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e 
Midenin iyileşmesi 

B ar~akların faaliyeti 

·Hazmın kolaylaşması 

İştahın ziyadeleşmesi 

Nesenin artması 
~ 

Sıhhatin düzelmesi 

z 
Mu2 
Çilek I 

· Vişne 
Limon 
Kayısı 
Şeftali 
Portakal 
Mandalina 
Frenk üzüm O Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok saf meyvala· 

rın usarelerinden istihsal ve itıtihzar edilmİf olup 

mideyi ve barsakları ıslah eder, temiz)er. Ektilik, 

titkinl:k, ağrı ve inkıbazı defeder. lıtihayı tezyid, 

hazmı kolayia!lırır. 

Her yemekten 1Jir saat ıonra yanm ili bir çorba 

kaşığını yarım bardak gu içine ka.rııtırHak ve köpür

terek, j~enler, mide rahat:sızhkları çekmezler. Her 

ınbah aç karnına l:ir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi 

müshildir. Çcıcuklar yar'm tertib almalıdır. 

. Heyva özü v• Gazoz özü 
Ç ocuklaro. ,bU• ~ıG/.Qt vı z~ı1k ôahseder. 

Hasan Gazoz Özü Hasan Meyva Özünün enafıa

da olmakla beraber çok Jezzelli pmpanya, ıibi nr 
fiatir. 

Şişesi 

• '·. - • •. • ·ı : •? . ~ -.. . • : · . . 

il. ANTiSEPTiK 

Soğu~ nlgrnlığı, Nezfe ve teneffUs yol· 
larUe g .Jçen hastalıklardan korur, grip 

boljoz rahatsızhkhtrında 11es kısık· 

ht;ında pek faydalıdar. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
• lstanbul 

1 

r.;!~~~e lekelerden kurtarır 
o 

Satış deposu: l ahtakc..le, 

Sü T MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

nıamulabndan 

MiELE SÜT MAKiNALARI 
Ç()k hassas ve çok dayan•khdır 

M i E L E 
süt makinaları 

nın bUtün aksamı .,aslanmaz 

Miele Süt Makinaları 
dığer makina.ardıın daha sa~lı.ım ve 

culın ucuz lur. 

5 J No. lu Poker tras • 
bı~alcları 

depo•unna 

HAZIMSIZLIK 
llayatm zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 

25 iki 
misli 40 dört 

misli 60 kr. 

Hasan Gazoz Özü şekerli ve meyvelı olup kolaylığı ve te

mizliğı ve ucuzluğu sebebile AYrupada kazinolDrda içki ve 

şampanya yerine :s\imaf cd:imektedir. Büyük aileler misa• 

fırlerine Hasan Gau~z Özü ıkrr.:ın ediyorlar. 

la llAL AGI 
sayesinde ne Duyuk 

rahata kavuştuk. ,-
1 

z E N 1 T H 
B Hl\ıı Avrup-ı ve Ameri'rnda 
en r ızla araırnıı Zeıııth r.ıd
yohmnctan Uç.tlncll ı>erti 

B A K E R 
MAÔAZALAHJNA 
geıınıı;;tır. 'fOkenmeden e\'vel 
radyonuzu intıhab cdınız. 

.-, ________________________________ _ 

o FAR 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Cihan doktorlannın en büyük kıymet ,.,. ehemmiyet verip beğendik· 

lcri bir fonniildür. Kansızhk, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilqassa nev • 
resteni. ademi iktidar, mide ve harsak tenbcJJiğ.nden doğan hazımsızh.k 
ve kabızlarda en birinci devadır. Tifo, Grih, Zatünce ve sıtma naka • 
hatlerindl• üç giinde şayanı hayret t<"Sirini gösterir· 

<FEMİJ.) Jiıboratuvan bu lrnvvt>t ilacını sayın müşterilerine tanıt • 
mnkla ınüftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara. dudaklara pembelik, 
cilde faravet, saclara ve gözlere ate§ \'C parlaklık veren bu en birinci 
kuvvet il3cmı afiyetle kullanınız. 

'--~-· Fiyatı 100 kuruş. 
ı,> Annelere müjde ' 

S. M. A. geldi 
Fnz:a istek karşısıll'la piyasadıt 

mevcudu kalmıyan bUyllk kutu 
net • net 450 Gr. ~ 

S. M. A. 
AmerJkaıia•1 geldi. 
Sttyın çocuk doktor
larımız ana sUdOnUn 
eşi oıan ve A ve D 
vıtamiıılerınl muhtevi bulunan 
S. M. A. yı annelere ehemmıyetle 

1 
tavsıye etmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
Tı.ıfsıli\t için : 
Gıılı.ıla P. K. 1097 ye müracaat 

~~~~~~~~-

SIRT AG 151 
Uykusunu 

Haram Ediyordu. 

Nihayet ,an tesirile tanmm•f 
bir tedbire b~vurciu ve tedavisi
ni buldu. 

BAy C. B. yazıyor : "Müz'i9 bir ıır' 
a~'l"tsmdan biç uylm uyuyamıyordu"" 
Hat.ta, merdivenleri bile çıkmadan malı• 
rum idim. Bir dl"liklı ALLCOCK yakısınl 
tatbik edince üçuncfı gun memnuniyetb6hf 
tem gordum, ve but un ağrılartm zail uld~ 
İcabında da bu şayanı hayret ve kıynı4""" 
tedbirinize başvurmaktan geri durı»J• 
yacağım." 

Sirt ağnsmdan, siy~tikten ffrt 
iltihabı 8.sabdan iıtirnp çekmeyint% ff 
tahammülstit saııcılıınna katlanmay~~ 
Bır tek dclib.ti ALLOOCK yakısı bir _, 
gtın znrfmJ.ı bütun ağrıları defedecek~~ 
sizi lıalis odcc<>l..tır. Yakıyı tat.bil< ~~ 
ğimz anda sıhhi lıır sıcak.lığ: ~ı-: 
yerın etrnfıruı ;"'\) ıldığını lıiSSfıdeoek ff 
OTO!'ı1ATİ 1\ Bi H l\L\i...,AJ gibı Kğrıf~ 
mafıınllııra tam ' ir sükun verdiği',"~ _,. 
yorgunıuğu izale ı-e yeru bir P"'" 

cevelan ctliğıru görcC'cksinız. 

Soğuk nl.,.ınlığı, r.ezle, mnrcn, bnrını~ 
vcsaır bu gibı ahvalde J:ıhı ALLC'lX ~ 
yakısı ile nui ve rnue.'ISır btr teli• 
bulacaksınız. ALU'Oc:K yak1B1om ~ 
bmde Cıı.psıcum, l•'rankımıcrue, lıly ... • 
vesaire gibi kıymetli maddeler vaıdır. 

Ucuz ve taklit y-ıkılnrdan ,..un~ 
için delikli ALLOOCi{ ynkıl&rındakı k ,_ 
mızı daıre vo knrı.al resımli m~,. 
dikknt ediniz. But.ün ec:zanelerde ~,. 
kuruşa eat.~ır. ,J 

~~~~·~~~~~---""""""' 
CEMAL Dr. HAF iZ 

Venüs 
KrEmi 

en us 
Pudrası 

Venüs 
Allığı 

Venüs 
Ruju 

Venüs 
Sürmesi 

VenOs 
·KolonyJsı 

TC'rkibindeki hususi mad
dei hay" ti ve dolayısile cıldi 
bt-sler, tarnvctini arttırı:. 

Yeni bır ten :varatır. Venüs 
kremi a i k aın guzelliğının 

Terkibi nltın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafif Ve • 
nüs pudra ile tuvalet gören 
hır cild dun} anın en tara -

Her cild "n ren"'ine göre 

çeşiclleri mevcuddur. Yüze 

sürü'düğünde cilde fevkala -
de tab i b.r renk verir; teni 

Son moda ve gayet cazib 
rcnkleri'e kullananları hay • 
rctc. di.ı şürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
fam· ıy alarm kullandıkları 

Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme

sl1e tuvalet gören kirpikler 

büyür ve güzelleşerek kalb • 
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~ALKIN 
!!AL K .ı N D 
~ 
Sene 8 - No. 2731 

1 L i 
Yazı işlen telefonu: 20203 PERŞEMBE 10 - MART 1938 İdare işleri telefonu: 2oio3 Fiatı: 5 kuruş 

A vusturY.anın istiklöli 1 FRANSADA BUHRAN 
i_çin. bu Pazar 

reY.iim ıaP-ılacak 
S 1 "Müstakil, Alman, Hıristiyan ve otoriter 

Ua : bir Avusturya devletine tara/dar mısın?,, 
Şuşnig dün bir nutuk cJaha söyledi ve hükumetin 
herhangi bir haksızlığa tahammül edemiyeceğini bildirdi 

!-Alm3DH3riciye 
Nazırı Londrada 

Gazetecilerin Ribbentropla 
görüşmeleri menedildi 

londrada nümayişler 
yapıldı, polis 

sıkı tedbirler aldı 

Kabinenin istifa edil! 
etmiyeceği bugün öğleden 

sonra belli olacak 
Kabinenin milli müdafaa için meclisten istemeğe karar 

verdiği geniş salahiyet buhrana sebebiyet verdi 

Kabine azalan bir anıda 
Paris 9 (Hususi) - Fransa, yem bir nun üzerine, başvekil Chautemps vasıla. 

kabine buhranı geçirmP.ktcdir. sile parti şeflerile müzakereye gınniştir 
Hükfunet, yeni milli müdafaa progra- Bugün, ayn ayrı tl•plnıunış olan sos-

Londra 9 (Hususi) - Bugün öğleden mının icab ettirdiğt mali ve iktısadi ted· yalist ve komünist grupları hükiimete 
sonra buraya muvasalat E'den Alman ha- birleri almak için mecJisten fevkalade şimdiki vaziyet içinde genış salahiyetler 
riciye nazm Von Riboentrop, istasyon· salahiyet istemeğe karar vermiş ve bu- (Drvamı 11 mci sayfa.da) 
dan doğru Alınan sefarethancsine ıdt- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • ••• • • • ..-.-• • • • • • • ••• 
ıruıtir. Suriyenin dahili vaziyetindeki gerginlik 

(D~mı n anca sayfada) 

Acıklı bir . kaza ................... 
Sch, .. uıclınigg kabine içtimaına nyaıet ederkcm 1 ürkkuşu sahasında bir 

MahkUm muhalifler 
serbest bırakılacaklar 

.::Yana 9 (Hususi) - Berchtesgaden 1 Avusturya bugün tekrar be.yec:~mlı bir genç vazife başında ..._l!katın~an sonra olduğu gibi, bütün gün yqamıJtır. 'Deı"'"" 11 •= ,.ııf•claJ şehid oldu Şamda halkın hükUmet aleyhine kıyama hazırlandığı 

C h 
• d • • şayiaları üzerine sıkı tedbirler alındı 

Um Uf J yet e VfJ DJD en ku~:E~Jı~~~'::2.ıci !:d~ü::~ Ş,ım, ~ (Hususi Muhabirimi• yazı· takbih etlilor. Ayni >.amanda Şamda da •• k k b •• d • acıklı bir ka7.a olmuş, öğretmen nam- l"Or) - Hükümet aleyhine halkı kıyama bjrkaç gündcnberi ha\kın hükUmet aley· 

Y
u se U cesı "-"<ilerinden Mı= Gürsel aduıda bir teşvik etmekle muhakeme ve üç gün hine bir kıyama bazırlaıımakta olduğuna 

genci pervane çarparak ağır surette ya- ıçinde muhte!if hapis ce::alarına mah- dair bazı şayialar dolaşmış ve hükumet 
"' l"' • . . • d 5 mil on ralamıştır. YP.ralı Nümune hastanesine kum edilen r.mhaliflerin bu suretle ce- tarafından bu gibi ihtimalh'fC karşı ga-

a l sene ıçınde yalnız muamele verŞ"ısı.n .en y kaldırılmışsa da maalesef, bir saat son- zalandırılmalan hemen her tarafta fena yet sıkı tedbirler alınmıştı. 
lira fazla varidat temin edılmıştır ra vefat etmiştir. tesirler bırakmıştı. Dshildcki tesirler bu Dün, Şam istinaf mahkemesi, bidayet 

~ Müddeiumumi muavinlerinden Avni merkezde olduğu gib\ hariçteki tesirler kararını istinaf eden mahk':trnlann mu-
~nkara, 9 (Hususi) - 1938 mali yılıj 17,300,000 lira fazla bulunmaktadır. Bu Onat kavı mahalline giderek tahkikat- de başka türlü tahakkuk etmedi. Hemen hakcmesini yaptı. Mal-kumların hepsi de, 
~t tahmin edilen 248.320,000 lira vari· fnzlalık başlıca ŞU memb~la:dan gelmek- ta bulunmuştur. Vazife şehidi gencin bütün Arab memleketlerı bu hareketi (Devamı 13 üncü sayfada) 
~~ ~~ m~~~atı~w~fu: (~Du~~~~ ~M~~ınW~m~~eN~=======-==-~~--~~==========~ 

Telefon, telgraf ve mektu.bla hergün 1 :~~:.~·~~~~:ğ!e;öm~~~~~~~°:"k Ce- Güyan zindanlarında20yıl 
100 defa sorulan aynı sual: Edenin reddettiği E . .. .. . • .._., • '"' h b . ? bir servet vvelkı gun vatana donen ıkı masum 

l ekırdaglıdan ne a eı • Türkçocuğuhatıralarımanlalıyorlar 
Amerikalılar eski ln~ıı·z 

Ok · · d ·· c;• ~ ~yucularımızın merakını . gid~rmek .. ı5ın u.n ge~e Hariciye Nazırına bir seri 
'tııJ. il.rıse tele: on ettik. T ekırdaglı . hal~ .Parıstedır · konferans için 10,0CO 

eneceri miisabakaların şart ve tarıhlerını kar~rlaş- sterlin teklif elliler 
tırmak içı·n du··0 nel'e Londraya hareket ettı ' ""' fngılız gazetele. , 

~ ~------ - -

TELGHAI Yol 

r SAMJUlf t4S"J H ~.)f3S 1910 ı. 

l<t ~Q..I NtflEDE SlHHkTiffl 1311..PI A J,t l 

}l· Bir nıerak1ınını telgrafı 
il' ır haftadanberf hergün telefon, tel· ı _ Tekirdağlıdan ne haber? Bir hafta· 
"4 af Ve ntektubla b<>lki yüz defa ayni su· dan beri bir şey yazmıyorsunuz. 

~Uhatab oluyoruz: (Devama ıı inci ıa31fada) • 

el yazıyorlar: 
Amerıkada 10 

bin İngiliz lirası 

mulcabiiinde bir 
seri kL·nferans ver• 
meğe dovet edilen 
İngiltere eski ha· 
ridye nazırı Ba' 
Eden bu teklifi 
reddetmiştir. 

A~n~rikada ta. 
ııınmış şahs:yctle-
rin kor.Cerans ba· Edeft 
~ına 200 den 300 İngiliz lirasına kadar 
ücret aldıklar. ma!Umdur. ~li Mu1'taza muharriri miz~ kar§\ 'kar~ya 

tngıliz konferansçıları ~rasında en Dün, )3py Mehmed Hil.rniden, Gü-ı - Şu an~:ı, bu sualinize cevab vere-
yük~C'k ücret a~an Chu:chill, gelf'::ek ilk- yandan kC'ndisile birlikte gelen arka- bilecek vaziyette değilim! demiş, ve şu 
teşr!nde Amcrıkada bır konferans tur- daşını nerede bulabileceğimi öğrenmek cümleler.i ilave etmişti: 
nesine çıkmayı kabul etrrJ.itir. !istemiştim. Mehmed Hilmi bana: _ (Devamı 11 inci aayfcıd4) 
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r Her g Ü n Resimli Makale: x Korku bir hastalıktır.. x r Sözün / ısası 

Leh - ltalgan -
Dostluk nümayişl!ri 

- Yazan: Muhittin Bira:en -

n ehista fL harich·e nazırının Rg.; 

16 ma sç)ahati bugı.:nun enter· 

nasyonal mevzul .. rının en ba§ında gelen 
badıselerden biridir. Leh\c;tan ile İtalya 
arahlndaki dostluğun her iki taraf için 
de haiz olduğu büyük ehP.mmiyetlnden 
uzı.:n uzun bahse<lildi. Dcvkt adamları, 
gazeteler bu bahıs üzerinde bir hayli 
durdular. Nihayet, Leh h::ı.ridye nazırı, 
bdehini, İtalya lcral eve in:paratorunum, 
kraliçe eve imparatoriçcsmin> sıhhat ve 
şereflerıne, faşizmin cinkı~af hareketi
nin muvaffakıyet.ne> kaltlırdı ve bu ke
limelerle, Milletler Cemiyetmin dosyala
rında uyumakta ulan karnrlara rağmen, 
İtalyanın Habeş meselesindeki emri va
ktini - fiilen - tanımakta oiduğunu bil· 
dırdi. 

Uzun 1.aman, Fransa il:? Lehistan ara
sındaki dosUuk ve ittifakın şerefine ka
deh boşaltmış ol~n Leh hariciye nazırı
nın, öte ~arafta İtalyaya karşı henüz dar
gın bır çehre ile be.kan ve lıa!a Milletler 
Cemiyeti siyasetine dayanmakta ısrar e
den bir Fransa bulunır .. asma rağmen, 

şimdi de İtalya hariciye nam ile karşı 
kal'Ş!ya kadeh tckuşturmarı beyhude de
ğildir. Son zamanlarda aı uk Lehistana 
da kanaat gelmiştir ki, Fr:msa ile dostluk 
ve hatta ittifak, Lehistan•n selameti için 
kiıfı bir kuvvet oıarnaz. Bı15kis. böyle bir 
dostıuk ve ittifak Lehistanın başına bü
yük gaileler bile açmaycı müstaiddir. Av
ıupada Lehistan için birincı derecede 
kıymet ve ehemmiyeti ohın iki dostluk 
vardır: Almanya ve İtr.lya. Lehistan, 
muhtelif bakımhrdan ve belld birbirine 
zıd olan bir takım sebebler?e bu !ki dost
luğa hususi bir ehcmmiy<>t vermekle mü· 
kelle.rtir. Bunun için Len bAriciye nazın, 
bir ay kadar evvel, evvela Berline gitti, 
fımdi de Romada:Jır. 

* 
Lehistanın Almanya ile dost olmasının 

scbebleri başkadır: 
Dişlerine kadar silahlr.nmış olan bu 

büyıik Avrupa kuvveti ile herhangi bir 
sahada boy ölçüşmcğe mecbur olmak Le
histanın hiç te !§jne geıen.ez. Fransa ile 
olan dostiuğu ve ittifakı da günün birin· 
de kendisini böyle bir kötü ihtimal kar
şısında bulundurabilir. O zaman, Lehis
tanı takviye edecek yegar.c: kuvvet Rus
yadan gelecek imdad olJuğuna göre böy
le bir imdadın beraber gefücceği tehli
keler Lehistanı korkutmaya kfıfidir. Şu 
halde, ne yapıp yapmalı. l.eh!stan Al
manya ile dost ounalıdır. Bunu da Lehis
tan zaten çoktanberi yapıyor. Günden 
güı~e Almanyaya yak1aşıyor, onun danl
rnaması için neler yapmek Iazımsa yapı· 
yor, fedakarlığa katlanıyor. Fransanm 
uzak v~ nazari d:Jstluğu bır tarafa bıra
kıldığı zaman Alman ve Rus dostlukla
rındım biriİıi tercih mect.uı~yetindc bu
lunan bu memleket için ı\jrr.an dostluğu, 

beraber getirebileceği bütiın tehlikeleri
ne rağmen, yegane mümkun olan rnüs
bct bir siyaset, lıatta bir z~rurettir. 

Bu zarureti teslim ed<>n Lehistan, bu 
vaziyetten de o kadar memnun değildir. 
Çünkü Almany-.ı derecesıncit kuvvetli 
bır memleketin, dost sıfotıle dahi kpm
§U:uğunu yapmak güçtür. 

* 
Almanya ile yapmaya nıE:cbur olduğu 

dostluğun bu sebeblerine mukabil İtalya 
il<' olan dostluk münasehetlerinin de baş
ka scbebleri vardır: 

I 

Hastalık.. güzel .• fak at 
Çekmek, niçin? 

E. T~lu 

K ırk yıldanberi ~iizünü görrtıC' 
diğim, ne olduğunu uzakta' 

uzağa haber aldığım bir çocukluk nrJt~· 
da şile gcçcnleı de yüzyüze geldim. lıı· 
sanların, ıamanla çehresi ne kadnr d~ 
li§se, gene size onu hatırlatacak bir ilO 
noktası, çizgisi kalıyor. Kısacık bir te' 
reddüdden sonra, çocukluğumun bu se,·• 
gill aşinasına sokuldum: 

- Bay N.?!. 
- Evet, benim, Ercürnendciğim.. ço~ 

değiştim, değil mi? 
- Öyle. Değişmişsin.. biraz çökınii§" 

uyı!lamışsm, ama.. hangimiz değışoıe• 
dik? 

- Çok hasta oldum. 
- Geçmiş olsun! Şimdi iyisin ya? 

- Çok şükür. Yalnız, arada sırada ıni• 
Knrku hakı"ld ve hayalt bir tenııtenln karşmnda, ruhun 

sar:ıılıp ınancv•yatm bozulmasından dC'lğar, birinden diğerine 
geçen sari bir hastaJ!khr. Tchlikellİn varid "lmadığını gös· 
teren maddi tPdb:rlerle hafifletilebilir, kökündtn tedavisi 
mümkün değıldir. 

Her ınsan an:ıeı:jndr-n cesı1r elarak doğar, onun zamanla 
cesaretini kıran veya artıran muhitidir, korkak bir adama 
rastgclirseuız derhal hükmedebilirsiniz ki ona bu hastalığı 
ilk olarak veren annesidir, o da bit başkasını afllayacak· 
tır. 

dem.. sancıyor.. yediğimi hazmedemi)"' 
rum.. baş vurmadığım hekim katınadı 
Bir türlü, hastalığıma ad koyamıyorıar
ve tabii çare de bulamıyorlar. Şu dakikG' 
da gene doktordan dönüyorum. 

( 
lime heves eden 
Kutub ayısı 

A RASBN DA 

r HERGüN BiR FIKRA .. 
Nasıl oldu da yaşıyorum 

Bir geru;: 
.. Nasıl oldu da Ya§1YM1Lffl>. 
lsımli bir roman yazmış. BiT gazete 

sahıbine postayla gônde1'mijti. Bir 
haf ta ıonra ga;ı:ete sahil>i:ıden şu mek· 
tubu aldı: 

Hollgwood'un 
Atlattığı fırtına 

) 
- Eh! İnşallah o da geçer. Makine, 'J,3;° 

manla bozuluyor, eskisi gibi iş1emi)01't 
tabii .. 

- Sen nasılsın? 
- Şöyle, böyle. Bende de yüksek ınDt-

darda şeker var. Kanımdan, rnel'unu bit 
türlü atamıyorum. Sıkı perhizde~ 
Baksana, tazıya döndüm. Şekerin bu tüf" 
lüsüne tutulmak, hani ya gençliğimizde• 
şıpsevdilik çağımızda ikide birde tutul• 
duğumuz cşeker> lere benzemiyor! öırı• 
rümün sonuna kadar, manevt taddan ol• 
duğu gibi, maddi taddan da mahrumtıııl' 
Ben de, bu haftanın içinde, bilmeın :ıtıı· 
çmcı defadır, kan aldırmaktan geliyorUdl-

cN asıl oldu da Y<ı§t1fOTtım? demi§ • _Sana da geçmiş olsun! 
siniz .. Bunu anlıyamadınız mı? Ro- İki gün sonra, haber aldım ki N ... j!l 

11ıatıınızı bana postayla göndm ;p, ken- hastalığına hekimler pekala ad koyınur 
diniz getirmek ihtiyatınzlıgım yap • lar amma, kendi bilmiyormuş. Mide kan· 
mamış olmanızdandır... ı • ., serinin kara haberini ona verip tc, sayı 1 

lngiltereniıı yeni yortu f günlerini büsbütün zehir etmekte man• 
var mı, ya? 

Kanununda garabetler Hollywood'da kopan son fırtına - Dostum, artık hayatla fiilen alakasıJ!1 

. .. . .. ,. nın ve beş gün beş gece süren yağmur- kesmiştir. Be}eriyete musallat bazı ·derd· 
İng11terede yortu gunlerı dukkan - ların yaptığı zararları, bu yüzden yıl -

!arın kapanmnsma dair neşredilen ye- dızların evlerinde veyahud da stüdyo _ ler var ki, insanlardan önce, onların )lG' 

ni kanun 15 gündenbeıi icra rnevkiine Iarda mahpus kaldıklarını ajans ha _ y~tiye~i~i öldür~yor. Bu derdlerdcn ~~ 
konmuştur. Pek çok şikayetleri rnucib berleri o!arak okudunuz. Filhakika ü _ rme gırıftar ettikten sonra, bizleri se\ 
olan yeni kanun, yortu günleıinde dük zerlerinlie tt:"k bir toz parçası bul~- ve idare eden Ulu kudretin hala bizi 1~' 
kanların açılmasını değil, bazı şeyle • yan bütün asfalt yollar kirli bir renk §abnakta ısrar etmesi, zulme pek bent!' 

Sovyet alimleri seyyax buz tabaka- rin satılmm;•nı menetmektedir. Bina almış, stüdyoların etrafında g~ göl- yen bir işdir. 
lan Ustünde tedkikatta bulunurken, enaleyh dükkan müstahdemleri gene ler vücude gelmiş ve fırtına ile yıkılan Saf türkçe yazının bize tadını herkeS' 
kutub ayılarından biri kendilerine a • çalışmak mecburiyetinde bulunuyor - kulü!JcJer, ağaçlar her tarafı kaplamış- ten önce tattıran, edib Müftü oğlu /J>' 
ı imd - d" ... .. 'b' h lar· tır. med Hikmeti, yabnakta bulunduğu frıııı' 
~ış: res e . gofo ~gunuz gı 1

' • er İngiliz gazeteleri bu kanunun isa - Bu arnda artistlere ne olmuştu? .. iş- sız hastanesindeki ölüm döşeğinde ziyıı• 
gun sınema makinesınm başında hır - bctsizliğ;n; cıöstermek üzere bazı mi - te aşağıda bunlan okuyacaksınız: rete gitmiştim. 
kaç dalc"ka durmayı adet edinmiştir. saller savm;ktadırlar. o '"' 

karşısında dün Lehistan ve Fransa var
dı; bugün ayni kuvvete mukabil Lehis· 
tanla İtalya arasındakl yaklaşma, yeni 
bır muvazene ıınsuru vazıfesıni g~ 

cektir. 

Küçük yıldız Shirley Temple; 20 in- da karaciğer kanserinden rnuztarıv 
Mesela: Manavlar taze bezelya ve ci asır Fox stüdyolarında çalışırken di. 

domates satabildikleri halde konserve seller bastlnruş; orada mahsur kalmış- Dayanılmaz sancılarla tekallüs eden B' 
satılması memnudur. Kumaş mağaza - tı. Bunun u"zcnn· e, ...u1.dyon•,... yanıba- 'l h · d A ·ı· 1 Af .;)ı..u .... .u sı çe resın e zraı m gö gesi dolaşı)'ll' 
ları dükkanlarını kapamak mecburiye- sındaki bir kulübeye sığırunı~. f. k -'" 
tindedirler, fakat diikkanlannın önü - • 'i~ a at bir türlü ruhunu kabzetmek İ5'" 
ne bir tezgah l~oyup serbestce alış ve _ Clar!( Gable: Otelinden çıkmış ve miyordu. 
riş yapabicrler. Çünkü kanun dükka - Culver City'yc gelmekte idi. Seller bas Ben orada iken bir buhran daha geçif 

Görüyoruz ki "'rtık :>vh:efa.r Cemiyeti nın önündf' satJlan şeyi menetmemek - tırınca otomobilinden irunek mecburi- di .. sonra, bitkin bir halde, bana dönert1' 
binası çökmüştür. Bertin - Londra • Ro- tedir. Yeni kanunun garabetlerinden yetinde kalmakla beraber, başka bir o- - Artık tahammülüm kalmadı! dedi 

* 
ma • Paris konuşmaları hn ııPtice verip 
- inşallah! • Millt:Uer Ccnuyeti yeni bir 
şekil alıncaya ve yeni bır ruh ile canla
nıncıya kadar bu müess"?.;rnın arada bir 
ismi geçe<'ek, fa.Kat dütiya siyasetinde, 
velevki .k-:içük bir rol oyrıadığı görülmi
yecektir. Dünya eski kuvvet muvazene
leri devrine dönmüş bulunuyor. Gizli po· 

bı'rı'sı' de,lll'°SCla• bı'r c"'d8Il) }o1·antada 0 - 10mObile binmiş; bundan da inerek bir v k ,A ~- • 0 'h e endi kendine, sayıklar gibi, ilıı'· 
turup istedig·i gibi karnını doyurabil _ saat kad~r sularla çarpışmıştır. 
diği halde bir parça yinecek şeyi ka . Madcleine CaroTI: Sahildeki evinde 
ğıd içinde e\'ine götürmesini menetme- mahsur kaJmı.ştı. Mesafirleri gidinceye 
sidir. kadar büyük bahçesinin sular altında 

Arnerikada yeni bir çocuk 
kaçırma vak' ası 

gömüldüğünü farket.memiş; daha hfl -
ıa da evinden dışarıya çlkamamakta -
dır. 

etti: 

- Allahım!. Gel, diyorsun. Ben de ~· 
'ti 

na, gelmem, demiyorum.. o halde, bll ı, 
kence neden?! 

Evet .. bu i~kence neden, AlUıhJtllf 
Yakışmıyor şanına! 

