Tsingtao-Tsiman ~emi~yo.ıu 

üzerinde kain Weihsien'i zaptettıklerı bıl. 
dtrilmektedir. 

Sovyet Sefarethanesi yandı 
Changhai 1 (A.A.) ~ Reuter ajailS1 -

nın muhabiri bildiriyor: 
Nankinden verilen bir Japon haberine 

göre Nankindcki Sovyet sefarethan~si 
bugün bir yangın neticesinde tamamıle 
harab olmuştur. Yangının sebebi anlaşı-
lamamıştır. . 

Sefaret, memurların Hankowa naklm-
dcnberi boş idi. 

Japonların karan 
Tokyo ı (A.A.) - Yılbaşı münasebe -

tile neşrettiği bir beyannamede hükumet 
ezcümle diyor ki: 

En büyük arzı,.,Y\uz, Çin anlaşmazlığı -
nın çabuk sur '-' hallidir. Fakat millet 
harbe devam etmek hususundan geri dur
mamalıdır. Zira, Çank-Kay-Şek bütün 
Japon sulh tekliflerini reddeylemektedir. 
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Öğleden ıonra hutalanm kabul 
eder. 

SON POSTA 

BURUŞMUŞ 
• CiLT 

Bir doktorun 
ıayanı hayret M,li 

Buru._<ruk.luklar, ihtiyarladığı

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana Üni
versitesi prof~örü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. •Bioceh tabir ve genç hay
vanların cilt hüceyrelerinin mer
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe renginl\eki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdıuı 

evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir Ye 
buruşuklu.klarınızı serian izale 
edf:r. Bir haf ta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün
düz için cilt unsuru olan beyaz 
renfindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah benleri eritir, açık 
me•meleri kapatır ve biı kaç 
gün urfmda en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır, 

\ 

Kum baret~ biri 

Romen 
Başvekilinin 
Celal Bagara 
Telgrafı 

(Btıftarafı 1 md .ayfada) 
ettiğim ilk andan itibaren, büyük bir 
koruyucunun azim ve dehası sayesin • 
de bugün yeni bir hayata atılan Türk 
milletine Romanyanın sarsılmaz suret
te muhafaza ettiği hararetli dostluğun 
ifadesini kabul etmesini Ekselansı -
ruzdan rica ederim. 

Yakın bir mazinin bir çok iyi hah· 
ralarını yad ederek Ekselansınızdan 
yüksek tazimlerimin kabulünü dile -
rim. 

Başvekil 
Cctavien Goga 

Ekselans Bay Octavien Goga 
Başvekil - Bükreş-

HaşmetlO. kralınız tarafından Ek • 
selansınıza tevdi edilen yüksek vazüe
yi bana bildirmek için lutfen gönder -
diğiniz telgraf dan ve şefimiz ve mem -
leketim hakkında izhar buyurulan ve 
Türk milletinin ruhunda necib Roman· 
ya milletine karşı aynı sadık makes bu
lan çok dostane hissiyatınızdan pek 
mütehassis oldum. 

Ekselansınızdan en samimi tebrik -
]erimin kabulünü rica ederken mesa -
isinde tmn bir muvaffakiyet temenni 
etmeye müsareat eder ve yüksek tazim 
leriJniıl kabulünü dilerim. 

Başvekil 

_______ celil Bayar 

1 

Dün tevkifhanede 1 

Yeni bir yaralama 
Hadisesi oldu 

(Ba.ıtarafı 1 inci ıayfaıjc) 

Me'hıned ve Abdurrahman Rize 
lidirlcr. Ve bir sirkat ıuçundu maz • 
ğuşta mevkufturlar . 

Mehmedin Abdurrahmanda 180 ku
ruş alacağı varclır. Dün öğle üzeri Meh 
med Abdurralunana borcunu verme -
sini söylemi§ ve bu yüzden koğuşta 

birbirlenle kavgaya tutuşmuşlarsa da 
gardiyan ve arkadaştan tarafından a -
ralannda bir hadise çıkmasına mey -
dan verilmemiş ve banşmışlardır. Fa -
kat, Mehmed bir müddet sonra banş • 
mış gibi gö~erek Abdurrahmanın ko 
!una girmiş ve beraber koridorda ge .. 
zinmelerini teklif etmiştir. 

İkisi de kolkola koridorda dolaşmak
tayken ]\iehmed birden arkadaşını bı -
rakmış, cebinde evvelden ağzını açıp 

hazırlamış olduğu Poker marka bir ça
kı ile Abdurrahmanı '"1rmağa başla -
mıştır. Abdurrah.manm feryadı üzeri -
ne gardiyanlar ve ko~ arkadaşları 
imdadına yetişmiş "le 7.avallıyı muhak -
kak bir ölümden kurtarmışlardır. 1 

Bıçağın ufak çapta olınası ayesin
de Abdurrahmanın yaralan pek ağır 
değildir. Kendisi tevkilhane hastane -
sinde tahtı tedaviye alınmıştır. 

Çakının içeriye ne suretle sokul -
duğu tahkik edilmektedir . 

.... ---. .......... --··-··-----------
Son Posta 

Yel'Dli, Slya.sl, Bavadll w Balk guet.ea1 

Yerebatan, Çttalçefme .ı>kat, U 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve ı 

resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 

Kr l..r. •.r. 
TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 12-0 "j lJ 
ECNEBİ 270J 1· 00 bW 

A':>one bedeli pcşırdıı Adres 
değiştirmek 25 ıcuruştur. 

Gelen evrak geri uerilme:z. 
lltinlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevap için m<>ktub aı :ı Ilı kuruşluk 

Pul ılavesi Jazımciır. 