Berlin ~le Roma arasuıör.ki miinase
betlerin gayet sıkı olmrısına, iki memle- litika Y~niden harekete gcçmıştir. Avnı- Nevyor!:. avukatlanndan Misircy 
kctm ancak içtilcleri suyun ayn bulun· pa siyaseti büyük bir Utıhale ve inkılab Levin'in on iki yaşındaki oğlu Peter 
masına rağmen, herkes g:bi Lehistan da devrindeoir. Baro sonu po:ıtikasmın bü- geçenlerde gangsterler tarafından · ka • 
bilir ki BPrlin ile Roma ayrıl ip üzerinde tim hes:ıbları bozulmuş, bfıtün muvaze- çırılmıştı. Avukata gelen bir mektupta 
oynıyan ıki cambazdır. Bunlardan biri ııel<'ri yıkılmıştır. Şimdi yeni };esablarla bir şirne:ıdifer köprüsü altına 60 bin 
ile dost olmak, diğeri ile de dost olmayı yeni m.ıvazene kombiI&ezc>ı:!arı meyda- dolar bırakıldığı takdirde çocuğunun 

Robert Taylor'un evini sel basmış, 
stüdyosunun kendisine bir tayyare bek 
Jemişse de, tayyare yere inememiştir. 

Myrna Loy. Az kalsın sellere kapı -
lıp gidecek iken, tahlisiye memurlan 
tarafından kurtanlıruştlr. 

icab ettirdiği kadar birirJn politikasını nÖ. çıktı. Şu dakikada heı'lı"E's yeni vazi- salimen kendisine teslim edileceği bil- giden muharrirler ile zabıta memurla
ötekinin politika.s;Je karşılamak ta bir.si- yctlcre göre yeni hes~char yapmak ve dirilmişti. Avukat paralan alarak ta • nna, avukat o civardan uzaklaş:mala -
yaset zaruretidir. yin edilen mahalle uitmişse de fid - rını rica ef-n..t.,.+-; .... Çünkru ancak 0 su _ 

ycnı tedbirler bulmak mecburiyetinde- q .... ~~ ..... 
Biraz daha açık söyliye:b)lirız: Alman- yeyi alaca!{ kimseyi bulamamıştır. retle gangsterler ile temas edip çocu _ 

ya ile dostluğun iyi muhafaza edilmesi d!r. Mtthtt:ın Birgen Levin'in köşküne izahat almak için ğunu kurtaracağını ümid etmektedir. 

i~in Lehistanla İtalya bi.tbjr)f'rine dayan- r============~===~~~~~~~~~~~~~§~~~~~==~~~~~~;~~ 
maya muhtaç olan iki memlekettir. Al
manya karşısında vak.tile Fransa için Le-

histan ne C1lmuşs1 İtalya ıç n de bu mem
leketin bugünkü vaziyeti ayni şeydir. 

Buna mukabil, gene aynf Almanya kar
şısında, Lehistan için bia- Ynkitler Fran
sanın manası ne idiyse bugün de gene ay
ni Lehistan için İtalyanın ,,aziyeti odur. 
Şu ._.ıılde, bugün de dür.kü kuvvet rnu
vazcrırsi hıilcrnünü icra cd.yc.r. Almanya 

İSTER . . . 
lstanbul mektu~su Bay Osman!~.~1~' verdi!i5 r.~.~dnr ola~ah~ ~m~ !ı~ığinde b~ cad· I 

kıymeW 'bir konieranstan anlıyoruz ki imar edileceği müte- denin açılması tavsiye edildiğine göre ilk klBlın plAnlan da 
d .. . d İst bul h . . . h o vakit yaµ1i.mışlır. Bu hr.kikate aradan geçen zamnn zar. 

ma ıyen soy.enıp uran §U an §e nnın §U ımar are- I fında intizamla ve sebatı~ ça1ışıldığnıa, hele elde edilen ne-
ketine tamam 102 yıl evvel başlan.mı§ ve Sarayburnundan ticenin büyük olduğuna: 

l S T E R t N A N, l S T E R 1 N A N M A ! 
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L ~rduğumuz Fikirl;' _J AL: E .,.,..~ 
mu a eme Cumhuriyet - Nadir Nadi bugün yazm1' 

olduğu bıt~makalede rejim davalarından 

bahsediyor ve diyor ki: J. l S k l Sovyet Rusyadaki 
Gizli celsede suçlular birkaç yabancı devletin bazı 

mümessil/erile olan münasebetlerini anlattılar 

cİnsanın sırtma göre yapılmı;.van elbise, • ta ya ve uvegş ana ı 

~~:1~e~~~n.:!.b:,!~U:~:e~/:!: e lehistanda dörtler paktı 
zır elblse?t'rl lurlmlzde prova etmete ta&
kışma-k çocukluk olur. Dik.kat edelim.» 

~ I • 

Yazan: Sellin Karıp Eme~ 

Tan _ Ahmed Emln Yalman bU«ünkil bat- ı ngiltere ile İtalya arasmda cereyan 
Avam Kamarasında bazı meb'uslar Chamberlainden Rusyada entellicens servisin makaıesını hükfunetın ucuzıuıı: mücadetestne etmekte olan müzakereye atd mevzu. 

• rd 1-- Cha be l • b kt • • k"'f tt• hasretmiş bulunmaktadır. Muharrir, yama- lard b" . d İt l S .. eyş kanalına ajanları olup olmadığını so lllill'• m r aın ceva verme en ıstın a e ı nın bir y"t'i..nde .şöyıe diyor: an ıı:1 ~ • a yan~ uv _ 
-----------.. -. . • . • • • . _ cEt mcseıastnde görülen mamara. umu- karşı vazıyetıdır. Malum olduğu uzerG 

Moskova 9 (A.A.) - Tas ajansı biidi·ı cinayetlerin ortaya çıkacağını umıd et· ıdilecegmı 7.annetmiyorwn. İngiliz hu- mlyetle ueıuluk mücadelesi bakımından ya- Habeş harbi İtalyaya çok büyük masraf
li.yor: Mahkeme bu sabahki celsesinde med.iğinden ileri geldi,ğini .söylemişti:. kümetinin Sovyetler Birliği hükumeti pılmış çok faydalı bir tecrübedir. Et ucın lara malolmuştur. Bu yüzden dahili ve 
ıftıçlu Platnefi sorguya çekmiştir. Plat- Moskova 9 (A.A.) - Tas ajansı bildi- ıile olan anlaşınasuu hiçbir suretle ihlfil satılınca, eskiden et müşterlai olmı~rıl* harici borçlan bir hayli artmıştır. Habeı 
t\ef şu ifadede buiunmuştur: rlyor; Mahkemenin ~izli celsesinde, suç- etmekten suçlu ol.madığı. ve isimleri et istilllak~e başlıyorlar. Belediyeye, tuccar, harbi nihayete ermekle beraber bunun 

u;_ GrinkD R 1ç K.tes- İntell' Se · . . nla kasap, b"r ldloda daha az resim vera Ur . . 
Levin Yag d 1 1 

k "Tltat- lu .Bak.ov , oz-?ngo ve .. ıcen.~ rvıs ıçın çalşl r veya- temin edlyörJu fakat lstlhllk yekfuıunun I bir ıcabı olan masarif azalmamıştır. Bır 
b\n hen~ h b 0 da 

1 ~·y~ı 3C:
1
.;:.a Y tinski, birkaç yabancı devletin baza mu- hud Sovyetl"!i Birliği aleyhinde fesad kabarması bu bo§luğu daha f1k bam.lede İsviçre gazetesinin bı.: bahse dair yaptığı 

eoda mı ka b~rl .ahrt.:.
1
1·d ubm~ ~ aba "

1
• messillerile olan münasebetlerine dalı faaliyetlerinde bulunanlar arasında gös karplamıy~ baş!ıyor. Hlç ,üphe rot ld. git- 1 bir ankete bakılacak olursa İtalyanın a-

' u a ı ı !la ar csının a§arı • bul 1 d Mahk t il 1.:--··i . . . ti f--• - ~d ı. ...... ,. ~··· illa . . .. .. k beyanatta unmuş ar ır. eme, er en ~ en hızmetinde kullanmış tçe da!l:ı ~a oı.,. .. e _.,,....)'l.ca11L-.» cil bir surette otuz milyar liretlik bir kre-
sı ıçın, memlekette ve dışarıda buyu .. . · ·ı t ·k.le · d ım-..:ı - • • • .. • • ·-bir ot .t . 

1 
G k. . · d bu mwnessdlerın ve temsi eti rı tV· o ı:auıgı lllCclıse teminat vermeyı lu- diye ihtiyacı vardır. Dıger taraftan !tal· 

ltuyb"orfı.esı todan ;_~rldıyı \k'e ls.onra la letlerin hangileri olduğunu tamamen W· zumsuz buluyorum. Ha tayda te dhı·ş yanın Habeş müstemlekesile' muvasalası 
1.2 ışe ı ora an ~ ırma azım ç • . +-•..tir B .. . b b' 1ar B · b"" -k uuğu •. led" bite~~· unun uzerme azı me us a.şve- kendisuıe uyu masraflara malolmak· 

nu soy ı. Avam Kamarasında Chamberlain'in kilden, Sovyetler Birliğinde İntellicens tadır. Çünkü Süveyş kanalından geçen 

. Yagoda, Levin He birlikte bana Gorki beyanab Servisin ajanları rnevcud olup olmadı- tekrar başladı İtalyan gemileri, kanal firketine son de-
.'il~ Ku~bişefi öl.dü~ekliğimi aksi t~k- .Londra, 9 (A.A.) - Röyter ~i~i- ğı sualini sormuşlarsa da Chamberlain rece yüksek geçme ücreti vermektedir· 
dırde aıl:m~en ı?tık:m alınacağını soy- yor: Moskova davasında bazı. Ingıliz cevab vermekten istinkaf etmiştir. • • ler. Bu masraf hergün bir parça daha 
~· Levı.n ıle hır plan lıazırladık. Gw· sahsiyetlerine karşı yapılan ıthamla.r Yeni itiraflar Adan'\, 9 (Hususı) - İskenderun ve artmakta ve İtalyayı bir çare aramaya 
kiyt yormak, mukavemetini azaltmak. ~e tr.tellicens Servis'in Troçkist faali- Moslwva, 9 (A.A.) - Gorkiye enjek- Antakyadan gelen haberlerde Hatayda AJeVketmektedir. Bundan ötürüdür ki İtal· 
~~lığa sevketmek, ve bu suretle ôUi- yetlenre oynadığı rol hakkında bugün siyon yapan doktor Bic1ostotski verdi- Türklere ka~ı tazyik ve tedhiş hare- ya bükllmeti, Süveyş kanalının bir kısım 
~u ıntaç edecek ilaçlar ku!lanmak. Kuy- Avam Kamarasmda sorulan muhtelif ği ifadede Le\rin ile Platnefin battı ha- ketlerinin tekrar başladığı bildirilmek- aksiyonlarına iştirak etmiye talih olmak· 
!bişefi öldürmek l.ç:n tatbik editen pifuı suallere cevab veren Chamberlain aşa- reketlerin.in kendisine şübheli görün- tedir. İttihadı Vatani'ciler Dörtayak ta ve idare heyetinde temsil edilmeyi i&
~. hastanın kalbini zorlıy.a.cak i!içlıin ğıdaki beyanatta bulunmuştur: düğünü teyid etmiştir. Türk m!\haHesine hücum ederek Ab- temektedir. İngilterenin böyle bir talebi 
'tnutemacli surette kullanmak olmuştuc. Bu dawda yapılan şahadetlerin biz- Gorki ile Peçkof. Menjinski ve Kuy- dullahın eyjni kurşun yağmuruna tut- terviç etmesine kolay kolay ihtimal ve-

Bundan sonra müddeiumuminin su•I- zat Sovyet1er Birliğinde İngiliz-Sovyet bişefe tatb& edilen tedavi usulleri hak- muşlar ve Halilin evini de bombala- rilmediği için müzakereyi hararetlencli· 
&erine cevab veren suçlu., 2.o sene Sovyet münasebetforine verdiği zaran tama- kında fi!tlrJcri.oıe müracaat edilen beş rnışlardır. recek mahiyette olması itibarile kanalın 
tejimi esnasında Sovyet aleyhtarı kanaa- men gözöniinde tutuyorum. Bununla mütehassıs dOktor da, doktor Levin'in Bunl9.rda11 mada ortada hiçbir sebe~ vaziyeti, iki devlet arasında daimi bir an· 
tinde olduğunu ve bunu gidediği.ai ç{:;J- beraber, tamamen yanlış olan bu iddi- Plentef ve KEzakÔf bir cani gibi hare· yokken yeniden bazı Türkler tevkif e- lapmamazlık mevzuu teşkil etmek isti· 
le111iş ve ifşaatta bulun.mıamasının bu alara fngilterede veya hariçte itibar e- ket etmiş olduklannı söylemişlerdir. dilmişlerdir. Halle Suriye istiltlili yıl- dadındadır. 

· döni.imüne iştirak için tazyik edilmiy 

Dün Sarınehri geçeni Ataı11r1ı 011reı u •. 
* Lehistan hariciye nazın M. Beck İtal

Seyhan yanın misafiridi:. Bu sıfatile kral tara• 

J h d•ıd·ı MllBabalıalarında Mısırda askeri 
aponlar İm 8 e 1 1 er H~.'::!!0!:.!::. ...... Mahlgetteki blltiln 

Ç tt ·ı ~ı,.ı tam bbra lllllbftnde Giaet klüba - Cemiyetler ilga edildi 

------------~--- f ın dan ailesile be-
Lehlstan ve 1 raber Kirinal sara· 
dörtler pakta yında yemeğe da

hi alıkonulmuştw 
Her Hitlerin Romayı ziyareti arifesinde 
ve İngiliz • İtalyan müzakerelerinin 
başladığı şu sırada Leh hariciye nazırı
nın Romada bulunmasının manası mü 
bimdir. Bu arada Lehistanın Habeş ilha
kını ve İtalyan kralının imparatorluk Si• 

fatmı tanıması elbette ki bır tesadüf ese
ri sayılamaz. Buna mukabil Lehistan ne
ler elde etmıştir? Bu nokta meçhuldür. 

inliler bendlerl berhava e ı er, gıu, erce Din tıert• eWtt cm. •iııa•ıua1ann1 
Çinli ve birçok Japon boğuldu =~=b=•=~ kadar m~~~~~e~i<:U~n -;e!ı~~e!;~:%;~k~ 

· Hankov, 9 (A.A.) - Japon lot'alanjlar tepelere kaçmışlardır. Çinliler bun
~pçu kuvvet'terirıin şiddetli bir mania lan tamamen imha ettiklerini bildiri
lteşinin hiIP3yesinde Şengşovun ~- yorlar. 

Bqft~ w bi&i.n Vekiller ete kendile· iyetfuıe aid Qlan kararnameyi nnzala
rlne tt.fakat ediyorlardı. Müsabakalar • ınıştır. 
daa eTftl llc.ı• aylan Cen.d Abbas Gü
awr .... Mr ...-.ılE ...,. '51' • 

tnali garhisinden Sarıneh.ri geçrneğe .Mançulrıeda yeni refun 
l'lıuvaffak olmuşlardır. . • Tokyo, 9 _ Meb'usan meclisinde 

Hankov, 9 tA.A.) - San nehın ge- b kil~ n bugünkü rejimin değişti-
~en Japon kuvvetlerinin 900 kişiden i- ~l ve. : e P. bu Jmpitalist re1imin yeri-
ba t H · b'ld. ·ımekted" rı mesını v . ~ 

re o ugıı ı m ır.. ne daha adaletli bir sosyal rejim ika-
Bun]ar 20 t2nk tarafından httna~ ~- . . a·· c:ünüp dfü:ünmedigı·· sorulmuş 

dil ı.t ·d"l nıesını w. -s , 

Güres 
"' 

Milli takımı 
Hazırlıkları 

ıner. e 1 1 •:r b ekil de buna .su cevabı vermiştir: 
Nehrin ec:ııub sahilinde bulunan Çin iv t, bunu yap~k istiyorum. fakat Ankara, 9 (Hususi) - İstanbulda 

kıt'aları bendleri berhava etmiş olduk- • .~eh ran Japonlara his bir hattı ha- güreş milli takım hazırlıklarını görmek 
larmdan J~ponların karaya çıktığı sa- m~nt ~5!.;b ederek.• üzere federasyon başkanı Vehbi Emre 
hayı sular istila etmiştir. re e aeo. ~ _ b d b" ayın yirmisinde buradan hareket ede-
... 'Yüzlerce Cinli ve birçok Japon bo- Malıim oldughu. k~zeret. faun. antl"k tır cektir. Ekip bu tarihten sonra kat'i şek-
iUl ~ ~ddet evvel ıi ume ın şıs ı e- . . ] k İ b muştu!". mu • b ladığı . tl lını a aca. t1r. stan ulda yapılacak ha-

Sular, köprü vazifesini gören vapuru mayülü gösıermege aş nvaye e- zırhklaıa İzmiroen, Ankaradan ve Ba-
lhp götürdüğünden geri kalan Japon- ri ortada dolaşmıştı. hkesirden ~eller iştirak edecekler-

••• dir. 

Ankara posta, telgraf 
hl er kezi merasimle açıldı 
~afia Vekili nutkunda posta ve telgra! memurJa~mn 

memlekete olan hizmetlerinden takdırle bahsetti 
Ankara. 9 (Hususi) _ Bugün 10,30 da 1 feketin terakki \'e inkişafmın miyaTıdrr. 

l>evlet mahallesindeki posta, telgraf Türkiye posta telgraf memurları her 
llıaerkezinin açılış töreni yapıldı. Törende devirde ve her fırs~tta mez_nlekete ol~.n 
llafı.a erkanı ve memurlar haztt' tıu!un· yüksek alaka ve hızmetlerıle temayuz 
cluıa E _1=. _::..:ıw etmiş bir sınıftır. Zam<lnın ter.akkiyatile 

r. vvuc.ı. posta telgraf umum ·.nauuur ğ b 'b' .: 
)ekili B k". v f ·· led·~· t kt yeni mütenasip olarak yaptı ımız u gı ı gu-
l'ıld . e n e a soy ıs• nu u a zel binalarda çalL.~nlar da mesleklerinin 
.... !o ıstasyonumuzun da .açıımasuıın . ld kla isbat evliyeceklerdir. 
·~n ld - .. ı:ı.ı Ba h:-:.1.• ti ehli -O u rını ., 
l'lhı _0 ugun~. Cew yar ~ume . • Kendilerinin ıntizam \'e emniyetle ha:kın 
"' Yüksek alaka v.e yardımlarılc bır ~ 1 · · remi devairın .muftmelelerini .-osta 1 • s.Ş ennı, t""" 

Vekiller Heyeti 
Meclisde toplandı 
Ankara, 9 (Hususi) - Vekiller He

yeti bug'ün Başv~kii Celal Bayarın ri
yaseti altında meclis binasında toplan
mış, muhtelif mest!lelesi tedkik elroii
tir. 

Macar 
Kabinesinde 
Değişiklik 
Peşte 9 (Hususi) - Başvekil Daranyi, 

kabinenin istifasını bugün saltanat oa:
bi amiral Hortiye vermiştir. 

Bu karar, yeıil ve ma\"I gönalc-lrlller 
teşkilatlarının ilga ec'.ılrr.ış oliu,'.lu ve bu 
teşkiliitlara aJd üniforma, nişan ve silah-

ların müsadere edi~ce"ı manasına gel-::. Vaktile Almanya ve İtalya tarafından tn .. 
mektedir. 

Denizbank idare 
Meclisi toplanıyor 

giltere ve Fransanın da işlirakile vücude 
getirilmesi istenilen dörtler misakına Le
histanm muanz olduğu ve bu misaka Le
histanın da idhal ediln. •· ni istediği na
zarı dikkate alınırsa, Lehistanla İtalya· 

Ankara, 9 (Hususi) - D:nizbank U- nın Romada bazı esaslarda temaslarda 
mum Müdü~i Yusuf Ziya Öniş berabe- bulunduklarını kabul etmek lazım geli· 
rinde TarJr Kevkep, Hamdi Emin ol- yor. Bundan ötürüdür ki gerek Berlin • 
duğu ha!de bugün şehrimize dönmüş-1 Londra, gerek Roma • Londra müzakere
tür. Bank1 idare meclisi bugünlerde lerinin ilerisi için bazı sürprizler haztr
toplanacaktır. Toplantıya Başvekil Ce- laması ihtimalden uzak sayılamaz. 
lal Bayar riya:et edecektir. Selim Ragıp Emeç 

)~bahta o Sabaha 

Teşhir cezası 

Mı arif Vekılimizin ~·mi beyanatı terbiye sistemi üzerindı! tı\?vam eden 
hasbıhallere nihayet verdL Bay Saffd Arıka'l terbi~·e sist<::'Ilır.·n cemiyet 
'1ayat.mıza gere de;.1.~<ıtıımesi hakkmdcık fikirleri de,~. u bu:nı::.uığını söyle
di. Şu halde bugünt kad~r takib edı.en lerbiyP metodları de\•am l•decek de
mektir. 

Yü7. binlerce Türk çJc:ığunu yetiştiren teşkilatın başında hu.anan Saffet 
Arıkarıın kararına ni'hc.~sa şu nokta.lan hiir•oet etmPk Ia.zırcıı:ır: Vekllet 
makamı bizim şahsi \'C t'!k cebheli ~örüşleri~izin dışmda k~Ln ve geniş bir 
talim ve terbıye sahası iızer!nde bü~ U:C nıik)asta tecrübeler yapan salibi· 
yetli bir makamdır. E1{ndeki vesikalar, vardığı neticeler bu noktadan kıy
metlidir. Bu itibarla başlı başına bir memleket ve istikbal meselesi halinde 
arzedilen terbıye davasında son sözü söylemek hakkıdır. 

ıA _ ~. te graf sarayının da meydana ge- h .. ·· tedvir ve idare etmek suretile mu· 
~guı· b'ld' d' usnu ı 1 ır ı. vaff ak o'lmalarını temenni eder, bu gii-
tlıı.Merasimde bulunan Nafıa Vekili Çe- zel binayı Cumhuriyet hükumeti ~-amma 

kaya şu nutku söyledi~ muameleye açarım. Hayırlı ve mubarek 

t:Posta telgraf telefon işleri bir mem- u1sun..ıt 

Yunanistanın MoskoD~-R-u_s_y_a_d_a_h_i _1..-ran 

Daranyi tekrar yeni kabineyi teşkile 

memur edilmiştir. Yen~ kabinede yalnız 
maliye ve adliye uazır:.arınm deği.şeceği 

1 
anlaşılmaktadır. 

Kabinenin istifası, geçen hafta ba~\'e
kil Daranyi tarafından mediste ilan edı
len silahlanma ve kalkınma programıle 
alakadardır. 

Ya hız bir başka nol~la var k• bun h ınuhtE'rem Saffet Arıl.ar.m ka7ıaatine 
iştirak edemiyeceğim. Sayın vekil bı7Jm terbiye sisteminin v.anf.:flına misal 
di~·e vprdiğimiz ha'1°H.('r; münferid, t~b:i ve mevzi: vak'.ıl;r ~ıhı telikki 
edi!or. Ve ~u vak'alıa: :rı .;:ızetelcrde mü~akaşa edilmesinin yıw :ış C'lduğunu. 
mt har vak .:ıb.rının nı~rı rıMl doğ: u cte~ıls.e mekt<!blerdekı !t;wı:.:ızJik, te
cavüz ve ~inayet var.':ı:.::-ınm da ya zıimasım doğru bulmadığını ı;oylüyor. 
Brn tahmın ediyorurrı kı pazeteler Mtt:ıilitn!•>n., itaatsizH~ < d.·:-ı hatta t~ 
caV1.ız eden çocukl~.rır. hu çirkin h~reketlerı.'i teşhir etme!d =? ~1u<.het bir 
hizm-:?t yapmış oluyorı:ır. E\uhlarında ınsani hislerin en zay\f bulu• cuğu bü .. 
yükler bile ceıa görı:.~ ınr:. 7İ\•adc a::ıh., nmaht3n iC!<ınirle:. tr .. i, ruhi te
mrvüUer ve tesirler fı't!~ı•1 ıı kabahııt :ş::yt•n bir ço.:uğun harı~kr:tini ayıbla· 
ınak suretile teşhir etmek !. '"'ka de)m.kten, hapis \'e işkencedC'n daha mü• 
c ssir dı;ğil midir? 

Maslahatgüzarı Konsoloslukları da 
ltıtih tti Kapatılıyor 

ar e Moskov:ı, 9 - Sovyetier Birliği hü- GayrİmÜ!JadiJ 
. tfoskova, 9 (A.A.) _ Tazs ajansının kfımeti ile İran hükfuneti, Pehlevi 

hıldird •. .. . M kova konsolos'u.Çu h3ri~ olmak üzere İran· bonoları 
ıgıne goı e, Yunanıstenın os 

lnaslahatgüzan Nikolopulos salı günü daki b~tün Solvyetl - kohn~Ioslluklkar:.nın Anlrnrn, 9 (Hususi) - Maliye Ve-
bu ve Baku korıso os ugu arıç oma· uze- k:l lind .· .. ba f 1 b 
,_ tada ıntihar etmistir. Nikolopulos, S ., n· ı·-· d ki b"t" ı· a c e gayıımu c oınolarmı.11 
~end· . ~ re o\·ye,1er ır.ıgın e u un ran k tl ~· ;ı . . t . ed . 

ısınc <;ok büyük eziyetler vef'en şıra konsoloslukbrının 1 nisan tarihindenjkıymc <'n ... ır. m.esı.nı herru~ ecek hır 
~~l~a.z b. ir ryastalık sebeb!le intihar etti- itibaren kapat11ması hususunda bir an- 1 a.rarna-ne pr~3e~.ı, d k~zrr _:ınm1 aktadın-, 
~ ı..:ı.,, ·--·~ı .. ....ı... .::ararname <>numuz e ı gun erde ilan 

W4Wl'en bir ;:nekwb bıraka11,tu. lajmaya Vau~-· edilecektir. 

Herhangi çirkin Jfr hi..ciisey, örtbas etmek bu hadı.selcrin <l::im:ı gizli kalıp 
foiüni basit b'r nizam ve ta!imatnan:C' ccz~ısı ile kur+n,.ncnı:ı lı:::-sini telkin 
eder. Halbukl yaptığt çırkln hareketin memleketin ı~ağında çalkanıp 
ayıblnnacağını düşür.t n b·r insan dıına hataya dtiş : kC'ndini toplnmak 
icab ettiğini anlar. Om~:1 l<:in ben mektcb:erc:lt>ki hfid•s terin örlbss edilmesi· 
ni <ieğil, bilakis teşhır ve t:ıkib edilmesini !aydalı buluyorum. 

i.iirhan Cahid 
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Belediye et fiatlarını Dün Cağaloğlunda Bir katil yedi sene dört 
sabit tutmak için bir ·ev yandı ay hapse mahkôm edildi 

ı db. I
" ı n·· 12 d Atırc~a mahkemesinde bir cinayet da- sinl takib eden memurlann eli de .., __ ~ .. ı. 

S t 
• un. saat e Cağaloğlunda Molla· vası dün nJhny"te ermiştir. n n .w---

e as ı e ır er a ıyor f ı ' mak lçin Yemi; civannda lleDize atıad 
~n~rı sokağında Bakırköy hükfımet ta- Suçlu Abdullah, bundan bir müddet bilahare teslim olmuştu. 
bıbı doktor Necib Süleymana aid evde evvel Un!uıpanındald kahvesinde bir para HAdlseııin sebebi suçlunun maktul ven 111 
çıkan bir yangın neticesinde ev bütün ~e~leslnden dohn m~na.zaa sonunda orta- ortak oluşu ve dükklndan kendisine diif'll Dün Şehir Meclisinin akdettiği fevkalade içtimada, 

belediyeye bu iş için miili bir bankadan 250,000 
lira istikraz yapmak salcihiyeti verik:i 

eşyası ile beraber yanmıı;:tır ğ eliyi bıç:ıklı:varak öldürmüş, dışarı kaç- p:ırayı alamayışl idi. 
. ~ · mak istlyen karısı Emlneyj de öldürmek 

Evın a!t katında mutfak işleri ile meş kasdlle y~aJ:ım1ştı. Bu dava c\!in neticelenerek, mahkeme 1'r" 
gul olan, doktorun ailesi Bayan Hasibe Bu su;ıa muh:ı.keme edilmekte olan Abdal- dullahın cürmünü sabit görmüş, takflfen 11 
sokaktan: «Ev yanıyor'& diye bir fer- lah, duruşması sırasında, Veli ııe karısımn he.~ iki suçt:ıu dolayı lçtimaen '1 sene 4 it 
'-'ad · •t · tf k · • kendisine hiicum ettiklerini, kürekle döv- muddetle hapsine, 8800 kuruş mahkeme~ 
" . ı~ı .rı:ış v~ mu a tan çıktıgı zaman düklerini, hiidisenln onların tahriki netice- rafını ödemesine karar vermiştir. 

1 evın ıçını_ ~e:ıf bir _ duman içinde göre- sim~e. kendini müdafaa kasdlle vukua geldi- Davacı yaralanan Emlnenin de şahsi b.,_ 
rek kendisını sokaga atmış ve avazı ğinJ iddia etmişti. kını Huıı:uk mahkemelerinden birinde ar.,.-

Şehi1" Mecllsüıbı cfilnka içtima ırıla vali fzahat "erirken 

Şehir Meclisi dün fevkalade toplan- rnesi için d:ıimi encümene salahiyet ve
tısını yapmış, müteakiben dağılmıştır. rilmiş, meclis tatil edilmiştir. 
Celse açıldığı zaman makamın tezke- D 1 O 
resi okunmuştur. Tezkerede hülasaten ev et emiryolları kasablık 
§Wllar yazılmakta idi: hayvan nakliyat tarifesini indirdi 

cHükumeti.n h2.yatı ucuzlatmak işin- Kasablık hayvan nakliyatında, Dev-
de et de da~ıl bulunmaktadır. Bu.na e- let Demiryollclrının tenzilatlı tarifesin-
sas olmak uzere mezbaha resmınden den istıfade edilmekted" D ı o _ 

.. h. f d k. l kl ır. ev et e 
~~ ım e

1 
a ar 1 ara katlanılarak ten- miryollan idaresine, münhasıran ka-

zı at yapı mış ve bir tarife kabul edil- sabhk havvan akl' at · ·d 1 k ·· _ 
· t" M rt b' · · ·· .. d . 'b . n ıy ına aı oma u 

mış ır. . a ın ırıncı g~nun en ~tı a- zere bu tenzilatlı tarifenin de yüzde on 
ren tat~ika konan bu tarüede et fıatla- noksanırııl nakliyat yapılması hususun-

ınndat k~ll~tbaşınal on kuniış ve daha faz- da yeni bir emir verilmiştir. 
a enzı a yapı mıştır. lk alınan ted- B . b .. d .. . . . • u emır ugun en ıtıbaren tatbik 
bırler sernerelerını vermege başlamış, edilecek kacablık hayv ı b""t·· 1 
t
. • 

1 
. d . , an ar, u un 

1 
e ın ucuza s::ı .ı ması sayesın e kesım a- hatlarda tenzilatlı tarifeni d ·· d 
dedi bir hafta zarfında evvelki haftala- on noksanına naklolunacak~. e yuz e 
ra nisbetle yüzde 21 nisbetinde fazla
lık göstermiştir. 

Mart ve nisan aylan kasablık hayvan 
Şehir işlPri: 

müvaridat1run azaldığı mevsim oldu- Şehir ağaçlandınlıyor 

ğundan istihlakat fazlalığını karşıla- İstanbul şehrlnin alaçlanması hakkında-
mak maksadilc müvaridat hacmini ge- ki protramın daha geniş ve esaslı tekilde 
nişletme..lt için belediye kanununun tatbik edUmest ltarar19.1tınlmıştır. Bu bu -
15 inci rnaddC'sinin 43 üncü fıkrasına ~sttea z~~at Müdürlüğü Beü~ediye ile daha sı-

ist
. d · b h ı· d · -d "'' m~ar yapacaktır. sküdann denize 
ına en ıca ı a ın e pıyasaya mu a- sahil kısmında evvelce dltııen çam ağaçla -

hale ohınmss1, fiatlar üzerinde nazım rından mühim bir kısmı büyümektedir. Ya
vaziyet aJmması zaruri görülmüştür. kın senelerde bu sahil çamlık halini alacak-

.. . . tır. Yeniden ağaçlanacak verlerin barltal 
Budcede buna aıd tahsısat mevcud ol- " an . yapılmaktadır. 

rnadığıncfan kasablık hayvan alımında Diğer taraftan Belediye, Taksimden Har
sarf edilmek üzere mütedavil sermaye- blyeye ve Ayaspaşaya doğru yolun ortasın
ye ihtiyflc vardır. Lüzumunda doğru- d~ki. klsırnlarma taflanlar diktirmiştir. Bu, 

d d 
• · k bl la .. t t buyük c~ddeler tamamlle yeşennif bir hal 

an ognıyı:ı veya asa ar muş ere- alacaktır. 

ken hayvan almak için belediye ka- İstant-uı pHinının tanziminde bahçeler 
nununun 76 ncı maddesinin verdiği sa- meselesi de mühhn bir yer almıştır. Bu hu _ 
lihiyete istinaden milll bankalardan sush Beyoğlu tarafı için Cihangirde denize 

b
. : d 250 b" 

1
. ist'l~ l b"l bakan bazı büyük arsalardan istifade edi _ 

ır.n en ın ıra IAıcıZ yapı a ı - lecektlr. &.led1ye buralara bi t ıım 
· · · ·· d ist · na yap ır a. 

mesı ıçın muEaa c erız.> sını da menttmi,ıtr. Bazı Cihansjrlller bu 
Bunu müteakib makamın ikinci tez- husus için Dahlllyeye de müracaatta bulun-

çıktığı kadar bağırmağa başlamıştır. Suçlu clnayetı müteaklb kaçmış ve kendi- cağı karard:ı kaydedilmiştir. 

le~::~a~~ d:::a~o1:~~:~~:~e0!:~ef~~ e:r dolandırıcılı~~~i·ı··-~ yapan kadm 
etmiş ve itfaiye derhal vak'a mahalli- Cemil paşa oğlu Said isminde bir adam Beyazıdd:ı falcılık yapan Selime ısmındeJI 
ne yetişmiştir. dolandırıcılık suçundan dün adliyeye veril- bir kadın bt~ ihbar üzerine 2 nci şube ırır 

E h b d d l f · mişt,ir. murları tara!ınd:ın cürmü meşhud haUndl 
.sasen geç a er ax e i en it aıye Hadise s.udur·. Said bir mu··ddet evvel teda- k ı ya al:ınarak, adllyeye verilmiştir. Duruşoıa. 

ge mceye kadar yangın büyümüş, civar v1 içiıı yat~?ğı Nümune hastanesinde, has- sma asliye t üncü ceza mahkemesinde bati" 
halkın ve ev sahihlerinin iddiasına na- talardRn 'seı!lmi isminde bir muallimle ar- lacaktır. 
zaran buna bir de terkos muslukların- kadaş olmm:tur. Suçlu, Sellimi vasıtasile ü- ------·---·-· _________ ,.. 
da su bulunmaması inzimam ed•nce a- niversite· taJt>beei olan Halidle de dostluk üzere Su!tan:ıhmed ı Incl sulh ceza hüiJ!ll 

leş bütün mahalleye yayılmak istidadı- pe~~~ a::~~edcn çıkınca Hailde gitmiş ve :a,erşı:~~n ~~:·~~ıJ~~~:~~;·e!!:i; 

Dıinktl yanglnaan bir ıahne 

nı göstermiye başlamıştır. Nihayet Nu
ruosmaniye camii ile eski Düyunu u-

mumiye binasındaki sarnıçlardan is
tifade etmPk dü.,ciinülmüş ve bu sayede 
bütün mahalle büyük bir yangın teh
likesinc!e!l knrtanlml.'itır. 

Bına sigortasız olup yalnız (700) li
ra rnukabPinde Emniyet Sandığına ipo
teklidir. Sandık parayı verirken alel
usul 700 liranın yüzde kırk fazlası ile 

binayı 1050 liraya sigorta ettirmiştir. 
Sandık re'sülmal ile faizi bu paradan 
aldıktan sonra artanı ev sahibine vere
cektir. 

Selamlden scıam götürerek emaneten bir !emiştir. 
pardesü He, 5 llr:ı almış, fakat bir daha gö- Hakim, suçlunun ikametgahı olup olmacll .. 
rünmemistt.,.. ğının tahkikine karar vermiştir. Said heııOt 
Miıddt!ıumumU!k suçluyu sorgusu yapılmak nezaret aıtı~dadır . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Poliste: 

Otomobil kazası 

Şoför İsmalHn idaresindeki 2848 sayılı o
tobiıs Veznedlerc!en geçerken lastiğinin pat
i aması netıcesl müvazeneslni kaybederek 
caddedeld ağaçlara çarpmış ve iki ağacı de
virmlşUr. 

Yakalanan kumarbazlar• 

Taksimde Ay-Yıldız apartımanının bir da
iresinde oturan Salih isminde bir şahsın ku
mar oynatt!~ını haber alan zabıta, dün a
partıma.nd:ı Ani bir araştırma neticesinde 
Esad, Şahat, Da·md. Rıza ve Hamdi isminde 
S ı erkek. FToso, Yeranti isminde 2 sl de cdın 
olarak 7 kumarbazı önlerinde bir mikdar flş 
ve 21.50 lir:ı para ile yakalıyarak cümlesini 
de meıhud suçlar mahkemesine teaUm e~ 
t.ll'. 

Bir mekteb talebesi yaralandı 
K:ısımpaşada dokuzuncu llkmekteb talebe

sinden Jl y:ı~arında Hulüsi, mektebin mer
divenlerinden tr.erken ayağı kayarak düş
mesi neticesinde vücudünün muhtelif yerle
rinden yaralanmış, berayl tedavi Şlfll Ço
cuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Otomobil çarpması 
Şoför Alinin idaresindeki 1827 nUnıaralı 

otomobil P:ışalimanı caddesinden geçerken 
Kadriye isminde genç bir kadına çarparak 
bacağmdan yaralamış, Kadriye Nümune 
hastanesine kaldırılmış, toför yakalanmıştır. 

Cam çalan açıkgözler 

Meşhur Opera muganıııyesi ve 
fevkalı1de S >pr..ıııo sesli 

O L G A de S O M O G Y i 
Bu akşam 

N OV OT N İ' de 
Se rnsianna ba lıyor. S frHlannızı 

' evvelden tutu ,uz. -
111111111111111 

Şe-hir 1 ıyatro•u 

"~Lil ~ 111111111 

Dram kısmında 

Bu akşam saat 20.ao da 

FlDANAEJ 
Dnııu~ p~rde 
Yazan ; PKDdell 

Komedi kısmı bu ııkşıım saat ~.ao ela 

DALGA 
Komedi 3 perde 

Yazan : Ekrem He~ld 

Şe!uadebaşı •FERAH,. Sinemada 
Bugünden ltlbaren 4 film 

1 - ltüttür filmi 
Z - At~ Kraliçesi 

TÜRKCE sözlü milyonluk tDDI 
3 - Gündüs insan, G,ce Kurd 

Heyecan ve korku filmi. 
Koço, Eksinakan, Vasll, Lazart isminde dört t _ Cinavet Yolu <Buck Jones) 

a.l'kada.ş Beyoğlundaki Fransız meıct.eblnin Amerikan kovboy filmi. 
camlanrıı c:alarken cürmü meşhud halinde 

1 
Her gectt, cumartesi ve paza,r 

yaka~anm_ış_ı3_r_d_•r ..... ------ matinelerinde: 
Müteferrik: . ___ çt_N_-c_.t_N_T_ru_pu-•k-ln_c_ı -programı ____ ; 

Dün g~ç vakte kadar yapılan tahki
kat neticesinde yangının, doktorun ço- İnhisar maddelerine yeni mahr~çler 
cuklan tarc:ıfından sönmüş zannile atı- Avrup~d~ .~uıunmatta olan İnhisarlar u
lan bir kibrit çöpünden il . ld .•. . mn mmudur.ı M\that Yenel bugiin.lerde şeb-

EBTUÖBDL SADi Td 
Tıyatrosu 
Pdz rtesi 

(KaJık öy • soreyy•) 
sınoıııalal ında . . . . . en ge ıgı 1 rlmlze ~eıecektlr. Umum müdür Avrupanın 

(Bu Maaal 
Böyb Bitti) 

keresi okunmuştur Bu tezkerede kesil-

miş olarak getirilecek hayvanlardan a
lınacak rne~baha resminin indirilebil-

tesbıt edilml.'itır. · Bınanın değeri 6-7 mühim merltezltrinde İnhisarlar idaresinin 
bin lira id~. İçerisinde 2 bin liralık ka- vücude ~etire-ceğl yeni satlf teşkilatı, siga
dar eşyası bulunmakta idi. ralanmınn ihracatı, tarab, llkör ve tuzla

c=:::=====::=""'~==:===-----==..;;,====~~======::::m rımız için yf'ni mahreçler bulunması hakkın-

Ürl odo ksJarJD ayazma günleri başladı ::::=~~lt!~:.1:ı~~r 1:~!~:ı~etıerıe müza-

muşlardır. - Boynk voavil a per 

BALK OPEBETI 
mesi için daimi encümene salahiyet ve
rilmesi istenmekte idi. Bu sırada vali 

ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ 
söz alınış, demiştir ki: 

•- Et fiatı üzerinde başlıyan tenzi
latı idame etmek için lizım gelen ted

birleri almak üzere salahiyet istiyoruz. 
Şu sırada kar.ablık hayvan mikdarı, 

istihlakin artmasına tekabül edecek de
recede çok oimadığından icabında pi
yasaya ı!l.füfahale etmek, kasablarla 

veya doğrudan doğruya hayvan getir

mek üzere sermayeye ihtiyacımız var- ı 
dır. 250 hi!l liralık salahiyeti verirse

niz bu işde muvaffakiyetle yürüyeceği
mize itimadımı?. vardır.• 

Neticede her iki teklif iktısad ve büd

ce encümenlerine havale olunmuş, cel
se on dakikalık bir istirahatten sonra 
tekrar açılmıştır. Bu son celsede, büdce 
ve iktısad enctimenlerinin müştereken 

hazırladıklar. mazbatalar okunmuş, is

tikraz yapılmesı kabul edilmiş ve mez

baha ücretlerinde tenplit yapıl~bil· 

~ 
'\ 

Karnavaı b:nL Ortocıoksıar büyük Paskalya perhizine girdiler. Bu müd
det içinde rnı.htelif ayazmalann günleri yardır ki bugünlerde ayazmalar ziya
ret edilir ve ayazma suları içilir. 

Dünden itibaren Beşiktaşta Gazhane tarafındaki ayazmanın günü başla
mıştır. Fakat ayazmayı ziyaret eden Rum vatanda~arımız o kadar tehacüm 
göstermişler ki, nihayet intizamı temin için oraya bir polis rnern~ konulma-
sına lüzum hasıl olnıuştur. Besim, bu tehacümü göstermektedir. . - . 

Toplantılar : 
Esirgeme derneğinin balom 

Verem Mücadelesi Cemiyetinden: 
Tür~ Kadınlan Esirgeme Demeti tarafın

dan 12 mart 938 cumartesi günü akşamı To
katıtyan saıo;ıunda verilecek balo Ue cemi
yetimizin bJçblr iştiraki bulunmadılı llln o
lunur. 

14: Mart Pazartesi 
a şamı Beşiktaş Su- ~.ı.;;ı~~wıı.-.ıı• 

t..tlµıırk sınemasında 

Eski Hamam 
kskl Taa 

15 Mart Salı akşa· 
mı Pangaltı Kur
tultı) sineması.ııda 

PIPIÇA 

ŞIK SİNEMADA 

Bugün KISKANÇLIK 
ROEERT TA YLOR - BARBARA ST ANWYC1' 

Dünyanın en gü'zel ve en gene yıldızının sevgi ile 

birleıtiği ve heyecanla doldurduğu bir ıaheser 

SERSERiLER KRALI 

LOR EL· HARDİ 
iki Mat mütemadi kahkaha 



~o Mart SON POSTA Sayfa S 

........... EZlltwZ:efh.-=- :;,~ .... .-

Doğuda karakış bütünşiddetile 
hüküm sürüyor 

Zonguldağın bir türlü 
lıalledilmigen derdi 

Şirket kooperatiflerile pera l<endeci esnar ve ticaret 
odası araındaki ihtilaf hala devam ediyor 

kop dağı, Erzurum - Gümüşhane yolundan. adam 
geçirtmiyor. Bil/ise düşen kar 4 buçuk mefreyı buldu 
k · • r k ti İ e 1 Bitlisin şehir dışı yolları 

ars valısı Erzuruma ge ır en P Y I kamilen kapandı, posta 

~akalandı bir sığınakta 20 saat kaldı gelemiyor 
t~ t J Bitlis (Hususi) - Ş~b:>t.n bütün gün-
R ~Urun1 (Hususi) 1 lC'rı bozuk ve tatsıl bır h~va ıçınde geçi· 
'• 14hcıt, güduk ve yordu. Son baftaS! ıse ba-il:ayoğı bır afet 
suı bJr ayd.ıır. olau. 

t La:da bu sene Bu sene Bitlise düşen c\car> ın kalınlığı 
(a ... guk yapmadı. dert buı,uk meh·pyı bulu U1?lur. Bugün 

t çok C".(ıyet ver• de yerde ıki buçuk metn ct:n fazla kar 

L ~t>rJ:ı.., •. 1·· 
~ •.-.;-r soyuyor-

. Erıurumun en 
lııt 

~t ·1~eo ayları şu-
rı"'e ntarttır. Şubat 
~rırı sık !'ık yağ· 
1 ÜzgarJarın ü • 

Uğ" U tıpilerm, 

"rı ~•kanığı ay • 
~o. .. t ıse. hük • 

•\l daha ziyade 
ada gösterir. 

<t b:~az Jsınıp kar 
'l'ı;n erim eğe 

"' ·n h . ~· • r.a, er sene 
:tç kişiyi kurban 
Çığfar da kendi· 
' gösterir. 

tanbuJdo bu sa-
tı . 

. 0 1\uvan karile· 
~ tı'p• ·, . , aenıncc, se-

bif kere belki 
grı'dikleri bir 

var. Bir Ttlikdar, ılık havı\ iıt:. yağan yu
muşak k:ıt, kendı.:;i1e ber:ıi:'er. yağmış o
laııl:ırın dd bır kı:;:nını edtmPse. demek 
şimdı, tcıoıi zeminden dört cuçuk metre 
~ükseklikte yür!.iy?cektik Zr.mguldakta kömür nakliya~ 

Tam bir haftaoır. ölçüyP. s1ğmıyncak Zonguldak (Hususi) - 1932 de, ma- der. Halbuki, 'şirket kooperatiflerinin 
sür'atte karayel ru;ıyor. Yeriiler ne bu den şirketlerinin açtıkları kooperatü· satın fiatile, çarşı piyasası arasında kü
kc:.dar şıdaetli, ne bu knı:lar devamlı fır· ler lrnkk:ndıı bazı şikayetler yapılmış- çük bir fark dahi yoktur. O halde bu 
tına görmediklerim söylüyoı jar. Bizlerse tı. O zaman, bu ş!kayetleri ve koopera- mağazaların sat!şlarından hasıl olan 
tasavvur dahi et"llivordcl{. 'bu hava şartı lif işini bi.ıyük bir aiaka ile takib eden ı karlar nereye gidiyor?> 
içmde y;ığan kar, hemen rFmen merci- perakendecı ti.ıccar, ışi bir hadıse yap- Nihayet şirketler de, kendi görüş za
mek hacrnınde, s~rt ve h:ı~i,.;vıcı bir mad· rnışlar ve yıllık kongre vesilesi ile de viyelerinden haklı idiler. Onlar da di
de oiu~or. Siyaha )akın ve kE'sif duman ticaret od~sına intikal ettirmışlercli. Bu yorlardı ki: 
tabakastncian bir tek adi!" <:nünüzü gör-, kongrede tÜ('('a: !le şirket mümessilleri c - Bizim açtığımız mağazalar koo
mek, matıaret işidir. ı arasında gürültülü münakaşalar geç • peracü değil, satış mağazalandır. Biz 

rav ·· .. ·· 
'tı l . ı gozonune Karlar altında Doğu.ilan iki manzara: Sıvas ve Bitlis 

r er, Marmara 

Şehir aışı yollan kamiıen kapalıdır. mış, nıha~ et, perakendeci tüccar cep- bu mağazalatı açmadan önce maden 
1stanmıl postası, Pitlise oııız kilometre hesini tut:m ti~aret odası, kooperatifci mmtakala!"ındaki işcimiz ve memuru
mesafeee olan Duhan harıınoan geri dön- şırketlerdcn birini mahkemeye vermiş- muz bir t'1kırn amele bakkallarının ih
müştür. Bittabi buradan da gic!emiyc • ı ti. tikarından yakalannı kurtaramıyor -
cek. Ben de mektubumu haöıseyi vak- Perakendeci tüccar şikayetlerinde, lardı. Bozuk, çürük ve kalitesi düşük 
tmde kaydetmiş olmak icin yazıyorum. kendi bakımlaru~dan haklı idıler. On· malların bed0Hl"i eu ağır bir şekilde 
Gazetc,te ne zaman yetişecPğıru tahmin lar dıyorlaı d: ki: ödüyorla:-dı. i cim izi ve memurumuzu 
edemem. 1 c - Zonguldeğm ev besleyen nüfu· dahn uzu11 z<>man amele bakkallarının 
Şehır yolları, jandarmaıann da arada su, mem!ekette b~şkaca bir iş sahası ol- elinde bırakamazdık. 

bir ışt:rskile, belrdiye te.rnızıik amelesi madığından memur ve işcidir. Şirket- Vakıa, biz. sattığımız mallan çarşı 
t:ırafıncian açılıyor. Bu acış basittır: Bir 1Ier koop~ratif açınca ve kendi çalıştır- fintından eksik vermiyoruz. Çünkü, 
tek ana caddede Pile çekiit>ıı, kızak ter -ıdığı memurini ve işcisini mağazalardan biz çarşı ile ıekabet etmek emelinde 
t:bi bır şey yürütülüyor. dıP,erlerinde de 

1 
alış veri~e !cbar edince bizim yapaca- değil, amelennze ve memurumuza gıda. 

delikanlılar ikişer kol nizamı!1da arka ğımız en doğru hareket, dükkanların iyi kalite c..oşya vermek istiyoruz. Eğer 
ark:ıya yürüyorlar, iz açılıyor, üstünden kepenklerini çekip gitmektir.> fiatlarda tenzölfıt yapar ve çarşı ile re
geçıyor.ız. Ticaret odası da kendi nokt:i naza· kabete k~lkarsak, çar~ının baştanbaşa 

" noğazda kar düşerken, rüzgar eser 
~~ı~ı beyaz bir duman bürür. 
c.{adaki tipi lstanb~idakinden biraz 

1tlır. 1s~anbulı:la. kdr yağarken tipi 
t nur~da gec-?. gökyüz:.i, parıl parıl 
't~c:n, ayın gU1c:?lliğı. beyaz ovalarda 

~e;1ar yaparkeı1 tipı C1lut. 
. ·relerle yığıl>in kari,ırın üzerinden, 
r rü ~ 'Zsı'\n gibi hafif fakat donduru· 
•l' 
, ~el eser. Önüne dC'lğu Anadolunun, 

~~( YayJalarır.ın karmrmı katar. 
~ 1\nadolun ın yü'ist'k yaylaların· 

tt tbrın da İstanbul karlarından 
h Vıtrrtır 
q~ • 

lı:ar1~ - • ~ - d rı h t 
1 • ·r, ruzJ!Jrm 01.un e l!!ı'a a er· 
<l ~l' ınunisfü. İstsmvıJun karların • 
R~b~ ~umuşu~ ba~hc:.ır. Bir kere pa-

'ır 1~ır. Kar topu yap~:amaz, elinizde 
1kl i!1 c~r. Mübalağa ttınPkten kork • 

\ b dı vect'ğim ki bh kar yığınının 
~ ~~ır. İiigromı:tıe koyup da rutubet 

1 ~ tıı Prama~l knlkl~·mz sıfır raka· 
ltq.., arşılaşırsım~. 
l tda. Çoa soğuk olduğu :çir., kar da bu· 
it ~ ~optuğu zamaulerdaki gibi ha· 
· lh Uhunet n:ıkıs ondan RŞağı düş • 

r ~i l~ın. su k?yverip ı;crt'eşmez, o • 
1a~ n de, bahar rüzgarları kadar ha

ltı 0~~. kutub rfü~fırlaı ı gıbi soğuk yel
\oe t Ur:ı1e, küın°cikle~ vapa vapa iler· 
~ re ~ w 

-a ~ n Volunv bpar boğazları tıkar, 
~e b iahikalar~r,ki geçic!eri 1.apteder. 
'ııbu1:1ki. de bı· mek•,ıbumla beraber 
!Jı \• 

1 
Vasıl o:.,rcık o'.::n, Karsın kıy-

~ ıı ısf Ak'f . . 'sı" . ı I~ ıdoğar. da, yerden bıt-
ı ın e . ld sırı o u ve mE:zunen Kars • 

ton çıkıp da Erzutuma ge.:rken, Uzun 
Ahmed !smindekı bir rr.cvkide tam 20 
sa:ıt kara sapland, ve çıkamadı. 

* Kop da iiyledlr. Erzurumun ufuklann· 
d:ı hava karardı nıı, heıkes lstanbul ka • 

Fır•ma yüzündrn bir çok kımseler ŞU• nndan haklı idi. Ticaret odası diyordu kapanması bır emri vaki olur. Biz hiç pısına doğru bakar . 
_ Kopda şimdi kıyarr.etler kopuyor, rada., burada bunalıp, şura:va buraya il- ki: bir memurumuzu ve hiç bir işçimizi bi-

der. 
Kopun pek fen 1 bir şifüreti vardır. 
Bı:rnda halk arasında d".rter ki. bütün 

dağlar bü ..Ok kudrete hpıru~!ar, başla • 
r:nı eğmışlcr. fak:ıt Kop rna;;ruı .oldu • 
ğundan böyle şeye aldırış cfme~ış, .et • 
memjş ıımR .•. Kafas~ da uç:nu~, şır~~ı .~e
pc,i yarnyassı .. F.:kat Er1urJm • ~um~ş: 
!,ane yolu üzerinô~ bir k:ta~ ~rık gı~ı 
ciuruy"r. Ve birazıcık yel üf'.lnıp su go
tür:iil rnü l5oseyi ~Jk.ıyor. 

- Yasak! ... 
Hocli amt?leler, Sığınak•:-ırcfan, tamirah 

ınti!.emaclıye evlerirıden çın~·orlar. Elde 
t .. ııta kürekler, Erzurumda rbsretle i~ • 
tanbul mt>Ktubu bckliyen.rrın, hasretınl 
ıı:öncıürmcıde uğrr.~ıyorlar. 

Yol açıyorlar. Kırk sekiz saat mesaiden 
sc nra, Erzurumda Lir mahzuzıyet peyda 

o:uyor. 
_ Transit otohGsleri d~ln gelmişler ... 

Ben on lıeş gündenberi hu gün fırsat 
bulup Trnbzona inmek ~~;iyorum. Fakat 
Kop haydwdu ko.)'!:vermı~or. 

Ne yapalım, tren gehnciy!! kadar bu 

kahra katlanacağız. 
M. F. 

den etmektedirler. Biz de bir gece dönü- c - Ticaret kanunu sarihtir. Hiç bir zim mağazalardan alış verişe icbar et
şünde, ailece bir arkadaş evıne misafir şirket, hiç bir müessese teşekkül mak- miyoruz. cSatı1 mağazalannın kan ne 
olmak rnecburiyetinde kaldık. Otuz adım sadmm haricinde başka bir ticaret nevi oluyor?• maline gelince, oradan elde 
Herdeki ana caddeye varmağa imkiın bu- yapamaz. Halbuki şirketler açtıkları ettiğimiz karla:ı, sirketlerin yapmağa 
lamaıiığımız için. kt'operatiflerde elonekten sigara ve kanunen borc1u olmadığı sıhhi ve icti

T!pt, sema fıfellerinin en hışımlısı .. o. kibrite kadar sattıkları her nevi eşya- mai işlere s:ırfodiyonız. Amele sinema
na yakalandınız mı, evvPla nefes almaz dan kar etmektedirler. Çarşıdaki pera- sı, amele lokant~ları, işci çocukları bah
oh.ıyt)rst:nuz. Sonra her §ey ve her yer kendeci tüccar gıôi, devlet, bele<:nye çesi gibi...> 
kapkara.. tekalifi v~air rüsum vennediklerin- İşte n"ktai nazarlar ve iddialar bu_ 

Ç k t d·m ki bu afetı fot v fl 
1 

den sattıkları eşyayı çarşı piyasasına bu karışık vaz:yet hala düzelmedi. Ba· 
o ı~ e ı • ogra ara .. k d h 1 · 'k · k 

tC'sbıt ettıreyim, mümkün olmadı. Nefes gore ço a n ucuz verme erı ı tıza e· alım netice ne olacak? - A.N. 

almıyıı ve bir adım ilerısini gbrmıye im
kiın buiunmıyan hallerde, fotoğraf, gü-
lünç bir arzu olur Tok 

GUmüşhanede yeni bir Halkevi 
binası yapılacak 

Balıkesirde yoksulları 
himaye faaliyeti 

Balıkcsirden ya -
l!111ıyor: Bur.ada ge-

Gümiişhane (Hususi) - Yeni bir 
Halr.evi bınası yapılması ıç1n iikbahardan 
sonra !nşaata başlanacak surette şımdi • ı çen sene kurulan 
den gereken malzeme muhayaa edılmiş- Yoksulları Gözet -
tir. me Birlıği bir sene-

Akçevre adlı bir mecmuanın aylık ve dir bir çok hayırlı 
mümk(in olursa on beş gunde bır çıka •

1 
işler görmüş b~l~n· 

rılmam da duşünülmektedır. Halkevı baş- maktadır. Bırlık, 
kanlıf:ına Muhsin Ataç seçıımıştır. yoksul orta okul ta· 

lebesinin tahsile de· 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: vamlarını temin ga

yesile, 65 talebe içın 

bir yurd açmıştır. 

Burada bulunan -65 

liasa 
"ar n Bey ~u benim oğ~ 

Ya •• 
... Tahsili ıçın ağırlığınca 

para sarfettım. İlim namına 
ne varsa yuttu. 

... Genç bir alim olara~ 

tahs;::ni bitirdi ama ben de 
bittim. 

fakır talebenin iaşe, 
ibate ve saır ihtıyaclan temin olun 
maktadır. 

Birlık, çalışabilecek kudrette olan Gösterilen bu gayretten dolayı yok
yoksuııar içiı~ de bir iş yurdu kurmuş-

- la açmış ve yüzlerce kişi, teşhir edilen 

eşyayı tııkdir!e seyretmışlerdır. 

tur. Bu iş yurdu atölyelerınde bez. hah, sullan gözetme birliği idare heyetini 
battaniye ve Fair eşya imal edilmekte- ve birlik reisi Rükneddin Sezeri tebrik 

Hasan Bey _ f şte bu fena.. dir. Bu eşyayı teşhir etmek üzere de, etmek lazundır . 
bundan sonra ona kim baka- Halkevinde bir sergi açılmıştır. Bu ser- Resimde serginin açılmasında hazır 
cald giyi, vali Etecı Ayku.t, güzel bir nutuk- bulunanlar görünmektedir. 

• 



[-Hadiseler Karşısında -=ı 

HAKKDN VAR 
Kadın, terzisine girdi: 
- Elbisem hazır mı? 

- Ha1.ır bayan .. 
Elbiseyi giydi, aynaya baktı: 

- Nafılc, dedi, elbiseye be?l7ernemiş! 

Şapkacısına giıdi, şapkasını pydi. 
- Nafile, dedi, şapkaya ncnzememiş: 

BcrbPrine girdi . Saçlanm boyattı: 
- Olmadı, dedi, tw-if <>t t iğ;m renge 

benzemedi. 

Dedi. 
Tath geldi: 
- Bu ıatlı, taUıya benıememış: 
Dedi, sofradan kalktılar; erkek göm • 

lck değiştirecekti: 
- Olmadı, dedi, bu gömleğin ütüsü fe· 

na! 
Elbisesini istedi: 
- Olmadı, dedi, elbise tnz içinde! 

Giyinip sokağa çıkacaktı, vv.geçti: 

- Bari yatayım! 