•••••••••••••o••••••••••ı 
Po.~ta k:.ı•usu · 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 202Cı3 

Sa,.ta 11 



12 Sayfa SON POSTA 

DIDJ• mıvaddı gıdal· 
1111 aruında en btlylll 
mlkllaoa zaler mıa· 

auu, dlplom doalr 
ve aıtm madalyaJI 
llauaaa ve ba ••· 

rette blrlnclllll 
blllakkıa tasdik 

oıuaa 

. . . v·ta"'.'lin,_ 1 ri, G , ,h a 
Pınnç, Yulaf, Mercımek, Buğday; irmik, Patates; Mısır, Türlü Bezelye, Badem, 

Çavdar Özü Unlannı Çocuklannıza Yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuvvet gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına dok

torunuz şahadet eder ki, hayatın w ta biatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unları Çocukları
nıza tam afir,et temin eder. Neşvünemala.rına yardım eden. Onları çabuk büyütür. Neş'eli tombul, hastalıksız -ya· 
par. Hasan Ozlü un1arile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

I 

ICASADA 
SAKLAOl~INIZ 

DAllA 
KURU 
Sill 

(~ŞM[ 
\IAZ~ Y 'TİNOtOİQ 

ONU rAİZLL: 
OAN l(A VA V[l2İ N)Z 

ı.JVSUSİ S'ARTLARIMIZI 
soQUNUZ 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı memlfthasında surt?ti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz değir
menlerinde fenni bir surett;;! ihzar olunan ve evvelce kilosu c5.25> kuruş 

hesabile elli kiloluk çuvalı c262.5> kuruşa satılan mutfak tuzunun 1/1/938 
tarihinden itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadile 
kilosu 3.80 kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca çuval 
bedeli alınrnıyacaktır. c8726> 

SAÇ BAKIMI 
Oüzelllğln eı:ı blrlnrJ şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmesini teda vı e -
den tesiri mücerreb blr U~çdır. 

ilan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 lıuruı 
llrinci ~h:le %56 » 
Üçüncü ıahi!e 200 » 
Dördüncü sahile 106 ~ 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahil1ı 40 >> 

Muayyen 'bir müddH zarfında fazla
ca mikdarda ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir tarife derpiş 

edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler için şu adreı;e müracaat edil
melidir: 

İlincılık Kollekm Şirketi, 
J[a;bra.manzade Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaua 

Nt:iriyat J4üdüril: Seli• .RGQ\11 g""I 
AHİPLE&l: S. Ragıp BHZÇ 

Gripinin Mucizesi 

kolay, en çabuk ve en ucuz geçlrnaeeln ıstır~bm ve atrmm • _,, 
deWsini, en çareel bir kqe GRlPlN almaktır. Mideyi bo&ma 1>4*

rekldri ve kalbi yarmu. 

UCUZ - Tl!SIRLI - ZARARSIZ 

icabında gUnde 3 k•t• ahnablllr. 
Taklitlerinden sakınmıı ve ber yerde ısrarla GR1PIN isteytnis. 

·~ ,/ . . • .. . ' ... >: . . . . . . . 

BALSAMİN KREMi 
Bütün cihanda elli leDedlr .W

ma üstün ve eşsiz 1mı-,.t.ıır. 

KREM BALSAMiN 
Büyük bir bilgi ve umn. bir tee
rübe mahsulü olarak vicade ıe
tirilıniş yegane sıhhi kremJerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve flll'lataJll_.. 
değil, sıhhi evsafının LolMlıa, 
Paris, Berlin, Nev-York Gl:ıııellD 
Enstitülerinden yii.deree U... 
arasında birincilik mük:lfat. 

D t K K A T: ka~nınış olmakla islNıt etJnitör 
KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gec~ için yağlı -.e 

halis acıbadem kremlen olarak cl6rt 

nev'i vardır. 

KRT:M BALSAM iN Ötedenberi :an~ış husus! vazola: 
~ nnda satıldıgı gıbı son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşunağa elwrifli 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven ~ -
ğu kadar pek kullaruşh ve zari1 olan 

KREM BALSAMIN tü~leri bütün nevi~erile tan.ımmtı ec:ıa 
ıtriyat ve tuhafiye ~ 

tNGtı.ız KANZUK ECZANESi 
BEYoGLU • İSTANBUL 

DAiMA SACLAM KALMA'K 
1stiyenlere: Midelerinden muztarib olanlara, hazımsızlıktan şiklyet edenle.re 
ve kalori alamıyorum diyenlere kaa ve can verici, m~hur Akçabw'ıaJ 
çiftliği mer'alarında fenni bir tekllde yetiştirilen binlerce koyualana 

liitlerinden yapılmış olan: 

Hüseyin Avni Alcçaboğaz 
YOGURDU 

tavsiye olunur. Tenekenin y!ll\ tarafındaki etikete dikkat edini&. 
Satq mahalli : Tütüngümrük Ne. 10. Telefon 23581 
Merke~ yazıhne: Merkez Hal No. 75. Tel. 23717 

Tophane, Be~oğJu, Cihangir, Panealtı, Maçka, KurtulUj, 
Şişli, Mecidiyeköy, Şehremaneti, Beyazıda 

HERGÜN KAMYONET SERVİSİMİZ VARDIR. 
Bir gün evvel telefon ettiğiniZ takdirde yoğurt evinize kadar gelir. 

EFES BANK Ltd. 
TÜRK SOSYETESi 

SERMAYESi 500,000 T. Lirası 
Merkezi : ZONGULUAK 

il« torın Banka Muameleleri 
Eski: (Zonguldak Yıtrdım Bttnkttsı ). 