Decli, yatağının örtüsünü kaldırdı. Kfı\. 
Daha bir çok mnarladı~· şeyler vardı, 

bcp:;mi a l dı, fakat hiç bırıni beğenmedi. 
O beğenmemişti ama, gene güzel ol • li çarşaflan gördü: 

mı:ştu. Görenlerin gözleri l\.-ennde kalı- - Olmadı, dedi, böyle pit yatakta ya· 

yurdu. Bu halde kırıta kırıtn ''vine döndü. tılmaz. 

* Akşamdı, kocası eve gelmiş, birlikte 

~ l mc~e oturmuşlardı. Çorba ~oıraya kon· 
du. Erkek yüzünü buruşturdu: 

- Bu çorba ~orbaya benzc::merniş! 

Dec:li. 

Et geldi: 
- B'.l et1 ete benzememi~! 
Dedi. 
ScbzP geldi: 
- Dıı sebze sebzeye benzememiş! 

Kadın başka §eyler d~şünüyordu: 

- Bu terziler, şapkacılar, kadın ber • 
berleri çok beceriksiz insı>rJar .. Bir türlü 

istediğim gibi şık kadın olamıyorum! 

Dedi. 

Erkek dalgındı. Karısının söylediği 

cümlenin ancak son iki kelimesini duy • 

muştu: 

- Hakkın var! 
Cevabını verdi. 

fsmet Hulusi 

ı._ Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Zekası hayret uyandıran 

bir Hindli çocuk 
Şri Mohan Ku • 

şari adlı on yaş.la
rmd& bir Hindli 
çor.uğunun şaya

nı dikkat bir ze • 
ktisı vardır. En 
müşkül riyaziye 
rnuadelelerini ko
laylıkla hallede • 
bilm~kledir. Ço • 
cu~ e1yevm Lon -
dradadır. Hindis· 
tanda bulunan ana 

-

ve babası son derece fak~rdir. Bu şayam 

hayret kabıliyet;nden dolayı kendisine 

cŞarkın Aynştaynıo i adı verilmiştir. 

nın c Richmond > 
§Chrinde, üstüste 
~apı1mış üç tane 
şimcndıfcr vardır. 
Bu hatların üçü de 

-- pyrı ayrı kumpan· 
yalara aıddir Dü:ıyada tuna benzer va-

ziyette hiçbir şimendifer hattı yoktur. 

' 

1 

Dünyanın en fazla yumurta 
ihraç eden merkezi 

Amerikanın Ka 
liforniya eyale • 
ti cahi1indeki Pe • 
taluma mıntaka • 
S1 cünyanın en 
fazla yumurta ih
raç eden noktala • 
rındr-n biridir. Bu-

radnn her yıl dışarıya 

murta gönderıl:r. 
(?O) milyon yu • 

* 
Amerikada açık hava 

sineması 
Amerikanın cCamden> ıehrinde bir 

açık ha'IJa sineması vardır Bu sinema 

münhasıran otomobilli kimselere mah 

sustur. İst:yenler, otomobillerinden in 
"' mcden sıncma seyredebilırler. 

* 
Dünyanın en seri hayvanı 

Dünyanın en sür'atli mahlüku cCephe· 

nomyia> denilen höcektir. Saatte (1300) 

kilometre kat'edcr. 

-==ı 

iSLE 
Okuyucularınıa 

Cevablarım ... 
cİstanbul - Ti imzasi:e bir mektub 

aldım. 1lk satırlarında: 

- Yazılara gömülc>n ~rnde zafımı 
önünüze serdiğim içın cierin bir azab 
duyuyorum. 

İlk adım meseJcsi ..• 
Bir gene kız soruyur: 
- Karşımdak~ genci seviyorum, o • 

nun da beni E:.evdiğin' bihyorurn. Fa
kat ya"ratılışı m:ıhçup ağzım açmadan 
kıpkırmızı kesitıyor, imkanı yok, aşkı· 
nı EÖylJyemiyecf'k.. Acaba bu yolda ilk 
adımı ntmaklığımda bır mahzur görür 
mJsünz?> 

Çok ycılvarmm, evveHi benj mazur * 
görünüz, sonra da mahremiyetinize • -~şkta umumi bir kaidedir: Erkek 
tevdi edı!en bu satırları okur okumaz üzerıne fazla düşüldüğünü gördüğü 

unutunuz. Sizden beklediğim, hadise- zaman uzaklaşır, ilk adınu atan kadı • 
nin mahiyetini anlatroıyan tek kelime- na karşı da soğ:ık bir h!.s duyar, der • . . 
lik bir cevabdır, dfyrJr. ler. Fakat her umumı bir kaidenin is. 

Anlattığı mesele gerçekten karışık tisnası vardır. Jt'aknt çocuğum sen ilk 
ve biraz da na1Jk, beu\ bir hayli dü • adımı at'l'lanın c!oğr\l olup olmadığını 

düşünecek yerde erkeği mutlaka iti • 
§Ündürdü: rafa sevkedecek hanyı yaratmıya 

- Onım yerı':'lde ben cJsaydım gider 
miydim, gitmeı mi ıdıın? dıye tered· 
düd ettim. Ve vcrecel!im ce· 
\•:ıb, evh olup eılrnad1ğıma 1 hesab ve • 
rccck kimsemın bulur.up bulunmadı • 
ğına ve biraz da meııfaatıme göre de .. 

ğişecekt;r, HalLuki sıı b&na bu nok ~ 
talan anlatmamışsını:- Binaenaleyh 
cevabım iki şıklı olacak · 

- Seı bcst değilsen: f:tmezdım .. di· 

Y"ceğım. 

baksan daha iyi olmaz mı? Biraz ka
dınlığına mürııcaat et, vasıtayı bu
lursun .. 

* Bayan lclale: 
Çocuğ'..ım bahscttiğir. gencin hare • 

kettndc sc:ni bir uçuruma sürüklemek 
hev~sini seziyorum. Bu meseleyi bir 
kcna ra bırak, ve hiç değilse üç dört se
ne ask mesclelel'i ile mcşgui olma. Vn
kıtnz kopanlar~ çiçeıt çabuk solar, u-
nutma. TEYZE 
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IKADDN\ 
PrCltik güzellik 

bilgileri 

Acele bir viziteye gitmiye hazırlanır • 
ken, saçlarınızı bir damla su dokundur • 
mndan tcmizliyebilirsiniz. Tarağınızı ko
lonyaya batıra batıra tarayınız. Gür, dal
galı saçlı iseniz yalnız arkadan öne doğ
ru bastıra bastıra bir iki hafif. ve kaba • 
rık dalga yapınız. Elegant ve güzel gö • 
rünmen·z için bu kadarı kilfıdir. Hele sa
rışınsanız ... 

Az, düz ve koyu saÇiıysanız Japon ka • 
dınlannkine benzer şekilde gergin tara· 
nınız1 yüzünüze yaraştığma göre ya şa· 
kakları!lıza, ya da yanaklarınıza iki geniş, 
yassı o'1düle çekiniz, ensemıi ufacık bir 
rulo gibi toplayınız. Siyah saça bunun kn· 
dar yaraşan kuvafür azdır. 

* Bnnyc günü - Yağh krt.>m sürünmek 
için en müsaid gün banyo günüdür. Çün· 
kü: Sıcak su cildin mesamelerlni açar. 
Kremin ilerinin icıne iyice nüfuzunu te
min eder. 

* En ucuz ve en kolay hazırlanan sı • 
kıştm~ı maddeler. - Derinı1jn delikleri
nin genişlediği yerlere sık sık bir csıkış· 
tırıc1> sürmelisin;z. Çünku açık mesa • 
meler, ci ıdi yaşlı gösterir, sıkıhğmı kay • 
bctmesıne sebeb oJur. Haz,r1arma bir yı
ğın para dökmiye lüzum yok. Kendi ken· 
dinize orıiar kadar iyi ve daha çok ucu
zunu yapabilirsinız. 
Süzülmüş limon .SUYU 
Gül suyu. 
Yan yanya katıştınp valtit vakit sü • 

rünüz. Esmerler, bilhassa burunlarının 

uçlarına sürrnelidirler. 

Spor kazak 

Mart~ 

Uludağ mektubları: 3 

Uludağda kayak kursu 
~ * * ~ 

Kaymayı öğrenmek için illı ıart Jüımeyi öğrenmektir. Dü~e11i11 Je 
mahtelil ruııllm 11ar: Nolıta, noktalı virgül, çizgi, burun ve pantalotı 

frenleri ..• 

Kayma ekzemil ycıpan ka11aiecıla 
Tatbikata bugün de tsm saatinde çık- ' 

tık. Öğretmen Şinasi izahat veriyor: 
- Kayak sporu düşmeden öğrenilmez. 

Daha doğrusu her §eYden evvel düşme· 
nin usulünü bilir.ek liztmdır. Zira ancak 
bu suretle sporcu kendisini fena ve bazan 
da sakatlayıcı düşüşlerden kurtarır. Düş· 
tüğü zaman bir zarara uğrarnıyacağına ne 
luıdar ı-min olursa o kadar ce.c;aret kaza
nır. Cesaret soğukkanh clm&yı temin e· 
der. Halbuki soğukkanlı olmak, bisiklet, 
motosiklet, otomobil sporlarında, cam • 
bazlıkta olduğu gibi muvaffakiyetin ilk ' 
şartıdır. İçimizde korku devr.ın ettikçe 
kayak öğrenemey:z. Düşmenin tehlikele
rinden korunmanın biricik şartı da fren 
yapma yoJJarını bilmektir. Kayakta fren 
demek U$ufüne uygun ve tatlı bir §ekil· 
de düşmek demelttir. 
Artık tatbikata başlıyoruz. 
Şinasi h~fif meyil üzerinde kayıyor. 

Frenlerfa !ıepsinı birer birer gösteriyor. 
Her döniişte bize söylüyor: 

- Buna nokta derler. Bazan da noktalı 
virgül yapılır. 

Oldukça tombul bir ark&daş henüz pa
rafinlediği kayaklarının üsttlnde kayıyor. 
Elli altmış metreyi gaye: iyı gidiyor. Fa· 
kat birdenbire kayak bas1.onlan sağa sola 
fırlıyor. Kayakçı olduğu yere çöküyor 
ve (zınk!) der gibi duruyeır. Aşağı yukarı 
beline kadar kara gömülüyor. O da gü • 
ltlyor, biz de. Kalktığı zaman orada bü
yücek bir çukur görülüyor. Ayni arkadaş 
tekrar tekrar kaydığı zamanlarda ayni 
freni yapıyor, dümdüz karın üstünde bir 
çok kocaman çukurlar açiy11r. Hiç tered
düd etmeden bir tevcih y:ıpılıyor: 

- Nokta freninde reko!' kırıldı. İşte 
şampiyon ... 

A;.kışlar vı tebrıklerl 
Bir ba~kası kayıyor. O daha hafif. Bas

tonlar geride kalıp da kayaklar havaya 
kalkınca kara oturuyor, bir ik~ adun da 
o vaziyette ilerliyor. 

İşte mükemm(:l biı noktc.lı virgül! 
• ınki bir edebiyat vazifesi yapıyoruz. 

D. grusu, edebi eserin değerini hislerimi· 
ze verdiği heyecaııın derecesile ölçüyor
sak kayak sporu t.'n güze) edebi eserden 
daha !ıeyecanlıdı•. 

(Nokta fren) yapanlar 3z .. Fakat nok
talı v;rgül koyanlaı· bir kaç kişi oldu. Bir 
kısmı da çizgi çiz<!i. Bazısı biı konuşma 
çizgisi kadar kısa, bazısı da ti.- kaç misli .. 
Bunun d::ı adı (çizgi fren) :ni~. 

TemıınJerden bir netice çıktı: Şişman
lar, nokta freni; ortalar noktalı virgül 
freni; zayıflar da çizgi freni yapıyorlar. 
Buna Mors alfab<!sinin kar üstünde tat· 
biki de denilebilir. 

Herkesin gözlen kayan!aröa: 
- Nokta koy! 

Kayıpaıı sonra noJCtctı fren 
. 1 te' 

Frenlerin hepsı bu kadar dcğıl! 5 , 

miye istcmiye yapılanlar da var. 13ll~ 
evvela blJmiyorduk. Temnnler arasıtl 
6ğrendik. 

O zamana kad<lr seyirc~ kalan bir ~ 
kadaşı otele giden dik inişte kayması ı\ 
kışkırttık: .. , 

- Haydi, Ateş ! Bu cesareti sen göS 

ter! d 
Bır.az da bizim hatırımız için }teJl 

iniş aşağı bıraktı. Belki hepimizden dS . 
uzun hir kayış yaptı. Alkışlıyorduk, J,13 

ta kendi kendinıizE: t 
- Bize sürpriz yapmnk için duruY

0 

muş, vny kafir! 
Diyorduk. Fakat tam bu sıradn }<o) 

ların uçları sankı olduğ:t yere sapl 11 

arkaları da arkada;muzm ııyakiarile 
rabcr havaya kalkh. Dimdik duran 
yakçı öne doğru burnu üstüne kora 
landı: 

- Eyvah! 
Diye çığlık ata:,'arımlZ oMu. O ttı 

doğru koştuk. Şim;si arkamızdan s ı; 
dı : 

- T<>lfış etmey;n! FrPn yapb 1 lı 
freni! 

Biz oraya varmadan at kactaşımızı!l 
lerek ka '1<:tığını gördük, biz de. gı.ı 
artık ! 

Öğretmen Şinası geçen seneden, ~ı·0 
rekorunun şnmpiyonudUT'. Bugünkil 
si onun Vl'rmesi de· bunun i~indir. 

Bize anlatıyor: f 

- Aaaaa! Bu nokta değil, noktalı vir· 
Önünün ve nrbsının ortası düz örül-ı gül oldu. 

n_ıu~. yanlarla kollar ıki ters • iki yüz ıas- - İşte mükemmel bir kcnuşma çizgisi .. 
tık. Beyaz pıke \'eya keten yaka. Diyoruz. 

- Burun frenı yapmak yrı!:nktıT· 
nu yaptıjı sırada tam bir takla atı~ 
en tarafa ve sırtüstü dü~en1er de " 11 

Fakat sal\ınmalıdır. DeJ!lin &öy!cmc~5 
nutmuştunı. Şimti! başkıı bir {ren k 

aklıma geleıi. Bur un !re ı . kndar tclı11 
(Devamı 13 üncü sayfada) 

-B~a-c-a~k~s-ız--m-m_a_s_k_a_r._'B_l_ık--la_r_ı_;-----------Tık_a_n_a_n_p_ip_o __ 
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Söz 
- Affet dostum, 

fazla evde kalamı -
yacağım, bir sözüm 
yar da .. 

- Kime söz ver

din? 
- Terzime! 
- Hemen çhtıp 

ona gideceksin öyle ., 
mı. 

: ~~ teı-zimin ::ay9ınzltğını gördün mü? 
J'ie c:, elbisen fena 1nı olmU§. 

- Hay1r.. o bu -
raya geleceği için 
evden çılanak mec

buriyetindeyim de .. :: lfc:yrr, kansıı·.ın cl'11scsi benimkinden daha f1kl 

Resimli ve Eğlenceli fıkralar 
Köır ürcü O da öyle 

- İnanın Bayan Gülsüm. Size verdi -' - Bu kadar müteessir o:manıza doğ • 
ğim kömür halis rusu şaşıyorum. 
meşe kömürüdür. Sank

1 
ne var; bu -

Ben şimdiye ka • dab rersem bir ni· 
dar hep yüzümün şanltdı-n ayrıldı • 
akile yaşadım. ruz .. Şf mdi benim· 
Şimdiden sonra le nişanlanmıya 

heağım! 
da p,C'ne öyle yaşı- ra7.ı olursanız .. 

1 Ben onun yokluğunu tel!ft ederim. 

• 
Aktörün karısı 

- Bir aktörle evlenmişsi ı öyle mi? 
- Evet ama ev• 

lenrlığıme pişman 

oldunı. 

- Neye? 
Tiyatroda 

gördüğüm zaman 

ltı! . sarıŞlndı, beğen • 
I{ Ştırn. Fakat evlendik, esmer oluverdi. 
albuk~ ben esmcrlcrdôn h•ç hazzetmem! 

Parkta, 

Duyamadı 
bir kanapcye oturmuş ihtiyar 

kadım gösterdi: 
- Kulağı ..ağır 

ama, tam doksan 
yaşında. 

- Desene Az· 
rail bir çok kere • 
ler ça ihrdı ama o 

Vakit geçirİJ orum 
..._ Karınız gil.tiğin·zdmberi nasıl va -

kit geçirhorsu • 
nuz? 

- Bır çare bul· 
c:ium: Yemekleri • 
mı gayet yavaş yi· 
yorum. Yemekle· 
ri yavaş yediğim 

tç:' Zengin tüccan selıimlıyorsun .. 

• 
• Sebebi varmış 
- Seni yaramaz seni.. Gf>ItE: elmalarımı 

yolarken yakala· 
dım. Sen fena ço • 
cuk:;un, kardc-şine 

hıç btnzememiş • 
sin, o bir kere bile 
elnu.lımmı yol ~ 

mam.~tır. 

- Doğru komşu teyze .. Kardeşim el~ 
sevmEz, armud sever. 

Hafif yiyecek 
- Doktora gittim. Ga vet hafif yiye • 

cekler tavsiye et • 
ti. 

- ö:-•Jeyse bi • 
zim bakkaldan a • 
lış ver ış et" Bir 
kilo yerine, dai -
ma yedi yüz elll 

gram yıyecek tarlar, verir. 

• Dalgınlık 
- Se!l de ne kadar dal~ınsın .. 

- Şikayet mi e· 
diyorsun?.. Hiç 
hakkın yok. Dal • 
gınlığımdan asıl 
§ikayct edecek be
nim. Seninle ev • 
lenmek istediğimi 

söyledığım zaman, dalgınlıkla seni dayı· 
zaden zannetmiştim. ~ t~~ü hnnm da gayet yavaş oluyor. 

boy lece vakit geçiriyoı um. 
h Ne işi var? Özledin mi? 

\ed:eyhancye girdi. Bir kadeh rakı is- Erkek seyahatten dönmüştü: 
aeh· Garson rakıyı minimini bir ka- _ Beni çok özledin mi kancığım? 

ıçinde ~etirdi: 
- Ga b ? Deci!, kaı JSl güldü: 

rson, u ne. 
- :Rakı istcciniz!.. _ Yok, hatta burada olmadığının 

SON POSTA 

- Anne, kapıda fakir bir adam ba • 
ğ~rı!for:. Ona acıdım, beş lmnq '1erc• 
yım mı? 

-- Ne diye bagınyOT't 
- cŞeker, çikol.ıta, satıııoru.m. diyor • 

.. GÔN()LL Ü 

~'i1 ~ıill 

ae; Rakıdan bahsetmiyorum. Küçük- farkına bile varmadım. Çünkü her ak
~d~ rneyhaneye girmeleri yasak değil şam yatarken elbiselerini gardrobdan 

ır? çıkarıyor, mobilyelerin üzerine gelişi · 
~ Yasaktır efendim! güzel atıvordum. Sabahleyin de onları Yaralıyı zıyarcte gelcrı, lıusıabakı • 

adehi göc;;tcroi: " ....... y tekrar topluyor, gardroba koyuyordum. cı1ıı görür görmP.z ka"'arını verdi. 
~ hunun burada -·~n:e:_i~şi'....v:a:'.r'...'.?--~=---=---------------...;...-----------

- Hı-tz,. . , lr, ,
1 

rıbıre .... ar!lııltı oldıı. Su ele~ 
ı, E"Tı -kQ. " sam:: c?a· ny•ı( ya lıakıp. şap· 
ıı .ı ya' !J , 1•ışıp 11ak-,ttııtıduıuu. göre • 
c1n ~· • 

Kolay.ık 
Bayan hizmetçıyi 

çağırdı: 
- Guisüın, şu pen· 

cerenin haline bak· 
sana... Tozdan sim· 
siyah olmuş, sokak 
görünnıi.!yor. 

- St.:knğı gormck 
istiyorıınnız pencere
yi açayım bayan! 

Porç 
- Ahın<'d benden 

beş urn borç ıstcdi. 

vcrey.m mi? 

- Hemen ver. 

- Nıç·n? 

-- ..... 

- Srın vermezsen 
benden !stiyeceklir - Pardon ıayım, ılı deniz.: ı.luştüııtlz, gön:ıüşsGm'izdilr 
de. Nll$1I, balılc bo' mut · 

Tarihi tedkikler: 

a ••• 
.. • * 

1033 de Roma ciuarında oturan bir kont on iki YCJfındaki oğla Beno
vayı papa yaptı. . Paraıı olanlar piıkoposlukları satın alıyorlar• oer
dikleri parayı çıkarmalı igin d mahall ve köy papazlılılarile ~aitiz 

mera.imi i~n para alıyorlardL 

Yazan: Ko.di.rcAD Kafb 

1 

Romada Sen Ayer 1:iliud 
Bir keşıfte bulunanlar, felsefe yara • devirlerde hep bu düstura riayet edildL 

tanlar, edebi çığır a~anlar ve ortaya ye • Fakat daha sonra: 
n! bir din ata!llardan pek çoğu yaptıkları - İmparator kilisenin içindedir, üs • 

işin ilerde ne büyuk inkılAblar -yapabile- ıUnde değildir. 
ceğini tamamfle sezmiş değillerdir. 1sa Denlldl. 
da !>unlardan biridir. Çarmıha gerildiği Hnttlı Papa Kelas beşinci asrın sonla • 
zaman sırtında t.ahse değen bir elbise bile nnda şarki Roma imparıüoru Anastaşc 
yoktu. Fakat onun namıua hıristiyanlığı gönderdıği mektubda şöyle yazıyQrdu: 
idaı e eden papalar en muhteşem hüküm· - Dünyayı iki kuvvet idare eder; pa· 
darlar gibi yaşadılar; yer yüzüne bük - pa kuvveti, kral kuvveti Bunların bı • 
mPttikleri zamanlar oldu rincisi ıkincisine her zaman üstündür. 

Bugün Papanın dünyevi scıltanatı an - İmparatorlann yaptıkları işlerden dolayı 
cak küçük bir kasaba kurulabilecek ka· Allaha hesab verecek olanlar, paprızlar-
dar dar toprak hududları al.'4sına hapse- dır. 
dUıni~tir. Dini saltanatı da <>skisine göre Papalar gıttikçe kuvvetlendiler. O ka-
pE:k chcmımyctsi7.dir. Çünkü bir zaman • d;ır kı Almanya imparatoru dörduncü 
lar, en btiyük imparatorlar papaların ö- Ho.nri 1076 da aforoz edildiği zaman bü
nünde diz ç-öktüler; taçlarını onların el· tün kudretini birden kaybetmış; nıuohı~ 
krinden aldılar, aye1klarmı ö.ptüler ve bir kış t:snasında karlar üı-tiinde yalına -
atma binerken özengisini tuttular. ycı.k, başaçık Roma.ya kadar yürümüş, 

Bugün Papalık, Nasreddin Hocanın 1 Papanın oturciuğu Kancs"-t şatosunun ka· 
ckUŞ8 bcnZCSJn• diye gagnswı, ııyaklnnnı JJ!Stııda ÜÇ gün D!,! bir halrlc tırtir titre • 
kestiği leyiekten daha güdük bır halde- dikten sonra lütfen af ve kabul olun _ 
dir. ,ı:tnıştu. Çok gcçr~ıeden otu?. yedi yaşın • * da papalık tahhna çıkan ücüncü İnosan 

isanın en ljOk sevdiği ve güvendiği şu mağrur söz~er! yazıyord~: 
havarisi (Sen Pıyer) dL Hatta, ona~ - Allahın t-li bizi yalnız hükümdariar-

- Sen, Pıyersin. Ben kilıse.mi işte bu la birlikte milletleri idarP i~in değil, hü· 
cPiycr = Taşııı üzerine kurat'nğım, dediği kümdariarı da milletlere karşı idare ıçın 

papalık tahtına oturttu. 
de rivayet ed:Hr. 

O halde Se:ı Piyer kilısenin temelidir. * 
Papalar cınn halef olmuşlardır. Fakat Papa!ığın hayatı her. böyle par· 

Tarihlerde yaı.ılı olmamasına rağmen lak olmadı. Merkezi İstanoulda olan şar
Sen Piyerin Romaya geldığı söylenir. ki R~ma. imparat~rl.uğu. 1ıalyadakı ha· 
P.dstlyanlığm doğduğu VP İc:anın öldüğü kırn~~ ctinı kaybettığı zam~!'l Romada en 
veı Kudüs olduğu hald L • ı· k'I" . ı buyuk kudret papaların el.crindeydi. Pa· 
• e !.ı.ns ıyan ı ısesı 1 b f • • 
merkezinin ;.·ani Papalığın Romada ku • ~a ar u ırsaltan ıstıfade ederek bir kı· 
rulusunun f ebrbi budur. Papalar da ken- lıse krallığı ku~muşlard• Bir piskopos 
d ileri ni Romada hıristiyan kili esinin tc- papn ol.unc~ aynı zamanda krallık tacı -
mclını teskil eden (Sen Piyer) in halefi nı da gıymış. oluy.:>rdu. Bu:ıuıı için papa-

l 1
. kk' d~ 

1 
lık ıı akamı ıhtıras sahiblrı inin göz dık 

" u ı e er er • · tıklcri bir yerdı. 
Hıristiynnlığın felsefesi şarkta başla~ Artık din hükümlerine kimse aldırmaz: 

nıış, cenişlemiş ve ilk din ihtilaftan şark· oldu. önıürlerinde papaıhlr etmiyenler, 
ta çıkmıştır. İznik konsilindeki 318 pa- tsadan ve Jncilden anca\· Jmlak dolgun· 
pazchın ancak ü~ tanesi garblıydı. Hakim luğu kadar mal:Jmatı bul ııınnlar bile pa· 
lisan olan yunancaya göre Uitınce pek fa- p 4 olabiliyorlardı. 
k:rdi. O kadar ki tercümeler tehlikeli o- üç yüz seneye yakın bir zaman, pa _ 
luyordu. palık tahtı orta malı oldu. Roma ve ci • 
Şarkta kilise kültürü alabildiğine iler- varmdaki derebeylcri kenöi istedikleri-

!< dıği sırada Romadaki papalar pek basit ni o mcvkie yükseltmek içhı kanlı harb
adamlnrdL Kiliseleri tamir ettirmek, a· lcr yapıyorlardı. Bir uı:nnnlar papalık 
zlzlerin kemiklerini türbelere gömme~ sa makamı para ile satıldı. 
duka vermekle meşgullerdi. Papa olmak 1033 de Roma cıvarınd:ı rturan bir kont, 
içın iyi ilahi okumasını bilmek kAü gell· oğ:u on iki yaşmda Bcnu\•tıyı papa yaptı. 
yordu. Fakir idiler. Uşak bulamayınca Bır aralık papa tahtı kadınlar elinde kal· 
kasa ışlcrlni kendileri yaparlardı. bir ye- dL Parası olanlar piskoroslnrı satın alı· 
re murahhas heyeti gönderecekleri za • yarlar, verdikleri paray• ~ıkarmak içın 
man tahsil görmüş adam bulamazlarsa dC' mahalle ve köy papazlıklarile vaflız 
rastgele bir kaç kişiyi yolluyorlardı. merasimi vesaire için parı istiyorlardı. 

Papalara göre, din değişmez. Bu iti • Vaktile Siman isminde hır sihirbaz J a-
burla ınunakaşa boştur. İ~te bundan do- nın tırka:faşlannın da sihırbazlık yaplık· 
layıdır kı ~arkta yüzlerce sene mezhep lat ını ı:anmış, mucize yapmak kudretıni 
l:avgaları EÜrerek iki tara( zayıfladı. bu- o:ılardan ~atın .a!mak istem ştı. Pi ko-
mı muk&bil Roma kuvvetlendı. posluk salı!;ındnn doğan kabahatler de 

Isa şöyle demişti: o \ak'aya benzetildiği için (Simonı) adı 

- Kays(•re afd olanı Kaysere, Hakka vetıldi. 
nid olanı Hakka verıniz! lş o kad3r .;cr:emışti ki pap:lllı 'm b • 

B bacian evlada geçmesindrn ba ka kızın 
unun ıç!n ilk zamanlarda kıhse ıle hükümdarlık arasında ge~imsızlik olma- cıha?. olarak verenler de bulunuyordu. 

dı. Fakat -;ok geçmeden başladı. Mılcvli O kadar kı ıahip muharr rl rd n b.r ısı 
Aliga: o zamankı Roma için cBo· boş, ır t 'an-

- Hiıkumct kilise içinc!c, kilıse de hü- !ar y .. t. ğı, b r rre>zarlık! • dıvordu 
kCıınet i~indcdir. lmpar:ıtorun üstünde Bu•!Un, Nac:rPc:iin Hocanın. ku uı ı b n 
Allahtan başka kımsc yoktur. ;:.iven (Vat ikanı ı bilenler ve ta~ıyanlaı:. 

D' bılnuycn ve tanımıyanlara gore d vl.'de 
~·ordu. Putperestliği ort&dan kaldır.. kula'' gıbidir. 

mak ıçin hükümdarların \asıla olduA-u 6 Kariircan Kafh 
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doğan bir gı!d1z 
15 yaşına daha yeni basan sevimli Deanna Durbin 

bugün birçok tanınmış yıldızları 
kıskandıracak derecede muvaffakiyet göstermektedir 
HoHywood'un en 

yeni vf' en parlak yıl· 
dızı neanna Durbin· 
dir. 4 kanunuevyelde 

15 yaş•na basmış O• 

fon bu genç yıldız ay· 
n\ zamanda en fazla 

para kazanan san'at· 
kf.ırla,.do.r. biridir. 
H eniiz sinni rüşde 

varmadığından dola· 
yı hu':ııku Los Ange
lcs mPhkemesi tara-

fınd<ı'l'l korunrnakta
Jır. HaJen haftada 

1250 drJlar para al· 
maktadır. Bundan 

maada çevirecek ol
duğu her üç film için 
mak+ll::ın 10.000 dolar 
alacaktır. 

DeArına Durbin Ka
nadarfa Winnipegdc 
doğmuştur. Küçiık 

SON POSTA Mart ıo 
__..;::::::J 

imparatnr Fransuva Jozsf in hususi ha a ı --
---a1.. . 

Güzel aktris imparatoru şahsı Üzerinde itinakar olmıya sevketmişli. Onun takacağı 
ı kravatları bizzat seçer, terzisine, oda hizmetkarlarına em1rler verirdi. I1atta Viyanada 
bevaz ve muntazam sakalı ile meşhur bir burjuvayı köşküne çağırtmış, impsuatora 

tavsiyede bulunmak Üzere sakalına nasıl itina ettiğini sormuştu 

-2-

DUnkU kısmın hUla<>ası 
1885 rlc Ru<: <;arı 3 üncü Aleksnndr, A· 

vusturva - Macaristan lmparatoru Fran
suva .Tozcf'in davetini kabul ederek Mu
ravia'nln küçük bir kasabasına geliyor, 
burada rr.üke!lef bir müsamere veriliyor. 
miısamereye Viyana Şehir Tiyatrosu san
atkarları d:ı geliyorlar. Bunların içinde 
Katherint' Schratt. isminde genç, güzel blr 
aktris dt' vardır. Bu aktris impı:ırntorun 
nazarı dikkatini celbedlyor ve aşk romn
.nı da. hö:vle b:ışlıyor. Müsamereden sonrı:ı
tl ı:iya!ete genç aktris de davet tdlllyor, 
imp.ırator'.çe kendlslle konuşuyor. kendi· 
alnj sarayn davet ediyor, sonra imparator 
ve l:nparato:-lçe ııe aktrisin mülakatlan 
sıkla.şıyor. Bir müddet sonra Schoenbrunn 
sarayı yanında genç artist bir vllla tutu
yor. FransuvR Jozef de her sabah saat. 
8~ dıı sarayın metrük bir kapısından çı
tsrat bu vWAya giriyor, beraber tahvaltı 
ediyorlar. 

(Yazı devam etmektedir) 
Schoenbrunn pa1"kındmı bir Q6rünii§ 

ruhuna işJt•miştf. !.O ınilyun tıJkın mu• k<JYU ıE'nkli küçfil. bir mHanm impara' 
kacderaımm kendi ~ah~a bııib oldu • t<>r •.:cu~·na götürüldüğü de olurdu .. ~ 

11/NW ı-una ın:mırdı. nakıl keyf>yE'tinin neye delaiet ettiğ 
yaşın:fanberi şarkı f kt i · "' Fakat Fransuva JD7.l' ~enç a r sın Sab:ıhın ı;aat besindP. k\lrşun kalemle- },C!, kes lJ•Jir: , 
söylemeğe fevkalade köşkünde geçirdiği senli benli samimi sa- rin geçid resmine hazır asker safı gıbi dı- - llu~t.n maj·:ste iki kı~ı eı!arak Y: 
müstaid bulunan De- b' ...no atleri uzatamazdı . . z .. 

1

ir! _va.kti de·ğ· iş __ mez ır 1 zrn ulciui•u masasma ı:>tmilrdu. Ve ancak mı::!: y .ym·ek, diy~ mır!loanırdı. O ~ .... 
anna'rnn aklından si- -- 1 "" ıar p:o~rama tebaan ı...çulu ıdı. Duşunce e • rgkye c•1ğrıı kalk~r. tahçe"de mızıka Kaı.hrıme :mparat<'run y.:me~.n: pay . 
nem2ya intisab et- rının mahiyeti de öl5üh.ı idi. Her sabah 1 sc-;h·r, At.ı~ında :ıöbet c!eğiştiren muhafız ~ıya f.C~:rdi. Bu müna~t:::letle yemek 1~ 
mek hı~ geçmiyordu. !mat üç buçukta oda uşaJı ociaya girip de kıt'aiam.u h~k.ma~ üzere ı;encereye yak· tesı c.zı:ıt ımpar.:~orun .ş: ırakl ile bii)"l 

Mekteblerde, top- l'kktrık lfımbalanr.ı yc>.l:tı~ı zaman im- laşırciı. b!r ltına ıç!nde hazırlanırdı. . , 
Jantİlardn şarkı söy- . ,. . . . p:ırator ona dairnJ ayn . sı.rnlı sorardı: * Ve ı:nra:ator r,iizel v~ ~r.ı:i:'ı gt•Jmesırı, 
lemeğt? davet ec:lir- Dea'1na Durl>m ın ıon resım lentıden hırı I lfo\'an~n iyi olup olma-!ıf,ım, yağmurun Fr3 nsu-..a .Tozefin hatta ker.d! muhitin·! den <:vvel f'avori~t·ı·inin üzcrındl'n bir fıt 
di. Ebeveyni kendisini ileride operaya Henüz on ~eş yaşında buiunon Deanna , yağıp ya~madığın. anlamak isterdi. cle b:ıe :aı.:-aK va.?.ıfeye m!.ıteallik temas ça d:ırhu:ı geçirP:ek üzr.:e c<.ia:.ın~ g~re; 
yazdırmak ümidini besliyorlardı. Onlar hnnçeresi tam bir surette tekemmül et· Kutherıne Schrat~ ile ıle i:k konuşma ve m~na~et.etlerı 'llSrd. Zevcesı Ehsa • dı. Xiıa kadın du•tu or.ı.ı ~ahsı üzerın • 
bu ümidi bes~iye dursun!ar, bundan iki miştir. Şimdiden mükemmei surette şar- 1 mevz~ur.u hep bu hav~ bah'i: teşkil e • teth •:nd .şe ıçinde y::ışıyan ıuhunu Av • ıt:na:~5r !"~mıya f.Pvket:w:;ti. Kathe~i~ee
scne kadar evvel M. G. M. stüdyosu meş- kı böylemektedır. Olsa olc;ö Beride tekni-ı dcrdı. Ve imparator ma~aciar. kalkacağı ruµaı:ııl vr rt KÖŞPS:nde oolaşcıran serseri n :n c mrıle :mpaı:.ıorun vda hızmetçl!iı ii• 
hur Alman mug:ınniyesi madam Schu- ğe daha fazla riayet etmt>c;ıni öğrenecek- sırncJa {!rnc kadına c gü:ıltii gez•ntisi es- bır :mp:•rE!l()riçe idi Ic, ;zı Marı· Valerıe feııdı·: n.n pa'ltak:-·l&rın ehcr.ımı:, etle • 
mann Heınk'in hayatını filme almağı ka- tir. Kaliforniy:ıda cari bulunan kanun-! :ıaı:ır.da giyeceği clbbe!~re <fair bir kaç rtıkış ·.-c oy11 ile vakit l'<'rir:rciı. Boş za • tu~rnvyc, gomleı...,~rini ha; 11·l~mıya, ga; 
rarlaştırır. Madamın çocukluk devresini lar kiiçük ço:ukların güu~e ~ö:t saatt'::1 ,. tavı:ıyC"de oulunm::ktan as!a geri kal - ma:ıl:ı:oa sessiz, k"ndi },altnde yaşardı. drobunun tozlar•nı s lkm~ğE: mecbur 0 

ya~:ıtacak bır çocuk aranır. fazla çahşmarnrım rneneyıed.ğınden ku- mazdı, ımıseıa: Oğlu J-~~~ d}.."~e fcd ş:ırtıar ıçınae ölmüş- r.ıu~tıı. lrr.pcıratoum t2kacağı kravatı~~ 
Hollywood'un tanınmış impresariola- c;ük Deanna bunrian istifade etmektedir. - Bakmıı bugün h'l\'•l serin, derdi. tu. bızzat pü:e~ akt4"\:> sectA, trrz'.ye taVSl 

rından jak Shef'JJ küçük Deanna'yı ileri I>canna her sabah saat 7 de kalkar. Kah· B:raz ciaha örtünmE:niz fena olmaz, koyu Ve Si~:ry"! mem·•ıb a:n1.ıüklerın hepsi yt.•lPrde Luiu:ıur, ımparatoru: 
sürer. Fıkri kabul edilir. Çocuk imtihan valtı etmeden evvel bir çeyrek saat şar- mavı mantonuzu ~ıyini.:! de az çok nikbet içindeydiler: Bır tanesi - Bu J:.;yruksı~z gütür Ç elbise, 
edılir. Muvafık bulunur ve konturat he- kı ckzersizleri yapar. Sonı~ stüdyoya gi· Ve F'ransuva Jozef r.1.ı:ç lrndmm bü • tJ~ysiye:.ne: uvmıy·m bir lYÔivaç yapmış· IJt'dıği (;:föten t.:ir smokir.g ısmarla 
men imza edıiir. Filme bz.şianır. Fakat der. Makyajını yapar. Stüdyoda boş kal- yi.ık bir c.k1ıis olaı·ak ne kaciaı \abuk el- tı. ~:-ıo<·::ııı mahp•.;stu Oç:ün<'ÜsU ıse bir m.ya ı::CJar ederdı. Ondı:. bır ev harıırııl 
çok yaşlı bulunan madam Schumann bu dığı vakitlerde muallim!nden ders alır. hıse ceğiştiğini bir asker gözilf takdir e- gi.ın Vıyc.ı.a otelı.r..:3e biı 1nyili2 kadınına ruh•t ''aru1. s. 
arada vefat <.de: ve bu yüzdP.n film yarı· Gerek ebeveyni, gerekse stüdyo sıhhati dercı. sk:ındal halJ:)de ı·~Jen c:ıplağa yakın bir Daha f:.zla olar;;k. o sıradn Viyarıad 
da kalır. Küçük Deanna da bu sebebden ile çok yakından alakadar bulundukla- \'c Katherine Schrat~ bc·ş dtkika son- k:y.l!·:?lte ~örünmuştü. yelpaze gibi açılan beyaz sakalı ile ıner 
dolayı unutulur. M. G. 'M. stüdyosunun rıtıdan ciaima bir doktor fmrıne amade ra tuvaiet "dasınd·ın mütebesshr. bir yüz· Elim ,.e ı.ığır, hkat etılrE.tr· uygun bir l.ur b:r b,u;uva vardı. GP.nr; aktris 58 • 
rejısör muav!ni l:u sırada Unıversal kum- bulunmaktadır. Doktor hergünkü yiye- le ,:;ortindüğii zam::n he:- ildsı de Maxim· sıkır.tı Jl::ı!burg'da ins:ınıa1ın ve eşyanın k:ı!ma ıuıul itin& ettiğlni cğrcnmek iit~ 
panyasına geçer. Çocuğun mukavelesi hi· cPğini kaiori detE'cesine göre tasnif et- ga5se ~ol;ağına çıKarlaruı. Genç kadın üwrine 1;okn•üştii. Fransuva Jozef hiç re bu burjuvayı bile köşküne çağırmıştı 
tama erer ermez onu yeni firmasına alır mt:ktE'dir. Spora da ayrıca yer verilmiş- kö~kı.in kupı$ındarı cvvt:·a imparatorun bu c~l<·nCf~yle m' şgul dee·ldı, eline asla -- tT!ı1ılü imparatora "ert•ct~ğ • m, öğre' 
Vt: film çevirmek için hazırlıklara başla- tır. En fazla sevdiği spo~ yüzücülüktür. çıkm:mru ıst.P.rdi. Çiınk•! oıada kendi e- oyur. i\nf.ıdı almamıştı, t:yatroya ise im· tecefıın, cir:rrıişti. Binaeııa'cyh bu saYe: 
nır. İki film çevirir. Biri (Üç Modem Velhasıl küc.;iik ve şirin Deanna Durbin'in vındeyd: ve imp:ırr.tcru ınısafi: telakki para'M u'i( locası bütün bir yıl syıp ol • de imparatornn tebaasından bu burju~ği 
Kız), diğeri (Deanna ve Aşıkları) dır. 1- yarının en büyük sinema yıldızlarından c:derdi, bur.a mukabil Schoenbrunn par· n:aciım h•JŞ kalamıyac;of.ı :çın giderdi, - Jnıparar.or lwnden tavt"ıyE. istedı ıı 
kısi de fevkalade bulunur bıri olacağı muhakkaktır. kı:ıa açılan küçük k:.pıdan d:ı cvvE:lfı. genç fa;J'\ n;;ırak ılk pPrde S'lnunda dönerdi. 1a:r..ın, <'imılesi'.i mi.1,,alağ'a etmede 

- · ._. • • • .. ..,...,. - - • • • • • • • k:;;c!ın r,irerd;, zir.ı artı~ roller değişmiş Bazııannn belkı yıpta t. ~ııkle:ri bu im • s<.ylemıye imkan t:ıulmuş o.acaktır. rı!l 
Yıldızların ı·ektikleri eziyetler oı..miu. paraıor hayat.ndan pazar günleri su ke- \'l' 1-:athcrine ıs~ahatçı r~ıhu ıie sartı)eıı 

Y O zaman bir faz:a, bir e:{sik değil, tam n:.ı:·ınc.ıa &rrııcınik · ıe dame:.en ·,eya top us.uıh.•r·r.i, a:1'an:!leri'li ıslah etmekt 
50 ciD~ıka parkta ı:ükür.ec!e P,<'zinirJcrdi; oynıyan bu işçi kadar .;evk almamıştır. grrı ksl~n:ıaı Sar:ıya trılrıttın tes satı yıı~ 
dünyanın en kudretli hükümdarlarından * llr~an r.a c.dur. Fuk::ıt imparator otor11° 
\mine :ı1<>si<en t.eşkıl l'den Sc·hoen • Jmp:ıratnr calışı:vord•.t. Sant üçe doğ • b•:e ıl!ly:ıtJnda bir defa t.ndiğı gıbi ıe~ 
brurın'un o daima büyitk ihtimamlarla ru b:r oda .ı~ağının biı ıepsi 1çınde, şi • fcnu da yc~mz bır defa ~ullanınıştır. 
bc.kıl ... n ç:ı;ı·'Klı yo!ları c.ra~mciu. emniyeti mı'ncl ft>r phrlarmdı:ı satJlanltr:ı müşabih tf !don nn:havere·.i, <'ğh .. Rı dolph'dan d~ 

1 • rıııl 
umumıye müdürü Baron Gorup'un ken· ı bır ka!ıvıı!li getirc-rek ına~arıın üzerıne kalan J!ı•! uının ik net de~a ev!ı>nmes1 1• 
di halınde burjuvalar hsline kcyarak her bırnbn&sı ınutaddı. İmparator o zaman nclsEbNile yeni evlileri tt:lır:k ;çın yaP

1 

sıraya otu. t < uğu, r.rr köc;e ba~ına diktiği, 1 bır k:.ıç dak•ka içın çalışınsım•B fasıla ve· mıştı. l• 
h•.:r :ı~:ıç trasına snkl:ıdığı ~ıvil memur- rırc!ı. Saray mfütahdrmini iyi Vt rnüşfilc 0 ı. 
ların ciıt:katl1 gözlrri önünde biı hüküm- Mu•ı.d iız,.re eIT'ir zab:tinin çalışma <>- cuğu için Katherine'ye prestiş ederlet<le' 
dar ve bır gı.mç aktris kt-ad:Jerım başbaşa dasında br paravanın arkasında duran ~vray müstahdeminine lıavramıarda ııde 
ı;2r:arak dc:!<:sırlardı. O t:.aada sivil po • dıye dağıtılması usulünü \ alettire~ de 
iıskrın lıır vazifeleri rle ınütecessis her ı:J.ır. Ve imparatorun b·r yıldcmüm01l11sı 
hLJn~ı bır fotograf makine~inın ortaya hızmetçıle.:-c birer toı ıl" sıat dn[?ıtılrfl ~ 
çıknıa~ma nıiıni otmakt·~ nıc\'::UU bahsolduğu zaırıın bu saatler r.-

Ve Katht:ı ıne iJe bir!ıYte sabahın bu mc=tal re.:-lne gümüş ulması 1iızumund8 1·, 
serın vakt:ıırte gc:drile-. cakikıılar pek rar l?tmiş ._.e bu ısrar d11 saray marcŞs. 
sb atlc t?r.rdi ve imp:ır:ı:.nr tam saat se- lınin t•pcyce can:m sıkmı~tır. j 
h~Cl' :;.ııı-yn girerek imraraıorluk vazi • Majeste ikinci bir Mayerling (11 
fesıne l·a~ıcııaı. 

imparatorun "iki kişilik,, sofrada istiyorlar ? ··fı.tf 
İmparator üzerinde \ c c!crc·cP. nu t>ft 

yemek yediği Zc manlar 
İnıpaı atcr Fran.::uva jozef imparator • 

h.:ğun €n rr,m•taz!.n •• en gayretli, en hur-

Göz kamaştıran mücıPvhcrler, r,önül 1 makvaj mütehasc:ısı Boh Schiffer tara- Cl'~·nas ılk memurn idi. En b~sıt teferrü
çeken tuvaletler içinde t3bıi bir hayat 1 fından kontrol edilmesi v1- srın bir rötuş-1 otla bile uğraşırdı. Zevcesi ona cbaşça- 1 
y::ışıyormuş gibi gordüğümiiz artistlerin dan sonra f;Jmin başlanması mecburidir. VUi> d~rd:. Ve impar'ltL•r da zevcesine 
btr lie bu sa'ı.nelerı yara~ak içın neler İste Barbara Stanwyck, (Herbert bır tC'l~r:ıf ı,t>lceceğı z~nıan ı.aresi daima: 
çcktiklerıni dü .. ünmemiz lazımdır. Bu Matshall) ile R K O Radio kumpanyası .Ma1ı He ımpar;.tor \'e kraldan Ma • 
ar~da makvaj de> büyük bi~ derddir. Her ıçın çevırmekte olduğu ~Böyle bır aşk> j .. ste :m"J<ır&.torıçe ve k~a:i~eyc, şeklin • 
bırıı.in birer Ma1'yaj mütP"ıassısı oldu- f !mi alınmağa başlamadan evvel bir Öt? ~ı>r.dı P.l:IP yaz.· rdı. her şeyı görmek, 
ğuna emın o!du~nmuz artıf•:er kendi tu- mnnken gibı ha:-eketsiz Bol: Schiffer'in h.-r ŞE'\'i C-frP.nmP.k istiveı ek, nazırlarını, 
\al lln nı yap~ıktnn soırs makine kar- kontrolünden ge~iyor ve c.nun güzellık ıer.C'ra!lrr.ıı!. diplnf'T'atlarını, :ı'üksek me
şı ma ~<'lmcocn evvel Ho?lvwood'un cAr· n• ıloyan sihirknr elinden r.o:n cazibe kuv- murlıırım hrml ederek ~iınde 18 saat 
t st yaratan Lciam> ismim alan meşhur 1 vet:ni alıyor. çalışırdL İlahi sandığı vazifesi gerçekten Framuva Jozejin sarayında altın salon. 

sahıbı K~ıth<::rine gibi se,·ır.ı!i, hoşsob , , 
isp ı rıtüel bir kadının r. "~hı bu rol 0~ıı 
na:-n:ık, biç değiise uu ~.ins kadınl~ de 
Avrupada kaynaştığı btı de_vı~eıı 
sıyasi bir salon yapmak heves10

1
e , 

kcnc.lı:mıı lmrtaramıyactıcı t:ııtıra ge p. • 
bılır. Fsket gerek kcııı4•-.i ve gerek al:İ' 
vusturya hcc;abınıı bir nı:-!.Ct r•Jr.ıak h .. ı 

b"ttf111' 
k&t töylc çıkmamı~t!r I'c.kP.t 1 rııt' 
~cnç akır;s:n evin<? gid"'tı ~ ": çnk g pO' 
d .. n bır portföy ar!{a!Jm~<An k~'<ıın eskl c;-

d"lrfl' htikacılar r:ırafındnn he.nen i:l'~f(' ı 'Jl'ıı 
tır. Fako.t hu politikacı.: r ı.; et} crıne 

(Devamı 12 inci sayfada) 

• 



SON POSTA Sayfa 9 
10 Mart 

1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Mi le.ler Cemiyeti kitabet dalreai 
iznaında~ ol ın Konni Z llıacuıı 
Jopoııynd• dotmu~r. Anncıi 
Ameril alı, bahuı Finlandıy:ılı
dır. lavıçrede tahsilini bitir • 
mittir. K(trıll LehiltHlıdır ve 
kendiıi de bıi:i:ı: teb.aaındandır. 

fi.elek cumudiyesi 

ı)ilıiz ve ıa~ır oldufıı halde 1791 }'1" 

lındııC Fran11z parlimentomna seçıl· 
mıftir. Tek bir kalımı ıöyleyemediı:i için, 
yazmak auretile orhyı fi1tirleriai atmıt ve 
bu 1Urctle milletine buyük hizmetlerde bıılumafbr. 

alimi olen 
doktor Carver çocuk i en 
hırıız • • tarafı ndan kaçı• 
rılını!f. bir atla brau.pa 

tdılmek şartıle geri 
vcrilnıi~İr. 

Birbiri ıçine f"çcrek lıuyüyen 
bu t:ılgamlar Anıerıka 
topraklarında yctitir. 

112lar, ıeıı ini 
fÖrdittünüz ilah
larından izin el
madan yola düz~I· 
mez, gece veye 

fiiııduz seferl~rinden rlönün
ecı de. çaldıiJarını bır l.:ıa• 
mını ,ükran ni~anuı olmak .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . ... .. .. .. .. . ..... ..................... '"" ... ~ . .... . 

[ Son Posia'nın Resimli Zabıta Hi;;:~~ .. T·· ........ p;~;,~~; .. ·g'ij;fi .. f [;· .. ;~·;· 
Kaybolan broş 

1 - G~ Georg~' larda toplanılmıştı. Geç vakte kadar ye
ıu.dı. :(.le!... l>l"':SedıJdı, berkesm uykusu gelmi~tı tırtık. Al· 
bay Gc.>orge'a: 

- Y • ı ~ mühim bir işim var, uşaklara emredınlz, beni sa• 
at sekızde uyandırsın, derken, karısı da, Tbomas'a boynun
dakı bro~u gos~errrek: 

- Kocamın he~ı) esi.. b in beş yüz İngiliz Ji::-a~ını. maloldu, 
diye cııııauyordu. Baker ıse fırsattan istifade bir el daha bi· 
lirdo oynamo.ya çalwyordu. 

3 - F.rtesı sabah saat sekizde nizmetçi ıtapıyt vurdugu 
hnlde onları uy~ndıramadı. Ev sahibıne haber ve:rdi. George 
d& onları uyandıramc.d.. Haklı olarak endışeyr düştü. Bir 
ınerd;v(:n bularak pe:ıcereye çıktı. Albayla knıısını vatakta 
Yanvana y:ıtar l::.ir '"1ı..ıyetu.:. gördü, kan kocanın yüzlerine 
btrer mendil örtiılmııstü. 

r,ı 6 - Mu fet.Uş, tcımıserle 
~tl!ktc bo~ odaya ~,rd.. Ko-

ü:er kapıdaki sı<·nk \'e 
Ccı. J ' 
g Yrt muntazam ı;!zlkleri 
l 0 rdi. B"r.un uı:erlne mü-
cttı,· 

- Bunların rerm!nl aldı
~~nız ve bu katı bir krokl.-:lni 

Zhlz, diye emir verdi. Ve 
&orguıara ba !adı. 

7 - Müfettiş. AJoayııı ıı:n

rısının uykularının ağır ol. 
duğunu ve yatağa girdikten 
sonra hiçbir şeyi duymuş ol
mndıkl:ı.rını tesblt etti Ge
len hırsız bnşkn bir şeye do· 
ırnnmnmış, yalnız Albayın 
karısının broşu ortadan kay-
bolmuştu. 

4 - ouracaıc zaman 
değildi. George, oda
dan içeriye aUadı. O
dada müdhiş bir klor
!orm kokusu vardı. 

Yerde de boş blr mü
cevherat kutusu duru
yordu. Boş odaya ba
kan kapı sürgüsü geri 
çekilerek açılmıştı. 

8 - Bu sırada çe
kilen resmi müfettişe 
getirdıier Müfettiş: 

cİş.t:-r çatallaştı! :t 
diy~ i'ıor.ıurdandL 

2 - Albay yata
ğa ~:rmeğe hazır· 
tanıyor. Resimde 
gördu~ünüz kapı 
boş bir odRya açı
lır. o kapı da sür· 
iiilüdür. 

l\ - Bir müddet sonra, müfettiş ile 
komiser ı;elerek odayı araştırdılar. Al
bavln karısı ayıltıldı ise de d 

:1 
• • erman-

sı:- tk.7n durac:_ak bir halde değlldi
ler. Mufet~ şoyle bir mütalead b -
Jundu : a u 

Hırsız. boş odadan gelmiş, sürgünün 
yerini buluncaya kadar birkaç delik 
delmiş, sonra bir tel lle sürgü ü _ 
mış... Y aç 

l•t..'<>t:lc' ıın 
(ldtl"1 

- "'. 
i\11 ,, .. 1 

~u~:l~n 1 

"~j 
r~:·:~ı 

;ı.ınltı ":l 4.ıdu 

9 - Sor.ra komisPrin çizdiği kro
kiyi mütalea etti. B·lş odadan, al
bayla karısının yattığı odaya biri
sinin gırmesi ihtima.ı vardı 

M ütalea: l\tufetti , Georg(''la tekrar konuştu ve Th 
·ı B k • d ı . omas ı e a ere ~ r malumtt aldı Bu arada k · · omıser de 

boş odanm koridora açılan kapı ının topuzunu ç · d" . evır ı ve da-
ha yem ynğlanınış oldul:"unu gördü. Ve derken keyfinden b" 

si k ··ıt~rd~ \' k' ır ı ı o u u. a · ayı keşfetmişti. O halde broşu k" ım çalmıştı" 
Resimlere bir da.ha bakınız, bulamazsanız lütfe <ll · · 

cü sayfayı çcvirinl~ 0 
) un-

_A'µr~pa hô.diseleri --
Son 15 ğüniln tarihi tiyatro pıyeslerin- ı Ribbentrop da Londrayı ziyaret etmek 

de görülen hatıra gelmez 'hadiselerle dol- niyetinde olduğunu şimdldcn ilan etmiş 
duktan sonra be~el- -~ bulunmaktadır. 
milel sahneye bir r ' * 
durgunluğun çökme· Aşagıda okuyacağınız Teşebbüsün bu bir 

si tabii idi: Bu. ingil- satırlar F ransanın en cebhesi ... o·~er ceb-
terenin girişmeye ka- hesine gel;nce daha 
rar verdiği tecrübe- tanın mış siyasi muhar- rnüzakeıcyc başlan-
nin hazırlanmasına 

1 

rir/erinden Saint • madan evvel Mister 
lazım olan devredir. Nevill Chamberlainin 

Girişilecek tecrübe, Brice'in kaleminden eserini yıkmak mak· 

mutlak olarak karar çıkrnıştır sadile muarızları ta· 
verilen kuvvetlenme- \. rafından girışilmiş o-
nin, Romada ve Ber· - lan bu~ok tccrübele• 
linde beslenen hakiki niyetleri anlamak re şahid. olduk. Süvey~ kanalı meselesi, 
için İngiltereye bir zemini yoklama ha- 1 Cebelüttarık meselesı, Akdcniıue müsa· 
reketinı yapmaya imkan ve rnusaade ve-1 vi kuvvetler bulundurmak meselesi bu 
recl'ği mana ve kanaatini tazammun c- tecrübe balonlarının b zılr..rıdu. Diğer• 
der. Şu halde hazırlanma 'Bcvresi kuv-{ lcrini de göı eceğiz. 
vetlenme karannın teyid ve müzakere Şimdiden anlaşılıyor ki lsr>anynl mese· 
esaslarının tesbit edilmesi demektir. lesi sulh eserini akim bırakmak istiyen· * lcrin kullanacakları baiııca sılah ola· 

Kuvvetlenme kararının teyidi bahsin- caktır. 
de İngilterenin teslihatından, deniz, ha- * 
va ve kara kuvvetleri için sarfedilecek Tuna havzasına gelincL: Son günler bi· 
yeni tahsisattan bahseden bevaz kitab ze hazır bulunmakhğımızı hatıl'latnn bır 
kadar karakteristik bir tezahür- tasavvur çok çan sesleri getirdı. Bu ça!l seslerinin 
edilemez. İngilizlerin bu sahada sarfet- başında Mareşal Goering'ın nutku var· 
tikleri kuvveti ölçmek istersenız 1936 yı- İ dır. Mareşal Avusturya ve Çekoslovakya 
lında beş senelik bir müddet için sarfı ı Almanlarını vesayet altına alındya mü• 
tasavvur edilen 9 milyar, 200 milyon teallik Hitler müddeiyr..tmı son derece 
Türk liPası mikdarındaki tahsisatın mü- cenkcuyane bir eda ile tekrar etmiştir. 
him mikdarda aşılacağını düşünmeniz Bunu müteakib Avusturya genel kurmay 
kafidir. Sadece 1938 yılı içinde milli mü- kumandanının istıfası gel:r kı bu da 
d~faaya tahsis edilen para 2 milyar, 80 Berchtesgaden müliıkatırdn Hıtleı·in 
mılyon Türk lirasını 'bulur ki Fransanın yaptığı tazyikin bir neticcısi g'bi görün-

yıllık büdcesinden 6 milyar frank faz- mektedir. 
ladır. En karanlık nokta S:grıe ile Carin· 

Kara ve hava kuvvetlerinin beherine thil'de Nazilerin yaplı1<::=ırı tahrikattır 
600 er milyon Türk lirası verılecek- ve öyle anlaşılıyor ki Avusturv;ının yeni 
tir. İnşa halinde bulunan deniz kuvvet- dahilıye nazırı Seyss-İnqunt t bu tahrikat 
lerinin mikdan 185,000 ton artarak ya- karş:sında mukavemet go~· "rmektcn zi. 
rım milyon tonu geçecektir ki sadece bu yade mütevassıt hal nok.alan aramak 
mikdar b.le tekmil Fransız filosunun beş- arzusundadır. 

* te dördünden fazladır. Takib edilen esas 
•hedef denize ve havaya hiıkıın olmaktır 
İngilterenın ada sıfatını muhafaza etme~ 
nin bir İngiliz an'ancsi olduğunu unut-
mıyalım. * 

Bu arada Avusturya bnsv:-1'!11 Schusch· 
nigg'in söylemiş olduğu cesı.:one nutkun 
.. ksi srıdasını (Prag) dan ışit~ k: Çek dev
let adamı Hodzanın yaptığından daha &• 

~ık ve kat'i bir söz söylenerr.cz. 
Haftanın son çan sesi de Peştecien gel· 

di. Macaristan yeni bir siliıhlarma prog· 
ramı i!an ediyor ve Tiryan:-n :n:.ıahede· 
sinin askeri kayıdlannı açıktan açığa 
feshetmemekle beraber y-:ııı ı·izmek ar-
1usunu gösteriyor. Acaba Budapeştenin 
1936 ),lındanberi b:?yh:ıde y ıe &nlaşma

. Müzakereyi idare etmek qzere Romaya 
gıden İngiliz dıplomatının sabık Cemi
ye~i Akvam genel sekreteri oluşu dıkkat 
cdılmeye değer bir noktadır. F.ğer Lord 
Perth beynelmilel teşkilatın ihyası için 
hareket noktası teşkil edebilecek bir an
l~şmaya varırsa çok uzun müddet Sir E
~ı~ Drummond adım parlatmış olan dava 
ıçın ne büyük bir muvaffakiyet' M fıh müzakere k" .. k" .. · · aama- ya çalıştığı küçük antnntın vaziyeti 

h k 
ye oru orune atılmıyacağı olacak? 

ne 

mu a kaktır. Kcndis' k ı · gerek kab' t f ınc gere şefkrı, İşte haftanın başlıca \·ak'a'an. 
. ıne ara ınd&n gavct etraflı ta-
lımat ·ı · · ... verı mış, kralın huzuruna knbul e-
dılışı d~ üzerine aldığı vazifcnın hayati 
chemmıydini işaret etmiştir. 

Kadıköy Halkevi l:i ıabı için 
açılan müsabaka r.e:icdendi 

Kadıkciyunde yapılacak Hal ~evl blnnsı ı.. 
Fakat Lord Pcrth Rom ·ı k ·· z . aya g• me u- ~ın açıl:m musab:ıka netlcelenmıştlr. Musa-

erc trene bııımeden evvel İngilterenin b:ıl::ıda blrinclUğl belediye fen heyet! ml
Berlin sefirı Bay Henderson Alman dev- lm.ırlarındar. Ruknuddın, lkincl!lğl gene ren 
Jet reisi Her Hitleri görmüstÜ" Al heyeti mimarlarından S:ıbri kazanmıştır. 
, · ·· man- Yakınd 1n •" b ı .ara neyın hazırlanmakta o!du ~ u haber a şaa.... aş anacnktır. 
.verilmiştir. İngiltere ne meş"nurg Berlin • Bir aylık gümrük varidatı 
Roma mıhverini kırmak, ne de Lord Ha- Şub:ıt ayı içinde İstanbul gümrüklerinde 
lifax'ın vaz'ettiği izleri silmek niyetinde umumi varlc!:ıt yekunu 4,620,8~2 .. lira.~·ı bul
olmadığının bilinmesini istem k d' mu!jtur. Bunun 3.093,630 lirası gumruk res
nsen Alına h . . e te ır. E- ml. Dliltcbakı kısmı da muamele, lsUhlllk ve. 

n arwye IUl%U1 Btt:ı "Vem ak ~ 
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vraf tah. 

Rahahm seven bir genç 
lstanbuldan Fet. ~-~-··~--.-.-.--..-.,,. 

hi Soykök karak· 
ter:ninı ıahlilın.i is• 
tiyor: 
Yumuşak başlı 

ve uysal hallen 
vardır. Kafasını 

fazla yormak, çe• 
tin işlerle uğra§ • 
mak istemez. Ra • 
hııtını, eğlenceyi 

ever. Başkalarının hizmetlerine yardım 
etmekten çekinmez, yüzü pek değildir. 

• 
Neş~eli bir tip 

Ç e ,. k e ı k ö ti• 
den Kenan da ka
rakterinin. t~ 
Jıi istiyM ı 
· Şen ve ne§'ell • 
dir. Kendisini gUç
lüklere, zorluk -
lara pek kaptır -
mak istemez. Üs
tüne başına dikkat 
eder. Kadın mev • 

zulaiile kolaylıkla meşgul olabilir. İğbi
rarmı kin şeklinde devam ettirmeL 

• Fazla hassas bir tip 
Ar.karadan B. K. cia foıaorafınm der

cini istenıiycrek .7ı.·araktcrim soru11or: 
Çabuk kızmakla çabuk barışması ara

sındak°• zaman farkları pek kısadır. Baş
kalarının sözlerine kapılır, teşvik ve 
tcşcilere mukavemetli değildir. Hislerine 
daha ziyade yer ,·ermiş gibidir. 

l Şakae1 
lıtanbu.lda.n G. 

O. rümuzlu oku • 
yucumuz da ka. -
Taktemıin tahH • 
lin.i istiyor: 

Her yerde ken • 
eline kolaylıkla 
bir muhit yapabi
lir. Becerikli dav • 
ranır, çabuk ah -
bab bulur, şaka ya 
par; kendisine yapılan şakalara taham -
mül gösterir. Bazan gösterışli ve nilma -
yiş1i hareketlerde bulunur. Boğazını, ra
hatını pek ihmal etmez. 

• 
Cömerd davranan bir tip 

Ankaradan B. B. de fotografının derci
ni istemiyerek ı:oruyOf": 

- Muvaffak olacak mıyım? 
Güzel giyinmek, her glydiğini yakış

tırmak iyi bir şeydir. Yalnız, rnuvaffa -
kiyetler buna hasred.'l:nemelidir. Cö -
merd davranmak ta gerçi ivi bir şeydir, 
!akat ısrafa sapmamak ş.ırtile. 

Son Posta 
Fotograf lahliJi kuponu 

la im • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotogra! tahllli için bu kupoo.lardno 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

BİR 
diye Bayan 

• 
inci, itiraf etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değiftim. Şimdi on ıene daha 
genç görünQyorum. Bütihı arkadqlanm beyaz 
cildime gıpta ediyorlar. 

1 

B yan hıciniıı tedavi 
görmeden evvelki ha-

kiki fotograh 

Yalnız 1 gün kadar 
bu tecrübeyi y&pmız. 
Siz de f yam hayret 
bir ten temin ile daha 

genç g6rünmftş 
olursunuz. 

«Benim içın hakikaten bir 
mucize oldu.• diye Bayan 
İnd beyan ediyor. Hafta 
:zarfında bu crerece şayanı 
hayret bır tarzda değişece
ğimi zan ve ümid etmiyor
dm:ı. Bütün arkadaşlartn\ 
daha genç ve daha sehhar 
göründüğümü söylüyorlar. 

BAY 

O.yan lnd kullandığı 
bütün güzellik lev .. 
zımabnı arkadqlanna 

tavsive ediyor. 

Bayan İnci'nin güzel

lik levazımab kulla~ 

dıktan 7 gün sonraki 
hakiki fotoğrafı 

Cidden bu cazib tenime 
gıptn etmekle beraber na
sıl temin ettiğimi de bil
mek istiyorlar. Bu da gayet 
basittir. Cildin hakiki un
suru olan Tokalan kremini: 
kul!anımz. Siz de benim gi
bi gençleşip cazib bir ten 
temin ediniz.• 

1 

• Satın aJdığınız Tokalon kremi vazolarının bü-
yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiini:ze iade etti
ğinizde beheri için S kuruş lacak, ayni zamanda 
kıymettar mükafatlan bulunan T okalon müsaba .. 
kasına işti~ k hak1.ını veren bir bilet takdim ede
c ktir. Gelecek nüshalarımızda iJan edeceğimiz 
Tolrnlon piyımgosu ikramiyelerini okuyunuz. 

1 

SON POSTA 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 9- 3-1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 6~. 629,76 

xn-YoB o,79606S 0,7900 

Par1a 24,91> 24,9SO 
Mlllno uı.u 15,1330 

BrO.kleıl 4,7026 4,7046 

AUna 86,7460 66,78 
Cenene 3,429S S,43 

Sof)'& 63,4920 63,6176 

Am.1terdalll ı,uss 1,4238 

Prat 22,6471 ~.665~ 

vı,.nı 4,2Q6S 4,2880 

Matır1cl tZ.3810 12.3808 
Berlln ı,97 ı.9710 

VM'fOYa •.ıw 4.1857 
Buda~ S.98715 S.9888 
Bilkret 106.317 106 738 
Belcra4 S4,206S S4.22 
Yok.ohama 2,7~68 2.7280 
MoskoYa 2.3,71 23 70 
Btokholuı s 0.:>"ll) S.0837 

ESHAM 

Açılı, Kapauıı 1 An&dolll tın. .. 80 
pefln 
A. em. • eo vadtlJ 
BomonU - Nektar 
A.i.10.D Çl.meDto ıs 11 "16 
MerkH henkM' 100 100 

İt B ııkul 10 25 

Telefon 7 80 

lt.Uha~ Te Dellt. ıı 7i 
Şark Dettrmınl ı ıo 

Tertoa 7 

iSTİKRAZLAR 

Açılıı Kap nıı 

TQrk borcu ı p~ln 19~ 19 30 

• • l vadelı 

• • U vade!. 19 S26 19 So 

TAHVİLAT 

Açıllf Kapanıı 
Anadolu ı pe. 

• 1 vadeU 
• u pe. 
, n va. 

Anadolu mQ. ~şln 

PARALAR 

1 

Alış 
l Ttlrk aıtmı 
l Dankno~ O& B. 

Sabş 

. . . 

ıart ıo 

Emniyet Sandığı - anları 

Taksitli Emlak - Satışı 
Semti 

Büyükaciada Cami mahalirsinde Gü
zeller sokağında yeni 27, 27/1 No. lı. 

Fındıklıda Molla\elebi mahallesinde 
Mollabayı.n sokağında etld 16, yeni 
26, 28 N o. Iı. 

Yenibal:ıçede Softasinan ıunh31Jesindc 
Dedepa~a Lltla sokağında ~ski 17 mük. 

14 yeni 33 No. lı. 

Fatihte Çarşambada e~icı Beyceğiz, 

yeni Katibmuslihiddin ır.ahaHesinde 

eski Orta, yeni Telci sok:lğmda eski 
9!2, yeni 11 No. lı. 

Tophanede Sakabaşı mana!lesindc 

Defterdar caddesinde P<iki 19, yeni 
83 No. Jı. 

Tophanccie Sakabaşı n~ahallesinde 

Defterdar caddesinde esb:i 17, yeni 81 

No. lı. 

Cinsi 
~ 

Muho rnmen kıY!!-

ilki daireli on odalı kargir 
bir evin tamamı. 

İki buçuk katta iki dalrcll 
dokuz odalı maabahçc ah~ap 
bir evin tamamı. 

İki katlı iki odalı kArglr btr 
evin tamamı. 

Bir katta iki odau kirgir bir 
~v!n tamamı. 

559,8 ı;raında bir arsanın ta-
mamı. 

559 Z: ra mda bir arsanın ta • 

m::ımı. 

Lira 
4200 

4000 

750 

750 

1 - Arttırma 28/3/938 t.ırfüıne düşen Pazartcı-i günü saat 15 te ) ı-pılacak <'f 

gayrimPnkuller en çok beat?l verenlerin üstüntic kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek ic:in muhammen hymetin % 10 nu n.ıJ 1-etınde pe1 
akçesi yatırması lazımdır. 

3 - Atltırma bedelinin dörtte biri peşin ve gni kalanı sekiz senede sekiz nıii· 
savi laksıtte ödenir. Taksitı-:r % 5 faize tabidir. 

4 - TaksiUer ödeninclvt> kadar gayri menkul Sandığa birinci dert c-ede ipote~· 
li kalır. (1115) 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konular:. iş: Bergama da Bakırçay ovag ve nehir ıslahau 

ameliyatı, keşif bedeli 1.564.903 lira 86 kuruştur. 
2 - Eksıltme: ll/4/193R tarihine rastlayan Pazartesi günU saa~ 15 de Nafia 

Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasm:ta kapalı zarf 
usuliJe yapılacakt~r 

3 - İı>tekliler: Eksiltmt~ ~artnamesi, mukavele projesı, bayınd:rlık ışleri g: 
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 50 lira mukabilinde Sular Umum Mı.l" 
ciürlüğünden alabilirler. 

4 - fü::sıltmeh':! girebilnıck içın isteklilerin 606li7 lira 12 on iki kuruş mU\•ak• 
kst temırıat vermesi ve 500 b'n liralık Nafia su işlerini veya mümasil inşaatı 
taahhüd edip mi.lvaffakivctic bitirdiğine ve bu ~abil Nafia işlerinı laşarınaktB 
kabiliyeti olduğunı> dair Nr.ficl Vekaletinden alınmış müteahhitlik \"PSJknsı ibraz 
dmcsi, istcldilcrm teklif ıncktublarını ikinci maddede yazılı sa<ıtten bir saat 
cv\'eline kadar Sular Umum Müdürlüğü ne makbuz mukabilinde vermeleri I 
zımdır. Postada olan gec lunelcr kabul ed1lmez. c632• cl324:. 

. 
• f' • ... . . .. ~'· · ... . \ . , . . .. . . . . .... ·. . . . '··· .--., .. , .. : . : .. 

"• '-W.i.'.'İ·!.·., •· ... ·- .. ... . . 
1·~ •• ·~· ~ 

TÜRKİYE İS BANKASI • 
· . . . 

R.'O"' 
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Avust uryanrn ist ikla ı i için 
bu Pazar reyiam Japılacak 

(Başta1'afı 1 inci sayfada) l -Müstakil, Alman, Hıristiyan ve o-
Başvek.il Schuschnigg İnsburk'da bir toriter bir Avu~turya devletine taraf

nutuk irad ederek, pazar günü memleke· dar nusm? 
tin her tarafında Avusturyanın masta· Halle bu suallere «Evet» veya cHa
kil bir devlet olduğu hakkında reyiam yır• cevabmı verecektir. 19 34 senesin .. 
yapılacağını ve halkın, hükUm.etin prog- de tanzim edilmiş olan ikanunu esail 

ramile mutab~ olu~. ~~dı~ . bildir· mucibince yalnız 24 yaşından yukan 
meğe davet edılecegını soylemıştır. olan kadın ve erkek reyıaına iştirak ede4 

Başveki~ nutkunda, Berchtesgadendc bilecektir. Bu suretle Nazi temayüfü 
Alm_anya. ile Y.a~ılan anlaşmanın aynen besliyen bazı genç unsurların ekseriyet 
tatblk edıleceğini, fakat bu anlaşma ha· temin etmesi ihtimali azalmıştır. 
ridnde Nazilere hiçbir tavizde bulun· 
mıyacağmı söylemiş ve hükfunetin her· Şuşnig lehinde tezahiirat 
hangi bir haksızlığa tahammül etmiyece- Viyana, 9 (Hususi) - Bu akşam İns,. 
ğini bildirerek, kanuni ve gayri kanuni bruk'a muv:u:alat etmiş olan başveki! 
olanların tefrik edilmesi lüzumuna iş~- Şuşnig, Vatanperver cebhesi mensulrı 
ret eylemiştir. larlle kalabalık bir halk kütlesi tara

fından büyük tezahüratla karşılanmış"" 
Başvekil, bundan başka hükUınet prog

ramının esas hatlarını jzah ederek, 1933 
yılının her bakımdan bir :ş yılı olacağım, 
30 bin gencin ekonomi hayatında yer ala· 
cağını ve mecburi iş .hizmetinin genişle· 
tileceği_ni söylemiş ve büyük nafıa işleri 
tertib edileceğini. haber vermiştir. 

Diğer taraftan, gizli rey pusulalarile 
yapılacak olan reyiamın bültenleri daha 
şimdiden halka dağıtılmaktadır. 

Bültende mevcud başlıca sualler şun-

lardır: 

tlr. 
Başvekil, i~ci sendikaları mümessil• 

!erile yaphğı görüşmeler neticesinde, 
b\!-tün işcilerL-ı her türlü himatre ve ko· 
laylık göreceklerini ve Nazilere iade e
dilen hakların kendilerine de verilece
ğini bildirmiştir. 

Bu suretle. i§ciler gençlik teşkilatla· 
rı kurabilecek, Vatanperver cebhesine 
girebi1ecek ve içtimai yardım cemiyet
leri tesis edebileceklerdir. 

Fransada buhran 

Yugoslavyanın 
harici siyaseti 

Belgrad 9 - Stoyadinoviç, bu sabah 
hariciye büdcesi müzakerelerini açmış 

ve verdiği izahat meyanında hükumetin 
harici siyasette taki.b ettiği üç prPnsipi 
anlatmıştır: 

1 - Teşriki mesai ve sulha matu[ bey-
nelmilel mah1yette ber türlu harekete 
iştirak etmek. 

2 - An'anevi dostluk ve ittHah-ların 
inkişafını idame et!l"ıek. · 

3 - Yugoslavyanın rnenfoa~. her icab 
~ttirdiği zaman yeni dostluklar ve itti· 
faklar tesisi. 

Balkan Antanb 
Stoyadinoviç, müteakıben Balkan An· 

tantından bahsederek demiştir ki: 
cDünya hadiseleri hakkındaki goruş 

birliğinde ve karşılıklı menfaatleri anla· 
yıştaki tam bir ahenk içinde olarak, Bal
kan Antantı geçen yıl zar(ında gerek aza 
cievletler arasında ve gerek umumi mü· 
nasebetlerinde ve Balkanlar vaziy~tinin 
pasüik inkişafında hayırkc),f tesirini ida· 
me Te inkişaf ettirmişfü,. 

Maruf bir planörcü 
An karada 

Ankara, 9 (Hususi) .- Enternnsyonat 
planörcülüğün tanınmış simalarından 
Voli Hirs bugün öğ~eden sonra Şf!hrimi
ze gelmiş, Hava Kunmıu ve Türkkuşu 
mensublnrı taraimdan karşılanmıştır. 

Hinı burada bulundukça talebe ve öğret
menlerimize planörcülük, havacılık hak
kında konferanslar verecek, beraberinde 
getirdiği bir filmi de gösterecektir. 

Mussolininin ve 
Hitlerin el yazıları 

Faris 9 (A.A.) - Şarpantiye galerisin
de dün yapılan el yaZ!~arı ve nadir ki· 
tablar satışı esnasında B. Hitler ve Mus· 
solini'nin de birer el yazısı satılmıştır. 

B. Hitlerin el yazısı, l nisan 1925 tarih
lidir ve yüzbaşı Röm'üıı cMücadele bir-

Hği askeri kondüktör, lüğiine yani paı-
tisinin hücum kıl'aları reisliğine tay.in 
edilmesi hakkındaki emirnamedir ve 18 
bin franga satılmıştır. 

B. Mussolini'nin el yazısı ise, İtalyan 
devletinin faşist bir surette organize e

dilmesine dair bir vesikadır ve 4500 fran-

ga satılmıştır. 

Tekirdağlıdan 

Ne haber? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Okuyucularımızın gösterdikleri bu al~

ka karşısında dün gece, Parise Tekirdağ
lmın bulunduğu otele telefon ettik. Bize 

otelden şu malfunat verildi: 

c- Tekirdağlı Paristedir. Fakat bu da· 
kikada otelde değildir, dışarı çıkmıştır. 

Yalnız meneceri müsabakaların şart ve 
tarihlerini kararlaştırmak için bu akşam 
T...ondraya hareket etmiştir. 

Tekirdağlının sıhhati iyidir. Muntazam 

saatlerde yemeğini yemekte ve yatmak· 

tadır. Sabahları erken uyanan Tekirdağ

lıyı, son maçlarını yapalı günler geçtiği 
halde hara ziyaret edenler çoktur., 

---~~~~~~~---~~~~~~~~~~~ 
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'' Son Posta " nm RUPA 
! Yazan: 

l'tlihayil Zoşçenko 

Rusçadan çeviren 

Rusçadan çeviren: 
1 Kuyumcu ve antikacılar bankalardan 
• a ltm a labilece~l·er mi? Bcnfm Gusev isminde b;r ahbabım var-ı 

dı. Bu ahbabım evinin b·.r odasını kiraya 
verirdi. Biı tarihte onun odasında Ber • 
linli bir Alman o~urdu. 1-'ııkat bu halis 
muhlis bir Almaı~dı. Bir tek kelime rus· 
ça b·ımezdi. Meıamını, d ve ayak işa • 
retlerile, baş sallamasile ifade ederdi 

Her ecnebi gil.J~ bu Alınan da iyi gi -
yinirdi. İç çam~::ırlan temizdi Elbisesi 
diızf!ilndü. Bir kelime ile hiç bir eksiği 
yoktu. 

Ilu Alman menıleketbc~iderken ev 
sahiblt'rine bir sfö:ii eşya bıraktı.. Hem 
bıraktığı şeylerin hepsi de Avrupa malı 
idi.. Bir t::ıkım l~tıtucuklar, yakalar, tek 
tek çoraplar hep or.un b!raktığı şeylerdi. 1 
Bu ufok tefekten maada b:r çift külot, ve 'ı 
h~rr.en he:nen h~ç yırtılmumış bir de ka
zak bırakmıştı ... 

Bu Alm.nın b:raktığı şeylerin hepsi 
bir yığın halind~ musluğ:.ın yanında du
ru_y ordu. 

Gusev'in karısı, namu~lu bir kadındı. 
Onun hakkında şu veya bu şekilde kötü 
bır şey r.öylemek imkar.1 yoktur. Alman 
gıtmck Ü?.ı::re eşyalarını toplarken Gu • 
sevin karısı ona vaklaşm•ıı gözlerini SÜ -
zerek, dlerilc işıretler yıtparak, kendi • 
lcrıne Avrupa mamulatı bazı şeyler bı • 
rakmasını anlatr:.~ğa çalı~rnıştı .. İşte Al
man ela hu hir yığın A vrııpa malı ufak te 
fcğı bunun üzerır.e Gus~vlere bırakmıştı. 
A~man hareke! eder e:mez karı koca, 

kal&n eşyayı aralarında paylaştılar .. Gu
sev, Ah1:.ııın kaz:.ğını hemen o gün sır
tına gcçird;. Bır ;ki hafüı ~onra da Al -
numın külotlarını eline alarak önüne ge
lene gösteı·meğe ve A vruı:ıa malının nefa
set ni, ~aeı11mlığı~ı mc>the!mt-ge başladı .. 

Viıkıiı ~syalar eski püska, entipüften 
şeyıerdi. Frıkat Avrupalıhklanna diye -
cck ~oktu .. Hepsi de ha!l~ muhlis Avru
pa malı h1i... 

Kakn <'şyalar arasın·fa, jçi tuhaf bir 
toz dolu bir de y:ıssı biı kutu vardı .. Toz, 
inre, pcmbr: bir şeydi. Lorigan ve yahud 
gül gibı bn de kokusu vardı .. 

İlk günlerin sevincinden sonra, Gu -
sevier bu tozun nt: olabikc('ği h::ı.kkında 
tahmınattq bulunmağa ba~ladılar .. 

Bunu kokladıla .... Ağız1arma alıp tadı
na baktılar .. Ate~~ döküp yaktılar .. Fakat 
b;r turlü ne olduğunu an1ıyamadılar .. Ta
bii gittikçt. merakları da nrt tı .. Kutuyu, 
evin !çindeki üniversite falebesine, diğer 
münevver insanlara gösterdiler .. Fakat 
h!ç kimseden, sadre şifa verecek bir rna
lumı.t alamadılar. 

Bazıları bunun alelade bir pudra oldu
ğ4~u. bazıları da yeni doğmuş çocukla • 
rın ap:ş aralarına ı.ürülrr.f'k üzere bir ne
vi Alman talkındaıı başb bir §ey olına
dığını idd;e ettil\?:-.. 

Gusev bütün bu söylenenleri dikkatle 
dinledikten sonra: 

- Talk benim ne işime ~·a111r?. dedi. 
Denim küçük çoc:uğum yok kı apış ara • 
ları.ıa bunu serpeyim .. i);:;: mi, b<JI1 bunu 

Gtisevin ahbabı zahnıe+t;iue kutu 11un üzerindeki almanca ycıııyı 
tlkt:du ve g;il·tıırğe b<ı§ladı 

Maliye Vekaleti bu meselenin halli için kambiyo 
mürakabe müdürünü Ankaraya çağırdı. 203 

dişçiye ise müsaade verildi 
Altın s.ıtışı için yalnız İş, Ziraat, Os- verilınesi:ıi istemişler, fakat, istekleri 

manlı, 'l'ürk Ticaret ve Emlak ve Ey- kabul obnmamıştır. 
tnm Bankalarma salahiyet verilmiştL Yapıla!l müracaat üzerine, bu nv•se· 
Bu bank::ı.lar. kambiyo mürakabe mü- lenin Maliye Vekaletince halli düşü ül· 
ciürlüğünce defterleri tasdik edilen diş- müş, kambıyıJ mürakabe müdürü sn· 
cilere de altın satışı yapmaktadıriar. lih, Ma'iiye Vekaletince Ankaraya da· 
Şimdiye ka~ar, kambiyo mürakabe vet edilm~tir. Kambiyo müdürü dün 

müdürlüğüne 203 dişci müracaat et- akşam Ank:-ıraya hareket etmiştir. 
miş, bunlar::ı hüviyetleri ve defterleri Darphane müdürü Fuad da dün ak
tedkik cd!lerP.k bu bankalarca altın ve- şam Ankaraya hareket etmiştir. Darp
rilmesinE' müsaade edilmişti. hanccie yem ziynet altınları basılıp sa· 

Kambiyo müdürlüğüne 109 tane de tılacaktır. Daı:-phane müdürü Fuadın 
kuyumcu, antikacı vesaire müracaat e- Ankaraya g;dişinin bu meseleyle ali 
derek aynı şekilde kendilerıne de altın kadar old•.ığu tahmin edilmektedir. 

~--~~~ 

Bor~anm taşmma hazı:-hğı 
başladı 

Buğday ihracım kontrol 
nizamnamesi 

pudra diye kullar:ırırn. ~er tıraştan son
ra yfü.ümc siirerım .. Hiç oımazsa haya -
tımda blr kere medeni bir insanın yaşadı
ğı gibi yaşömış olurum ... 

mal çıke:nyorlar ki ister yüzüne sür, is -
tt'r onunlu pire ö;dür. Vt!llıasıl her şeye 
~·arıyan bir mal. Halbuki bizde böyle 

1 ' İktısad Vekaletince hazırlanan 30 İstanbul borsasının bir nisandan iti· ma ne gezer ... 
Ufak bi.r fasıladan sonra Gusev gene maddeiik buğday ihracını kontrol hak- haren üç sene müddet~ tatiline ve An· Gusev dediğini yaptı. HP.r tıraş olduk

tan sonra hu pembe. tozu yüzüne sürmeğe 
başladı.. Artık Gusevin keyfıne payan 
yoktu. Öyle ya, o da kültürlü bir hayat 
sürmeğe başlamıştı .. O da Avrupa malı 
kullanıyordu .. 

Avrupa mcı lını rnethe gir;ştı: kında ki nizamname projesı üzerınde a- karada yeni bir borsa küşadına karaı 
Iiıkadar ihracatcı ve zahire borsası mü- verildig"i malfundur. İstanbul borsa ko

- T~velclceli değil, de<i., bununla pud-

ğ b l d ğ d 
·ı·b bayaacılarınm mütalealan alındığını ve miserliği dairelerinde, Ankaraya taşı· 

rata:lm:ı a aş a ı ım an ı.11 ı ı aren · • . . .. .. 
b . t k · b . d 11 Ib k' k • neticelerin Vekalete bildirilecegını dun nılmak uzP.re hazırlıklara başlar..mıştır. 
ır c pıre enı •sırma ·.. a u ı a - . . 

. M d G . .. d. ıyazmıştıl:. Vekalet, ekalliyette kalan ı- Memurlardan bir kısmı, ayın yirmisın· 
Tabii, etraftan gıbtalar, hasedler yağ -

mağa başladı .. Bu nefi,; pudranın mahi
yeti ve menşei hakkında bir sürü sual • 
ler soruldu. 

rımı, yanı a am uscvı mutema ıyen . . . b.ldi ilm 
l Ç ki d 'k d b' tırazlann da tesbıt edılerek ı r e- den son"a Ankaraya gidecekler ve ora-

ısırıyor ar.. oc!..t arımın ıı ı ı e ır - ~ 
• • _ sini borsal1an istemiştir. da da ve:ıi borsanın hazırlıklarile meş· 

ka~ındığını hatırlıyorum. l!atteı hatta ko· Tüccr.r ve ınübayaacılann proje üze- gul ol~caklardır. 
pt'ğim :Ninkanın bile zam~r zaman huy - tindeki mütaleaları tesbit edilmiş, dün, E d 1 k llUI 1 

Gusev, tabii, diJinin bütün gücile Av
rupa malının üst1inlüğünden bahsetti: 

lt.ndıgını, rlişlerile pirelerini kll'c:iığını ha· zahire bon:-~sı katibi umumisi Akif Ti- Stonya an Q0 ece S0 OZ ar 

- Bcrı, dedi, kaç senrti•r kotü kötü 
pudralarla yüzümü berbad ediyordum. 
Nıtı:.ıyet ıl'tediğime, araaı?ıma kavuştum .. 
Bu pudra bitecek diye ödüm kopuyor. 
Maamafih biter:;e onu. tekrar Almanya. 
dan ı?etirtmek çarelerini arıyacağım .. 
Enfes bir mal.. 

tırlar gibi oluyorum .. Hali>ukı ben ilaç caret Odasına gelerek Oda katibi umu- Estonya hükfunetile aramızda teati 
i~in bir 'tek pira olsun bulsayaım, gene ı· b edı"len nota ile (323 C) pozı·syonuna gi-
neyse .. Pireler J.ıayvan hayvan ama, on
lnt da maim iyisini anııyor~ar .. Bunun 

için de benim yanıma uğraını) orlar .. 

Guscvin pudra..;1 bitm1ş VP pireler de 
artık, her halde, onu ıs:rmağa başlamış
krdır. 

YARlNKl NUSHAMIZDA: 

Karm geliyor 
Anlatan: 11mıct Hulusi 

Aradım 1-ir ay l:ad::ı.r geçti. Artık nefis 
Alm&n pudrası bitmek üzere idı .. Bu sı-"I 
ralarda Gm:evlere okumuş. münevver bir 
ahbarhm geldi.. Cusev bir yolunu bula
r;.k tere pudrasını n•"'thecmeğe baş -
kdı .. Gusevin ahbabı pudra~ merak et- ----------------· 
ti, görmek istedi.. Gusev, hr-ır vakit yap • 
tıgı gibi, seve seve pud:-a kutusunu ge -
tirdi. Gusevin ahh:ıbı z:ıiımetsizce kutu -
nun iizerinceki ııJmanc:ı yazıyı okudu ve 

Saadet vapuru hı:.fif b:r kaza 
atlath 

gülme~e bHşladı: DenizyoJbrı idaresinin Saadet vapu-
- Bu, Alman mamulAtı bır pire to • ru evve~ki gece Tophane rıhtımı önle-

zundan ba5ka biı" şey de~ildir, dedi.. rinde hafif bir kaza geçirmiştir. Tekir-

Gusevin yerin:ie, daha az pişkin bir a- dağına h:ueket etmek üzere Tophane 
daın olsavdı bu haberden ınuhakkak ki 

rıhtımından yolcu ve eşya alan vapur 
c:uk müteessir oıacaktı .. Hatta daha az 
p;~kin adamın, belki de yüzünde bir sü- manevra yS\ptığı sırada Ford müesse-
rü sivilceler faları peyda olurdu .. Fakat sesi önünde topuğa ilişmiş, fakat gön
Gusevin heı yanı iki pişrr:ış, çifte kavrul- derilen römorltörle çekilerek yüzdürül-
ınuştu: müştür. 

- Bu, hayrete şayan Lir şey, dedi, ne Saadet vapuru yarım saatlik bir te-
rnükemmel mal! .. Kültür dediğin, teknik j ahhürden sonra yoluna devam etmiştir. 
dediğin işte böyl~ olur •. IicrıfJer öyle bir Vapurda hiçbir zarar ohnamıştır. 

misi Cevau Nizami ve rnuame at şu e-
si rnüdüri.i Tevfik Alanayla beraber, ren sellü1oz, senelik l 000 ton kontcn· 
teshil edi!en noktaları rapor haline ge- janla, hfılen Estonyayla aramızda mer'i 
tirmişlerdir. Bu rapor, bugün veya ya- anlaşmayn merbut 2 nci listeye ilave e-
rın VekalPte gönderilecektir. 1 dilmiştir. 

imparator Frc.nsuva Jozefin 
hususi hayatı 

(B~ıaraf ı 8 tnci sayfada) 
entrikacı bir kadın olmarl•rmı öğrenmek
te ~ec:l:ınr:mişler :iir. Bununla beraber 
genç aktris mutad ihtiyıılkarhğından Vf! 
siıkı'.:netınden çıkaran bır ,.·3ziyet vardı: 
Şahsan fakir bir zabitin mü
nasıb, fai::ıt kanuruıı tayın ettiğl mik -
d:ırda c:jıaza gaytı r.ıaltk b.r genç kızla 
evlcnmc>k istediğini işittıği zaman hare -
kete geçer ve bu gibi vak'c:.larda daima 
cccli~itıi yaptırtırdı: V&kıa ımparator ka· 
nu:ıu ıhltıl ('tmezdi. FPkat lüzumu olan 
parayı kı>ndı cebinden vermek suretile 
maniayı yenerdi, bu taızı hareket her 
ikısı ı~·ın de ~eretlı bir şeydL 

* Fakat bir gün Katherıne'nm müşkülat 
çeken n-ı:arı lılar !t.>hine ~ôsıerdiği alice • 
nab3ne müdahale hem C!tvlet prestijinın, 
hl·Il' de l:ı ııliyet prestij ve an'anesının 
mümanaat! ıle k!Jrjılaşt., fakat neticede 

-======--
Eminönü Halk9vi mUkAflth bir 

hikaye müsabakası açtı 
Emlnimü Halkevl Dll, Tarih ve Edebiyat 

Şubesi. mem!eketimlzdekl genç lstıdadları a· 
rayıp bulmnk gayeslle mukAfatlı blr hikAye 
müsabakası fertib etmlşUr. Müsabakaya lt
tlrak etmek 1~ln: 

ı - Yaztl:ıc9.k hlkl\yelerln şimdiye kadar 
hiçbir yerde neşredilmemiş olması, 

2 -· Mevzuunun memleket hayatmdan a
lınması. 

3 - ıuoo - 2000 kelimeden fazla olmaması. 
4 - Temi: ve hatasız blr türkce ile yaııl. 

mış olması şarttır. 

Hlkfıyeler ı hazirana kadar (Emlnörtl 
Halkevl Dll, Tarlh ve Edebiyat Şubeal) na• 
mmn g~nderllmelldlr. 

Bu müsabakada blrlncUlği kazanana 50, 
lklncıye 25 lira mükA.fat verilecektir. Gelen 
hlkfıyelerden ayrıca on tanesi seçilerek hlr 
kltab halinde ne~redllecektir. ............................................. ___ ,_ 
zafer gene Katherine'de kaldı. Bu d~fa fa. 
kir bir zabit değil, bizzat tahtın velıahdi 
Fr~nsoi • f4·erdinand me,·z.uu bahsoluyor• 
c!u. \ 

(Scınu yann) 

- Yon, valide hanım! Artık fazla senin nene 9 uyuz hırtlanba! c= --== Son Posta'mn edebi romam: kaçtın .. bir erkeğin namusu vardır... e 
- Peki namusun varsa erkekliğini Acar Fatma artık damadını gördük-

5 
başlarında tünemişti. Giderken amca
sın•n parıılartnı da dolandırarak savu-

Ah, Şu Hayat! 
_ Yazan: Nezihe Muhittin -

göster bakayım... Hani Mürvetin ce sinirlerdyordu. Fakat bir gün Mür -
k_ucağında bi!" tosuncuk?.. vetin verdiği bir haber sinırlerini 

- Aceleyf' ne lüzum var a efendim .. yatıştırıvcrdi: Mürvet yedi aylık ge -
her şeyın tir vakti var.. beydi! 

Acar Fatma damadının beklediği Acar Fatma çıldıracaktL. Acar Fat-

günden gC'Z>C eteğini beline soktu. Tez- ma üstü:ıe sclfunin kavle inmiş gibi put 

şup gitmişti.. bu mesele ıçın de az gü • 
rültü kopmnm•ştı .. hatta artık hiddeti
ni yenemediği için damadını bir l.!e gü

zelce pataklamıştı. O günden sonra ar
tık eli nl?şmış, birkaç defalar patakla
ma fasılbrı olmuştu· 

Her akşam iki katlı ekmek kadayıfı Acar Fatrna başına gelen bu derdle veren dedenin sandukasına kuşak ko- kesildi. 
yemekten ö~ürmelere uğradığını söy • çırpınır dururken başına bir derd daha yarak kızını~ beline sardı, Merkezefen- İki e1ini porsuk yanaklanna dayıya
lerken d!nJiyenleı gülmemek için ka- açıimıştı; bir gece Murtaza efendınin dinın kuyusuna çakıl taşı attı.. Şeyh rak der:n bir düşünceye ·daldı, sonra 

Dayak yemekten canı çıkan, hergün 
biraz daha bunayan,bu beli bükük a
damın şimdi bir çocuğu meydana çıkı

yordu! Acar F:ıtma dünya bir araya 
gelse buna inanamazdı! Kazım gideli 
dört ay o!muştu .. birden Mürvetle bu 
gencin ar~sınd:ı geçen şakalar, oynaş
malar gözlerinin önüne gelince ateşte 
kızan mapyı kaldırarak: 

natmcaya kndar dudaklarını ısırıyor - telaş dolan evinden, ertesi gün, Naci- Hüdayin:n b2hçesinden elma çalarak dudaklar: titriye!"ek sordu: 
!ardı. yenin tosun gibi bir erkek çocuk do -1 yar~sın.ı d~macına, y~rı~ı~ı da kızına - Şimıi!ye .k~dar aklın nerdeydi a-

Halbuki, gül yüzük hikayesi arala- ğurmasile şenlık ve sevinç taşmıştı. Bu yedırdı... fol~ yok.· hıçbırınden faydC\ lık Raziye? Nıçın bana haber venne -
rında gülmek i~ın bir vesil~ olmuştu. haber, gece mahalJe kahvesinden dö- yoktu .. halbtık! Naciyenin Müniri ku- din? -
Bu kulağı <leıik mahalle, bir akşam A- nen Ali efe!ıdiye de hırlamak için mü- caklara s1ğmıyordu. Viyaklamaları Ö· Mürvct çımarık şımank gülerek: 
car Fatmanın damadın3 mutlaka bir keınmel bir vesile olmuştu. bür nıahtlHedrn işitiliyordu ... Acar Fat- - A.. utandım·. anne - dedi -
gül yüzük alması iç~n ısrarına k~.~ş.~ za- Acar Fatma artjk utanmayı bir yana 

1
man.ın ~i.:reğ~n~ ine~ekti. . - Hiç-kadın kısmı bundan utanır mı 

vallı ndamın: - Vahde hanım dugunde bırakarak öksürükten boğulan damadı- Bır gun Alı efendı gene «Destur• dı- a abdal emeti! 
çok döküli.ip saçıldık .. faizci Agobdan nın kaq·sm:ı geçmiş. onu rezil rüsva yerek kı:ıp!(;:m içeri girdi.. bu sefer yal- Mürvet kırıtarak: 
ald ğım iki }iı a b:zi geçindirir. Para ar-' etmek iç•n ağımı açmış gözünü yum- nız de0iln!, ~·anında acaib kıyafetli bir - Nasıl utanmıyayım anne? - diye 
tırırsak onu da alırız - dıye verdiği ce- muştu: genç varr.lı. M!safirini yukardaki odaya CC'vab verdi - Gebe kaldığım zaman bi
vaba: :- Bir c!e utanmadan kahve dönüşü yerleştiren Ali efendi mutfağa inerek zimkinin yt'ğeni Kazım buradaydı .. 

- Seni utanmaz arlanmaz kepaze destur diye içeri mrivorsun ha?... karısına; köyden kardeşinin oğlunun genç çoct·l{ duyacak dıye ödüm patla-
hırtlanb:l' .. Gül gibi evladım tükürük Ali eferıdi öksiirüğü keserek: geldiğini, burada kimsesi olmadığı için dı .. yerin d:bine geçtim. Onun için der-
hokkanı dökmekten verem olacak .. bir - Eliı!emin namehremleri varken bir hnfla evlninde kalacağını, başları- dimi sakl3cım ... 

- Kız l\fürvct! -diye bağırdı
Anasının uzun uzun düşünmesinden 

ve birdf'nbire kızgın maşayı başına 

doğru ka!dumasından ürken Mür • 
vet: 

Ann,.,ciğim ... Anneciğim! 

ağiamağa ba~ladı - Vallahi, tallahi se

nin zan!'lettiğin gibi değil... Teneşirde 
iki elin yanma gelecek ... Ruzu mahşer

de Münkür v~ Nekiıe cevab verecek .. 
de utanmaaı:ın bana valide hanım di- paldır küldJı· içeri giremem ya·. nı sıkıca örterek yanına çıkabilecekleri- Acar Fcttma Kazımı tamamile unut-
yor!)un h3' .. Sen kaçın kur'asısın .. şim- Acar Fatma baş parmağını burnuna ni ve bol roğnnlı. kıymalı bir yumurta muştu. Gene düşünmeğe daldı. Islak sin... . _ . li 
di nüfusunu getir:p suratına çarparım dayıyarak· yapmal~rını söyliyerek yanlarından ay- sigarasını ağzının ucuna iliştirerek eli- Acar Fatma bırden kızının sozun 
-dediğini hep duymu~lar, telleyip pul- - Düdfüiük! .. O söz erkeklere yakı- rıldığı zaman Acar Fatma arkasından: ne maşnyı aldı, man~alı tartaklıya tar- keserek: ., 
1ıyarak bir rr ahallc destanı yapmışlar- ş·r ayol... Senin bizden farkın ne? Gü- - Sıçnn del~ğe girmiş, bir de kuyru- taklıya kal"'çtırdl. Düşünüyordu: Ka- - Sus budala! - dedi • ne oluyorsun. 
dt. leyim bari ğuna kab!ik bağlamış, - dedi - misafir zım bir h:ıfta diye gelmiş bir buçuk ay <Arkası var) 
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Gazeteciıerin Ribbenln. pıa gc:.r.üşmeleri menedildi 
( BCl§caraıı l inci 'ayfada) hnfilinin intıbaını bildırdığini söyliye-

, .... 
----- ifşa eden idam olunur!-., 

Harb sanayi casuslar. arasındaki mücadele 
Yann saat 11 de Lord Halifax'la görü- rek diyor ki: 

Dokto d .. .. r d .. ·· ı· ld y sıt r u~unce ı uşunce ~ mırı a~dı:... akalandığınız garib bir hastalık, bir nevi 

şecek olan Alman nazırı, cuma günü öğle Almanya ile yapılacak müzakereler 
yemeğini Chamberlaio ile birlikte yıye· hakkında hükfür.et mehafilinin intıba
cek ve bu esnada ıki rnem:eketi alakadar ı, biraz bckJcınek lazım geldiği rncrke-

rn·~a,. Afrıka sıtması •• Afrıka yerlılerı buna " Cin hastalığı ,, diyorlar. Dimağda 
~ hış tahribat yapıyor, insa~ı ya kütük gibi yere vuruyor veyahud da çıldırtıyor! 

eden meseleler görişiHecektir. zindedir. Ba~vekalette öyle zannedili-
Nümayişler yor ki, son Avusturya hfıd seleri ve bu 

Diğer taraftan, intiltf're hükiimetinin hadiselerin Çekoslovakyadaki ak!Sleri 
harici siyasetini ve Von Ribbcntrop ile 1 Avrupan·n teı;kini işini daha ziyade 
yapılan müzakereleri pro<esto etmek ü- müşkül kılmıştır. Chnmberlain ve Ha
zere tezahüratta bu:unan birkaç hın nü- lifaksın hedı::fi, gerginlik ~"beblerini i
mayişçi Pikadilli - SirkU<.;'de seyriıseferi zale etmex ve infilak tchıikelerini ber-

hud ~vct.. tamamile bir tesadüfe!. Ya-~ ' ' 
\lrn b~yl~ söyliyebilırim .. zira eğer ben 
,,.,, 1.~ h2::-bde tesadüfen böyle bir 
~a .. 

Zın gorrnemiş olsaydım hastalığını-
~ teşhis edilmesine, zannederım, im

olrnıyacaktL to; Bana dehşet veriyorsunuz, dok
feYdi ~asta!ığını pek mi .rnüdhiş bir 

... 
ta.7"" Iiaylr, pek okadar müdhiş değil!.. 

ıtat olacak, akla gelecek şey değil.. b Ne gibı, doktor?... • 
soyı~kto ... , hala hayretıni' gizliycmeden 

UYordn: 
fa- Vallahi, dedi, önce uyku hastalı
g 

11 
lan11..?dildi.. fakat sonradan hastalı

decı z~? ?izim burada (Negro Upulos) 
~ 1lll\'? bir nevi hastalık olduğunu 

Yabi'dik 
la~ NeW-c Upulos mu? Böyle bir has
b tıgı ilk defa işitiyorum, dokior! .. Sari 
· hastal·k mı? .. 
~::-. Hayır, sari değildir. (Ters!yana) 
A.r ınden bir hastalık .. bir nevi sıtma, 
tıka sıtması .. 

re;' A!rika sıLrnası mı? .. Buna pek hay
lı tnettım. Avrupanın şimalinde Afrika 
basını yrtkalanmak çok garib .. 

inkıtaa uğratmışlardır. taraf eylemektir. 
Tahtadan mania. Gene bu gazete, İng liz - İtalyan mü-

. Londra 9 (A.A.) - Vo:ı Rıbbentropu:ı zakerelcrı"!lı·n r· ....:ı· - A' .. k .. . d n5 • ız .man muza e-
muvasalatı munasebetıle garda muta relerinde::ı daha sür'atle ilerliyebılece
dışında tedbirler alınmış ve bılhao;sa ga- ğini yazıyor. 
zetecilcrle f.otograCcılar, nazı.ra yaklaş· ı Bedhinli,J< 
mamaları içın, tahtadan mamanın arka-

0 
,.. • • • 

sına konulmuşlardı. Alman bi.iyuk elçi- Manç-;:~r ~uar?ı.) ar., Ingılız - Al-
ligi memurları tam tertib garda idıler. mb adnb. ml"kuza.~cıe~erı hakdkında açıkca 

Tedbirler e . ın ı · gosıcrıyor ve ıyor ki: 
B. Fon Ribbentrop nenden inince a- . Hıtlcr O 1• Avr:ıpa rn.cselesinin bir 

kl kc 
· ld n"rJ·ı· ıl bırkş aılc mec;ele .. ı oldu~u Irı;.t a easındadır 

ya arını as rı usu e e ... - . . 
t
. N · t d eJt,,n veı mıc:t r ve Jngııtere ıle yapılmak a olan müzn-
ırmış ve azı arzın a s "' :.- · , • . · 

N 
··ı k b d bulunan ~vus kereıer rlaha bıtmeden Almanyanm Or-

azır, mu ea ! en ora a . • • . .. 
turya orta clçisının ehni sıkarak bırk.ıç ta Avruo::ıda yenı .murlah3lede bulun-
dakıka kcndisile göriışmüştur. N:ızırın n:ıası. d:ı beklcnebılır. Orta Avrupa va-

() anda gözlerimin öni~r.e çoylak ba l:ışlı Oravesktnin yüzü g'!lc1i hareketinden evvel Bayan Rıbb ntıop zı.?'etı hakkmd~ Lond:-S b.ı:dbindir. Ve 

ul zun ılmnüdd.e_t yaşıya~ilirler. Onunla b.u- daha şiddetli mikdarda ayni mikrop - ve Vıktorya garı şefı ile birlıkte grup eı;er m~tl:l~ bı~ d~ ıc; k ı~ .. ol?.c~ksa 
aşlırı _ ış oır şey agza alınır veya göz- !arla suilresd yapılmıştı. (') halinde fotogralının çekilmesıne muva!a· booun ımka~ _nısbehnde aurullus.uzcc 

!ere, agza, burnuna pek yakınlaş.tırıla- Doktor, bo esrarengiz hastalığın ba- kal etm~ ve hareketmden sonra g.mte· olması temonnı edılıyor Pıı noktnı na
rak ~ıdd@tle nefes alınırsa bu mıkrop- na nasıl geçm~ olacagını zihninde ha- cilerle halkın derhal gardan ayrılmasına zar, ancak bövle bir dC'Ci',c:'kliö-;n önüne 
lar vücuda ge~ebilirler. ıa halletmeğc çalışıyordu: musaade edılmcmıştır. Fon Rıbb~ntro· gecmek imkanı olmadığı takdirde ka-

0 vakit Dmvcskinin, makineler ka- - Sizi~ Dungerk'e tayyare ile geldi- pun otoınobılınin önünde bısikletlı pol s bul edilebilir. 
dar zehirlerdz de müdhiş bir mahareti ğinizi öğrcndirr.!.. diyordu. Havada, bir memurları, bır polis otomobılı gıt~ekte Fransızlara göre 
oldu "unu anledığım bu cnsusun bana tayyarede böyle bir hastalığın mikrop- idı. Paris, 9 - Övr gazetesi d;vor ki: 

~,"': Evet, garib! .. Bu hastalık Cenubi bu mikropları aşıladığına hemen hemen larını nasıl aldığın zı bir türlü havsa - Protesto mektublan Öğrendiğimize göre, d n Sir Erık F ıps, 
r- tiknda Afrika yerlileri arasında gö-ı şüphe e!.."nemiye başladım. Bilhassa O- fam almr-iı. Maamafih bir izah şekli Londra, 9 tA.A.) - Alman hariciye haricıye nazırı Delbo a, Chamberl:\ınin 
'•n b"r_ hartalıktır ki Afrika yerlileri landan·n, iyi oldu"um halde yüzünden buld,um. Herhalde başka bir şey ola - namı VM Rıbbcntrop'un Londraya müzakere usullen ile 1 p r vol me,...lesi 

d.: 0kto.:- dlişiinccli bır halde cevab ver-

ııı.~'1. (Cı:p hastalığı) diyorlar. Ben u-1 ve gözlerini.im kuybolnuyan fevkalade maz.. . . . . gcldıgi b-:.~oü-:-ı, Taymis gazetcsı, A man hakkında bazı teminat vermi tir. Dün \(ı-..1 h Ne gıb b · h d kt ? hukun· 1eh tarafından siyasi ve dıni mu- Ro d Lo d p · t ·• K • c 
' ·•ı arbde (Kongo )dan gelen zenci urkck l·crkulu ve esrarengiz hali bu - ı ır ıza , o. or. . • f ma a r or ue n. ano ara-
r er~er fır<ısında bu hastalıg· a bir defa 1 .. h ' : b"' b" t•· k tl a· . - Bir:ız gnrip ama' Başka bir iza- arızlarırıa kar-:• tat bık ettıgı ena mua- sında vukua gelen ılk t n'actan Londrıı· 
ası sup emı us u un uvve en ırıyor - h d ··· 1 ı · t t den bir takım mek-

1 
d · · tı ~elmis, 

0 
vakit merak ederek etüd ~ _ . ı a ofarnn! Herhalde tayyarE>niz•n me c erı pro es o e . a memnunıyet ızhar o!urınaktadır. Fn-

L ll1ıştim B'z" A d b' d b" du. Olandnıın bu hastalıgı bılmekte uçtum1 i-tifadaki hava cerevanları bu tublar nesretmektedır. Bu mektublar- kat gerek bu ilk temasa. !!E>rek herkesm 
Qı} • ı ım vrupa a on ın e ır ld • , h t tt - ··ad t :-ı- J • • • ,. d" P e "Ör .. 1·· b' h talk d ··ıd· N o uguna •e asa ya ıgım mu e cc mucizeyi '\.•apmıs olsa gerektir dan bırısı Lord Sesıl ın ır ve rotestan İtalyayı gönüllülcrmi ve h::ırb levaz1mın1 
~d t.. u ur ır as ı egı ır. e- . . • " ·.. · . .. 1 · en aldıg· h"l" h t d' korkunç netıccyı fe\'kalade heyecanla _Arkası var _ Papas Nıı:-.muller'e yapı an muameıeyı gerı çekmeğe ve İngiltc>re ve Fran·:a ile 

'layre•imd" d t" d t • be ·lcdıgı:1e emen ıç §UP em ·a mı- protes o etmf' • c ır. bir anlaşma yoluna gir:r..-ğı.:? hazır bu~un· ı. ınıza a a ayre e ıvorum.. k . • . h h" .. h k 1 t kt d' 
._ ....... Çok. C! .~n ad.e at korunluşdum. d k yordu. (•) 1936 senesinde Fransız askeri Dı ·~er bır rnektubda Alman - İngıliz duğunu görmek arzusuna ra"men, bu 
"l ~aııp. ıye e rar a un.. o - · fd ı d L d A' n ~· •caba bu hastalık mikropla mı ge- Şimdi biçaro Lehli profesör Pylsp - , casus teşkil5tı şefi Kolonel Ladıı nyni mukarenetı tara ar arın_ an or •• müzakerelerin neticeleri hakkında bed-
1 °r?. wiçin fah.riknda geçirdiği cinnet buh- şel ilde, poo;ta ile gönderilmiş bir zarfla len'ındır. Bu C.:ı tecemmu kamplannda- binlik gittikçe artmaktad!r. 

~' Şüphesiz!. Fakat asıl garibi nere- ranmın da sebebsiz olmadı· ını dehşet- mikroplanarak öJdürülmiistür. Esra • ki mevkuflara yapılan zuıı:nleri protes· 
ı. ? .. Bu hastalığın mikroplan insanın le ani.ıyordum. İhtimal ki ona da, belki rengiz lıastah;:rı teşhis olunamadı. to C} lemekt~ v~. bu mezaJırne mışal .o-
1 guı::aı tm dik h t 

1 
k = larak kampta olen doktor Hans Lıt-

t~enı ~rıı; t~~as e e çe. as a ı ULUDAG" MEKTUBLARJ ten'i göstermC'ktedir. 

Sur/genin dah i l i 
Vazigetindehi 
Gerginlik tı.Yet ez.. anı ınsa.n bu mıkroplara Roma rniizakerelerinin çerçevesi 

~ v/akm bulu~alı. ya göz v:ya a- Londra 9 (A.A.) - Roma müzakere-~!' buru?un ~ç guşalarına mıkrop- (Baştarafı 6 ncı sayfada) talon freninin neUcesim göstermiş ola • leri hakkında Taymisin d~plomatık mu- (Baştarafı 1 inci ~ayfada) 
llıı. i;'rleşebılmelı ki hastalık geçebil- dO'ğild.r. Hattii vrcudüınüze hiç b;r za. eak. harriri a;yor ki: bidayette old•ğu gibı nalkı hukıimet a-
teli albuki siz herhalde ne Kongodan rarı yoktur. Par.ı.,rna ve !ıantalonuna gü- - Allnha ısmaılndık! Du müzakerelerın hedefi her şeyden leyhıne teşvik ettiklt:rine da•r olan it-
\!' Yorsunuz. N".! de oradan yeni gelen ver.en is ediği kadar y.ıp3b:lir. Bunun Dedikten sonrcl geri geri gitmiye baş - evvel vakın Akdenizde ve orta şarkta en hamlnra cevab vereıek b:'yie bir şey 

Zenci ·1 ·· ·· t" ·· ı · ı H ,._ b 1 B b h k J ~ k ı e opuş unuz. için or.a pantalo.ı !rem oer <r. attu u- amış. - ayan, u are eti saygının faz - geniş b;r esas dahiiind• gerginllğı ızale yapmodıklarını ve neşrınden Lahsedılen 
~ 0 t.or hnyrctle gülüyordu. Fakat be- nun husud bir ze\'ki de v. rdır. İşte size ialığmdan sanır: etmek çarelerini bulmaA.tır. beyannameden haberleri ohnd'llP hu be-
l\ · bırdenb"r t"' l · ·· ·cıt· f · A t d ı · - b ı 

1 

" "<>ltto . ı e . uy enın urpermı, ı. bır pan<alon ren•.. . - man, u an ınyors:mcz. Vallahi u- fngiHzler tarofından, herhangi b;r an· yan"runenın muretteb u ur.cuğu"u soy-
' ra bırrlen bıre: Gi.ızel bir kayış yaptı, t.raz sonra otur- tan yorum. la manın İspanya mese;csinin halline lediler. Bunun üzerine i t • •~ lf mr.hkeme-

'oı-Q l3u hastal:k öldürücü müdür? diye du ve l,,öylece dt:rninkindfn daha uzun Dermiş. O gene geri ger; gitmekte de- baglı olduğu noktasında ısrar olunmak· si de bidayet karam.t. fcsı etti. 
, ıı~. _ \ve geniş bir çizgi ç;zdi. Honi çocukiar ''.~m etmış. Seyredenler er.,mda profe • tadır. lspanyol meselesinin lbalhnden Bu karar, Şaında son eun erde kendi-

\;% ?vır!.. Fakat dımagda fevkaliide bazı d.k yorlerdc ıeneke parçalanna ve- •or Davnas kahkohalarını zaptedememiş. • murad edilen şey, gönüllülerin gerı alın- •ini hissettiren gergin vazivrlı hafiflet· 
~ .a~ta bulunuyor. İnsanı ya bir kü- ya tanla parç lar~a otwtıısk kızak ya - Bununla beıaber Şinasi vaziyeti pek iyi masıdH'. Bu, İngiliz formülü mucibınce 1 mıştir UmuırJyetle z:ınntrliiıi~ ne göre 
~~ Rıbı yer'! yuvarlayıp uzun müddet parlar ya, öyle! idare etmiş. olacaktır. hükıjmet, lüzumsuz yere gö .. terdiği şid-
~hatn~ için~e bitap bırakıyor, yahud _Öğretmen. bir daha yapar mısınız?. İtalyanlar tarafından da, Habcşistanın d?ti~ yaptığı fena tesır!crinı ~nlıyarak 
~~ c·Şıdoet1ı ?lursa dımağı harap ede- _ Yağma yok. pantaloil ~raf'ını peşın İtalyaca işgalinin tanınması her turlu nadım ol~utur. NakzPdılen lm Karardan 
~rıl'. ınnetc, bır nevi deliliğe sebeb oıu- isterim. Resimli za hı ta anlaşmanın esas şartını teşkil ettiği key- sonra yemden yapılacak rr.uh;ıkeme ne 
. lıo Selim bu frene başka b;r görüşten isim fiyetınde y;ne ısrar gösterHmekted;r. . m~halifle~ serbest ~.rokılocağı tahmin 

~ k~oru=ı. bu izahatını bütün tüyle- hikayemizin 1 işte muzakerelerin umumi çerçevesı edılmektedır. 
~~t dıke!l diken olarak dinliyordum. ta~: Çizgi freninm uzun~... 1 bundan ibal"ettir. .-----------

.... Or gii]erek devam etti: .. ..w a·~· hal şekıı· :ı Derpiş E.dilt'n anlaşmanın Habeşista- Cumhurı·yet ,,,.,eı1rı·nın 
t ' ]' Geçen .;~ne bu ireni ?ı ;~ ogr<'n ıgı s .. ı - « 
1111..._ akat sizde bereket ki yalnız bir na tan~lük Pden kısımları hakkında in-...,rı~ r"larda Şinasinin başından <.peyce gu • Broş asın kaybolmuş değildi B En yu·"ksek bu··acesi 

...... ıa şeklinde seyretti!.. .. r. ütün lş giliz hükCımeti, mayısta toplanacak o-
' \7 lunç u!r vak'a geçmiş: Albayın h'r oyıınundan, duıenlnden lba-lıo an; deli olabilirdim?. Da~da on beş giin kad:.r ~aptığı kayak reııı. "a""1dı da, boyle bir hile ne st- lan Milletle• Cemıyetı konseyıne mu- (Boparafr J ınci •nyfada) 

l.~ lttor cı'ddi b" tt ., k coı ta kumpnnya.smdan, sigortaya koy- fassal b:r rap0r verebileceğı ümıdinde- M el .. 5 ·ı 1. ~ t ır sure e yuzume sonunda panta •onunun ar ası uam e vcrgısı mı yon ıra, gu-mrük ı \"e· sporunun · du:tn broşu kayboldu diye tazminat al- dir. Bu takdırde Mılletler Cemıyeti ' · ·· ktnn tamamile t-cınrrı~ ve de- kt 
5 1 • 3 milyon, muhtelif maddeler istıhlak res-

i:! . Çok k , 1 d d w 1 d a· kara su::-tme " :. , 1 ına ı. VE' 8 numara J resimlere bir da- kendi azac;ından her birinin Habeşıstan-~nta ·ı· orKu ~r u, ogrusu... e ı. linmış. Başka pantalonu na yokmuş Bur- ha dlkkctıe bakınız. Dellklerln, Albayın da İtalyanın vaziyetim münferıd b•r mi 2 milyon, inhi~arlar safi ~asılat1 iki 
, ı avı:: ettı: saya öylere dönmekten bnşka çare kal - odasının tarafında bulunan şekillerine h ld milyon, kazanç 1,480,000, ıklısadi buhran 

ıt ~, -Ancak ha· ıa· hal} . • . . dlkk:ıt ed nlz: Kenarlart ne kadar duz- a e tanıyıp tanımamakta serbest ol- 671 b" 440 b "'~ etmış degılım k d dn aldırılmı ın, muvazene in, hava kuvvet-~~ · Siz b. ·· "k ·· mamış. Ar a aşınr aras•n ' • gün dPğll mi? 8 numaralı resimde ne go- duğuna k&rnr verebilecektir. ~ biiırsı . u mı rop lan nereden almış 'oı. Fakat şehirdo pek o kadar• ıılı ben- rllyor.unuz? B .. odaya lsab" eden ka. 1 Almanya ile m üzakere !erine yardım 530 b;n, damga resmi 935 
lııl~• n.nız?. Bu garip, olıruyacak bas- j

1 
obnadı~ı bir buyona ra<tlamaz mı? Gör- pının üstUndckl çizgiler, aksine kaba ve Ayni gazete İngıllz _ Alınan müza- hın, buğdayı koruma 350 b;n, emlik satıı 

~ Rarı·ansıdlo~akala, ndınız? Bu nokta mcmczliğe gelmd~ istem_ı~ Ema, becere- çentik çentik.. kerelerı hı:ıkkı~da da şöyle yazıyor: beddi 360 bin. 
,... grusu k ı Blnsen:.ıJeyh cevab gayet basit: I B 1 d );ı~ anda .. "'. ··: .. .. . . . mem.iş. lster }.st:ırıe~ sc~am. ~erere e 

1 

Dcllkler Albayın yattığı odadnn açıl- v.on Ribb:ntrop'un ziyareti, Lord un ar an başka muhtelif varidat 
~ l'ı, t gozlenrnın onune gayrı ıhtı- sıkmış. Ayakustu bır k"'ç eıakıka konuş- mıştır. Mu!ettlş de, llk ağızda bunu fark Halıfaks ve Tngi1iz bliyük elçısınin Bcr- membalarından da geçen yıln nazaran 534 

1tıın a~Y.~rede çaylak bakışlı Draves- J muşi&r. :Fı:.kat Şinasi de yürek carpıyor. edememiştir. linde tcs;s etmiş oldukları teması ida- bin lira bir fazlalık elde edilmiştir. 
~ltt a'idU?.~ geldi. O vakit bütün kanı· Şımdi ayrılırken arkasın; aöuerse, pan -1 rne ht..SU!;und:.ı İngıliz hüki'ımetıne bu- Yeni sene büdcesi Cumhurıyet devri 

~sı. <'tn ÇPk ıa· • · · h" tt' D ·· · b' f b ~i b ı ı~ını ı.sse ım. ra- gun ıyı 1r ırsat vermektedir. Başve-ı 1-ıüdcelerinin en yükseğıni teşkil etmek· 

•l' ana herh · b' k'ld b" l f b l d ft d l .. d k"l ·1 h · · ~ SUik • angı ır şe ı e oy e stan U e er ar ıgın an ·ı ı e arıcıye nazırımız Alman hari- tedir. Hüki'ımctın esbabı mucıbesınde de 
~ ~lta n:sd yapmış o1~bilir. mivdi? Lira c!ye nazırlarile görüştükten sonra vak-1 t:u cihet kaydedıldıkten sonra ezcümle 

ı.r:ırı,,o sı.ıretle Cenubı Afrıka, veya Amavudkö\:ünde: Sucu bahçe:s: sokağında kfün Pski 25, yeni 23 sayılı tıle başlanan müzakerelere devam içın deniliyor ki: 
"',~ Yer} lerini · h s J •• • 1 tı.ı 5 nına, 4

_
5 

bi n esra~e~gız a - evin 7/2ı.J ı:ayı... 175 zamanın mı~o;:nıd olup olmadığına veya .Bu yükseklik denk büdce esasından 
~h·lltnuz b" n metre ırtıfaında uç- Mahmııtpaşada : Çuhacı na:-Jnda alt katta kilin eski ve yeni 45-46 sa- bunun l<'hırınm daha muvafık olup ol- fedakarlık suretile temin edilmiş değil· 
'<ı/litdiın?!~~~yyarcde. yakalanmı!, o- yılı odanın ~/2 payı... 175 m.ı) acağma ka:-a:- vereceklerdir. Von dır. Varidat muhammenatı büdcenın tan-

<hırn: ecanlı bır sesle doktora Yııı•tırıaa yazılı mallar 5/4/93e salı günü saat 14 de kadar pazarlıkla satıla - Rıhbentr-:ıp, Londrada Baldvin ve E- zımi sırasında elde edılm ş olan 1937 ma· 
~ bo1<torı s·~ b" caklardır. Satı~ bedeline 7o f'. fa;zli hazine tahvilleri He istikrazı dah"i tahvilleri denle g~rüşeceğini ümid ediyordu. li yılı sekiz aylık tahsilat rakamlanna ve 
bile>ı nı .. B. h ıGe ı_: şey .daha sormak ele kntmJ olunur. BaJdvin lngiltcrede bulunmuyor, Eden 1936 senesi tahsilatının umumi neUccle-
:'.~tın ~:~n:stalı,ı:rın :1:11'.ropla.ı~ aca- Taliplerin c 7,5 pey nkçeledni vakti mu:ı~·yeninden evvel yatırank bu müddet de dün isHrnha~ ~tmek üzere Fransa- rile son aylardaki seyrine istinad ettiril-

l\" S~")rp~;7. ~;;·Yn?ı ırler m . ' - za' fmrJn haftanın şalı ve cuma günleri sa&t 14 :le kadar defterdarlı.ie .milli emlak nın cenub?!l:ı gıttı. .. miş, masraf büdceleri de bu suretle bu-
htıo:::uc;i "Ur rrıılc1:~P kad1.1 ... E mudfü ,uğünde müteşekkil sa!ış komisyonuna m!lracaatlan. cF., ,133ı. •Bıraz beklemek lazıma 1 lunan varidat muhammenatına uygun o-

N te ltute edılırlerse Deyli Telgraf gazetesi, hükfrmet me- ı larak tesbij edilmiştir ... 
• 
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Ege futbolunu teşvik içİJI 
vuaa: Zir• Şakir yerinde bir hareket 

Yirmi bin Mogol atlısının Semerkanddan kar;arak Kişgar hududlanna saldırdığını •• 
işi' en Kan1er 1 :an dehşet içinde h ıykırdı: "Eyvah!. Bu baskın karşısında mahvolduk! Aydın, Denizli, Manisa, Muğla birincileri ile lzlllir!' 

Timur bizi perişan edecek! Ne yapacağız, ah ne yapacağız!" Doğanspor takımı arasında bir turnuva tertib edildi 

Bütün köyleri, kasabaları, aşıreUeri, 1 der. İmdadımıza yetişsinler ... demişti rin uçunımJar vardı. Yanlış bir }ıare. 
kabıleleri bu-c.!" birer gezdım... Son,ra. ı Bu korkunç haber, Hatay Bahadıra ketle bu uçurumlara yu,varlanan atlı
e\"'. ~ a Kiı~~a .. a, Hatay Bahadıra .. on~ da buyük bir telaş vermişti. En gözde lar, keskin kayalara çarpa çarpa par
dan onra da, Kapçak illerınde bulu-! atlılaı;. seçerek Sinboğaya ve Adil çalanıyorlar .• daha uçurumun nihaye-
nan Adil Ş:.:ıhm yanına gıttim. Onların Şaha haberler göndermışti. tini bulmadan. eriyip gjdiyorlardı. 
elde ettıklen netıceyi .. d~ öğren~ S~- Tinıurun, bu um~lm-ıyan h~re~et~; Onun için Timur acele etmiyordu. 
ze, butun bunların hulasasını iki keh- ~er taraft'1 altını ustune getırmıştı. Tel~ ile fazla telefat wrmek istemi-
me ıle siiyliiy0rum. Vakıt, geuniştır. Ittüaka yeni dahil olan Yusuf Sofu, o yordu. ' 

Sarıboğayı cijnliyen Yusuf Sofunun vaziyette ileıi atılmıya korkarak, K8ş- F k t - 1 tik havanın vazi-
. ud .. h f f ·· di ı d ı h b · -k· ·ı · · a a • gun er geç çe, 

vuc ~· k' a ~: 1:1TJ?er h ., g8! t~n g" en a en su ut ı e geçıştır- yeti değişiyordu. Kel kayalardan mü -
- Ea. \f·, .mştır, aa . .. m1~·ı 

8 
h 'd h be .

1 
. K ırekkep olan tepelcrın üzerine inen bu-

- Ş vcht ld:t!~anım. 1 k ı .. ı"· a. a. ~~ edn a rcbı erdıse? ~P: !utlar gittikcc koyulaşıyor; iliklere ka-
- u a ~.... ça ço e .. ın, l\a urmuş ır enız gıbıld .uk -tubetli bir hava 
- Mü~aadc bu)urursanız. size bü- altüst erfon ko"kunç fırtınalardan do- . ar gneçen sog h ~=-~ ,.ı;;..rlerini 

t .. 1 h 1 kl da ed 1 ·ı . . l rd . ınsanı arın ve S.r v:~ ... ann ""6" un yapı an azır ı an arz eyım. avı ı en geçemcmıs e ı. 1 d 
O zaman, vnktiıı geld ğine sız de kana- Mogol atlıhın, biY. hamlede hududu parça ıyor u. . • k-
at getireceksiniz. Ve. bir dakika bıle aşmışlar; doğrudan doğruya Kaşgar Bu sa't'p ~e çetın daglarda. ~ ~ 
vakit geçirmeden, bu ittifaka gjrecek- üzerine yürümüşlerdi. Timurun mak- kasaba yoktu. O yalçın kayalar uzen
sirıiz. sadı, (İli nehri\nin şimal sahillerindeki ne çadır da kurulamıyordu. Geceleri, 

Sarıboğ2, Timur aleyhine gizlice bir- dağlardan aşnak bir yıldırım gibi Ka- askerler, gocuklarına bürünerek yerle- . Egt? bpcaa ~. ımif1 heyeti hmim yaptıJcflm tçmnadcl ,. 
leşmiş olan kuvvetleri birer birer '11- mer Hanırı başına ınmek .. düşmanları- re uzanıyorlar; birbirlerine kenetlerek b.mır (Busu.si) - Aydıo mın!akasınm mir, Ankara ve İstanbul merkezlto~-' 
ilattıktan sor.r::ı yapılacak hareketin nın en 1'.:uvvetlisini bir darbede yere uyurqıyıl ~alışıyorlardı. tcşebbürile merkezi İzmir~ c0Jmak be- hisar ettirilmiştir. Ege kupası rna~ 
plinını d::ı uzun uzadıya izah etti ... Bu sermekti. Fakat uyuyanların çoğu, bir daha u- re cEge kupası maçları t.ertıb edilmiştir. tertıb eden heyet, her sene taıbık /,1' 
izahat, Timu:-a karşı galebe ve zafer te- Bunun içi'l acele eden Tirnur, hava- yanamıyo!'r:iu. Birbir.lerine sarılarak taş. Ege kupası maçlarına lzmıritı ın:!Ji küme cck olan Ege kupası maçlarıle gııırbl .JI 

J ıin edebilmek için, hakikaten Yusuf nm birdenbirP. son derece soğumuş ol- gibi kaska~ı kesilmiş olan binıh cesed- haricinde kalan birincisı ile Aydme De- do!uda müsaid bir spor havası yarBP"" 
~ fuya karı:ı~t ~ermişti. .. . rnasma rc>~Pn, İli nehrini muvaffaki- teri ayırmak nıümkün olmuyor .. bun- nızlı. Maıı~, Muğ~ f&.OlP;yonJarı fiti • ğıt çalıc:acaktır. _llf# 

arzem hukümdannın en tecrubelı yetle geçrnış, ve artık sarp, çetin ve yal- lar kütle halinde uçurumlardan aşağı rak cderektır. Maçlara yakında başlann~ ol~ 
-.. c cl ' rayetli hü1..-fımet- adamlanndan o- çın kayal"rdan mürekkep olan dağhk t İ 0 du. Ege kupası maçlan tertib l:o;;yeti bugün İzmirden Ege kupası maçıan:>a, , 
lan Tokl!1 Noyan ile FilaJan Noyanın araziye girmişti Bu dağlar muvaffaki-ı a ~ı·y r b-c ti r i rfediyor. İzm:r mıntaka mt:rke:z.inde ;lk içtimaını tr.msılen Doğanspor takımı işlırak ~ 
ifikirlen ~<' o merkezde idi. İkindi za- yetle :ışıldığı takdirde, beş konak son- k ~u;,b u u~1.? yrtehıdn"dl sarile bazan yapmış ve deplisll'.an ma~L<u.r.a a!d mali cek~ir. ~alüm olduğu üztrfo DoğaoR"'0 , 

k J cd - k K. 'as ennı a:rnnoum e ı e ' kısmı t b·ı t • ı· T .• b. H Fu d ,,_ -,tte imanına • ı:.ıcıar cereyan en muza ere ra, aşgAr kıılesi görünecekti. K. h .. tam .1 k d·lerl- ı. at"J es ı e mış ır. dK'mıar ır • takımında akkı ve a gi•.1i JJUP" -

t . · d k ·1 · · Ti da aşb5r :r;e rını amı e en ı bı'rl ·ı ıum t rı·b d "'· d f ı S b Abb F hi -111 
r.e ıcesın e, ~tl arar ven mışh: ımur. ordusunu bizzat idare ediyor- . ~ . . . . . • a er; e ava e ı ın f! 1.roışer e a yuncu ar, a ri, as ve e:.t s';ıl 

- Yaoıl~~ak hareketin başına, Kaş- du. İnce birer keçi yolundan başka hiç ne teslım ederek ~edıklen gıb~ ~agm. karşılaşacak, finalist takım.is-:-, 1zmir fua- oyuncu1&r vardır.. İzmirın 1'.ı ınaÇ -M 
<Yar hükÜT'f'lcfan Kamer Han geçecek. bir gcçid yeri olmıyan bu muazzam taş 1 ettireceğine dair vadlarla askerını teşcı ~ının a;ıldığı ağustosun BOn h&ftasınd• en kl•vvetU rakiblerl Manısc\ ve ~· 
bk taarruz, onun tarafından vukua ge- kütleleri üzerinden, yirmi bin süvan-1 eyliyor_ bir an evvel bu dağlan aşmak ıı.m·rde karşılaşacaktır. ş:ımpiyonJandır. Bilhassa Aydın f'-17.4 
ılecek. VP! o taarruza geçer geçmez, sini intizem i.e geçirebilmek için bir için ne mümkünse yapmak istiyordu. Bu maçlardan maksad l!:jl1-nin sporm yon takımı genç elemanlardan t~ 
Barzem Ptl:lan da harekete gelecek hayli güçlük ~ekiyordu. 'ı Fakat, bütün bu tehdid ve mükafat gençJi!if arasında mün ... ~•lf'ri arttır - etmı,tir. İçlerinde Şevki gıbı b·dnci /J' 

Bu k~r!lr vttrildikten sonra, Yusuf Yirmi b:n atlının, 0 daracık yollar- vadlarına rağmen, yürüyüşteki sür'ati mak, ~or zevkini halka aş!Ulmaktır. Se- bir oyuncu da vı1rdır. Şevkı hmı.rtıı , 
Sofu UrkPnt ka!esine dömnek için a- dan teker teker geçmesi, kolay bir iş arttırmak mümkün olmuyordu. ~Jer evvel Egede büyü.k vid1a1·:a inkişa- tmordıt ve İstanbulun FPnerhahçe ıa 
:l~ii~~~,!~~~:~~~:ı~run casusl4" - değildi. Yolla~ kenarında bir çok de-1 - ATkası vaT - fa baş!ıyan spor hareket~~·.=ı:__. ~_.:!m~a==mıştır. 

Tok k~s:ıbaşmın küçük ve zarif ca- l 1 ~ /A. in\ v o 1 İngiltere kral kupası maçları büyülı 
mi:nin n:ır.n n;inaresinde ikindi ez.an- 1 Bir Doktorun ~ ~ lkdl 
farı okunu .. kr-n, Harzem hükümdarı Günlük Pf'l'şembe muvaffakiyetle d~vam ediyor 
;Yusuf S'lfu, Sarıboğaya veda ederek a- ıt - Mart - 1938 - Perşembe 

' 

N t 1 d (*} Kral r.ıpnsı maçlarının altıncı turu müna. 
tına bindi. o arın an 1 . Bugünkü progr am aebetile kar~laşnn sekiz klubden Aston Villa, 

Bir tar~r·an Yurd sevgisi, diğer ta- 1 Preston 7P" S:ınderland takımları çok yüksek 
ı-aftnn d::ı {.V fıdının hayat ve saadeti i- Bronşi(ler S TAN BUL oyunlar yapmak suretlle dömi final'e k.almlf-

çin kalbi s• .. 1 yan Yusuf Sofu, yılan gi- Mevsım lc'lbı sık sık hava tebeddülledne ÖJte ne§riyatı: lardır. 
b

. k b··k " .. Bu takımlardan blrlncl ligde on altıncı n-
ı ıvrıla"l ve u ulen çit yollarda atı- maruz bıJlunmaktayız. Tıb kitablarında , 12.30: Pl§.kla Türk musiklal 12.50: Hava- zlyette olıuı Hudersfield üe uçuncü ligde do-

ru dört nJ ıa sürerken: mart ve n!s:ın ne eylül ve teşrinievvel , dls. 13.(15: Plakla Türk muslklsl. 13.30: Muh- kuzuncu vaziyette bulunan York City yap-
- Hey. !..l!J Tann! .. Sen ,bize yarfüm ayları bronşit ve zatürree aylan diye teli! pUik neşriyatı. ı tıkl:ırı maçtı>. sıfır sıfıra kaldıkları için hafta 

tarır f'cH'lr. Hakikaten şurada burada •k ı t 
et .. eg~er c;P"lın kuvvetı·n bı·ze zahı·r ol- "' " "' sam !_!~r ya ı: _ içinde tekrar karşılaşacaklardır. Kupa ma"-

bronşıtler gönılmek.edlr. Öksürük, hafif , . ( "' mazsa, 'T mur gibi bir cebban mag·lub t lı::ı.: lı 18.30: ~ocuk tiyatrosu Gule güle serçe- ları bu mevsim pek buyük bir rağbet gonnüş, 
a eş ve :-gınJık ile baş yan bronşitler cit). 19: Radife ve arkadaşları tarafından maçların birçoğunda hasılA.t ve seyirci roko-

ehnek, b 7 nı haddımiz değil bir hafta on günden evvel asta. iyileşe- Turk mudklsl ve halk şarkıları. 19.30: Spor ru kırılmıştır. 
Diye söylendi. · mlyor. Öksürük evvelfl kurudur ve sık- musnhabelert: Eşref Şefik. 111.55: Borsa ha-1 Altıncı tu:-da 216.247 klşl maçlan seyrlçin 

• tır, hastayı çok lz'ac eder. Öksürürken berlerl. 2cı . Cem.11 KA.mll ve arkadaşları ta- 16.92,l İrıg!liı: lirası vermiıtir. Kupa maçları 1 
baş a •rısı. göğus üzerinde mühim ağn- rafından Türk musıklsl ve halk prkıları. 20. yapılan s:thnlarda buyük bir izdiham obnUf,, 
lar duy::tr. B•r müddet sonra öksürük 

TİMlJR, MAHVOLURKEN azalır bi!~a yumuşak bir §ekU. alır 30: Hava raporu. 20.33: Ömer Rıza tarafın- birçok aeylrcller ezilmlt ve bayılmı-tır. 
ve km'ie sökmeğe başlar. Bu bronşlUo dan arabca aöylcv. 26 ·4~: Bimen Şen ve ar- Aston Villa: 3 - Manchester City: Z 
lklncl de\-rldlr. İyi tedavi edilen bir bron~ kadaşlaıı tarafından Turk mus1kiat "Ve ballı: 

Muttef;k kuvvet'Jerin hazırlıklan, 
son safhaya gelmişti. 

Bütün J:.u haz!rlıkların son derecede 
gizli yap11Masına rağmen, Timurun ca
slısları bültin bunları öğrenmişler; gü
nü gününe T'rnura bildirmişlerdi. 

Bu temk nli ve ihtiyatlı hükümdar, 
düşmanlar· nı \"aktinden evvel kuşku
landırmtlmak için hiç acele etmedi. O 
da el alt•rıcla".l hazırlıklara girişti. plan
larını tertip e11i Sonbahar mevsiminin 

fit bu devirden sonra şifa bulur. Eğer iyi şaıluLın. (saAL Ayarı). 21.15: Tahsin ve ar- Birinci l!g şamJ)iyonu Manchesıer ile ikin 
1 tedavi edllmcmlş tse ve hasta bronşite kadaşları tarafından Türk muslldst "Ve hallr el lig takım!:ı.nndan AstcıJ! Villa arasındaki 

• • • 1 bu maç vms P:ır'k'da bü1üt heyecanlar do-
rağme!l gecelt!ri sokağa çıkar ve gündüz- prkıt.ın. 21.50. Bedriye Tüzün. fan. Orkes-

1 
ğuran bir oyun olmuştur. 

lert cereyanı havaya maruz kalırsa o za- tra refalı:atllc. ~.30: Orkestra. 22.45· Ajans İkl tarnf go dakika güzel ve ltllsik bir o
man t.ab•i füUkanürree ve :zatürree ile lhti haberleri. 23: PlAkla sololar, opera Te operet 1 yun gösterm'1. altmışıncı dakikaya kadar blr 
ltit ed,.r. Bazı zayıf kimselerde istldad parçaları. 23.20: son haberler ve ertesi gü- tek sayı y:ı.pılamamıştır. Aston Villa sağ açı-1 
varsa veremin de birdenbire inkişafına niin programı. ğı merk•n: muhacimle yerini değişUrmtş ve Sundalaftd • rottnJaa.,, m~lfl 
sebeb olur. Bütün öksilrtikler milhlmdlr. ~ oyunun ilk golünu yapmata muvaffak oı- bayılan ıeyirc-ilCT ~ 
Dlkka~ etmek llzımdır. muştur. Y .. 

H - Mart - 1931 - Perşemlte ·Aston vma sol açıktannın çektttt blr kor- sayısını yapmatsr muvaffak olıDUftut· '! <•> Bu notlan kesip saklayınız, yabud 
bir albume yapıştınp koleksiyon 7apmaz. 
8ıkmtı sarnannuzda ba notlar bir doll&er 
ribi hn•adının ;retişebilir. 

A N K A R A ner ile sn & içleri vasıt.asile iklnci golü yap_ ter olduKca uznn mesafeden sol a1a':ıt1 
mış, blrıı2 BOnra Manchester merkez muha- tiğl şuUe takımını bir r.afere götürıd ;_ 

ötıe neıpi:rab: clmı bir gol atmıştır. Bu maçta binlerce kişl stadın d~ /. 
12.30: Muhtelit pldk n~riyatı. 12 50: PlAk: Oyun:l:-ı en hnraretlt zamanında Aston mış, birçok seyircller izdiham dolaJJJll~ 

Timurun ma.ksadı, düşmantannın ü- ı Urlı: muslldsi "Ve hallı: ıarkılan. 13.15: Dahi- vıııa takımı kaptanı ve merkez muavini sıkı- llp baygınlıl"Jar geçlrmı.,t.ir. Toten~ 
zerine k1c; mevsiminde hücum etm<'kti. ,------------ ----. ıı ve harici haberler şık bir r.ızlyette topa ters vurmak suretlle ligde besinci ftzlyettedlr. tı/ 

geçrncsinı b,.klcdi • 

Askennir biHf n kudret ve kabiliyetini ı keudl kılle~ne bir sayı yapm14, OJUll 2-2 ol- Maçta 75.038 kişi bulunmuş, 515' Nöbelci Alqarn neşrl,.ıt: muştur. Nihayet Aston Villa sat açığı oyu- Uraaı luLsalit olmqt.ur. 
çok iyi deremi~ olan bu hükümdar, Mo- 18.30: Pllkla dans musikisi. 19.15: Tilrk n~ sakat bir halele devam ettiği halde üçün- Kocaeıı· b·o· •ges·ını"n b"r iıall' 
gol athlnrmn kış mevsiminde de mu- Eczaneler 1 cu ve -;::ı1fbl1et sayısını da yapmata muvaf- 1 • • ~•ıt 
vaffakivetle ha .. b edeceğinden emindi. nıuslklsl "Ve halt şarkllan: (Hikmet Rıza ve tak oımustu!. Kocaeli vsllsl ve bölge başkanı Jlıa,.ı.ı.ı>"" 
Bahusus d·ıc:manları hazırlıklarını ta- Bur,ft' •öhetat olan eeaaeler ........_ arkadaşları>. 20: Saat lyarı Ye arabca neş- Bu maçta 75 500 kişi balllDJIUlf, !5508 ingt- kay'dan aş3~1datı izahı aldık: 
manııle ;l(mn ı etmeden onların üzerine d'j~anbuf eOtetlndelıUer: rtyat. 21: Fologra.fcılık hakkında bir konuş- llz lirası haS!lat olmuştur. .2s şubat 938 günJü gazetenizde 

üh 
ma: Bafdt-r. 21 ı-5: Stüdyo salon orkestrası. Preston: 3 _ Bnıntford! o böyle mi olur?> başlıklı izmlt mu 

yüklenirc:e, m- im bir muvaffakiyet Ak :ır"yda: (Pertev), Alemdarda: CE§- bi lnti t.mlşLlr su ~J 
te . ed ckt° ' ref Na~et)' Beyazıdda: (Haydar)' Sa - 22: Ajans haberleri. 2j-15: Yarınki program. Kral kup:ı.sıntn geçen sene finallnl ayna- ntlen r ynzı şar e . otl"~ 

mm ec • L • 1 matyada: CEronıos), Eminönünde: (Ben- mış olan Preston birinci llgde üçüncü vazı- bazı no:tt.alardan tashihine ıiizunı ~ 
sasonJ, Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fe. 1 yette olan kÜvvcW hasmıru ezen bir oyun- ~unden aşağıdaki yazımızın dercUe 

Y 0 e • t _J tln taV7.lh]nl rıctı ederim. , 
T'unurn!'l rNım çdk mükemmeldi... nerde: CE:nll~·acU>, Şehremininde: (Ham- enı Il ŞTlya dan sonra m:ığlfıb etmiştir g~ 

dll, !""hzadeb:t"•nda: <i. Hakkı), Kara- ! İlk devre 2-0 blt.mlş. ikinci devrenin so. Turk Spor J{urumu'nun 20 şub t Nitekim, a-ı · kL'j eldiği iç:n harb ha- ., ~ :lıı usabl' _.N zı.rlıkların•!'I ikmalini ilkbaha bırakan gumrukt". (Arın. Kuçukpazarda: (Yor- Kiınya Annali _ Kimyagerler Birliği ta- nund.ı Preo;ton bir sayı daha yapmı<e;tır. tanbulda tmib ettiği Kros m rl ,,-, 
gtı, B'\kırköyunde: (İstepan). rafından üç ayda bir neşrolunan bu klınya Presto:'l hhcum hattı bu maçta top kontro- esasen h-tanbnl. Ankara, Izmir bölge ~ 

Kaş -r hi" k ·imdarı Kamer Han, birden- Beyo~I• o'lıetinılekilu: Iünü pek mükemmel bir şekilde gostermlştlr. smda tcrtlb edllm1şt1. b.:mlt atıetıetl ' .t 
bire yirrn bi:ı Mogol atlısının Semer- 1stik1aı caddesinde: <Kanzuk>: Gala- ~~~C::t~~ırun 14 

ve 
15 

inci sayıları intişar Maçta 37.586 ldşl bulunmuş, 2824 İnglll.z koşu, teknik .,e t:ıb1llyet1erlnt artırın•l ~ 
kanddan h '""ket ederek Kaşgar hudut- tada. <İsmet), Taksimde: CNlzameddln), Urası hastaL olmuştur. sa.dile müsabaka har!cl ve hususi bel I 
1 ...... na d" -r·1 ılerl ı·,ı·nı· haber alır al- Kurtulıışta: <Necdet>, Yeni.şehirde: (Pa- Deniz - Knptanlar ve çarkçılar Cemiyeti Sunderlaı-..ı· 1 Totenha O l '-'-uJ ı d B d d l ıı dere"/ 

cu.. • ·., 1 . tarafından her ay çıkarılan bu denizcilik ru. - m ara ..... m1ş :ır ır. un an o a) .... d 
h •l .. d k ld runakyan), Bostanb:ı.şında: (Itlmad), Altıncı tur maçlarına kadar b~p birer sa. mııyı \e kupa kazanmayı hntırıarıno-

maz av e er ı~ n e a ı ve: ı Be,ıktaşt:ı: {Ali Rıza). mecmuasınır. 33 üncü sayısı zarif blr kapak yı yrıparnk gelen Kral kupası galibi meşhur 1 çlrmediklerini bUdlrir1m.. ' 
- Evvrıh! .. Bu baskın karşısında Bo~uvı, Kadıköy " AclaJaJ'Clakfleır: içinde, birçok al!kalı yazı ve resimlerle ın- ... mahvold:.ık. 1 Üsknde.rda: (Ömer Kenan), 8anyerde: tl•ar etmiştir. Sunderlıınd bu maçta hayU sıkıntı çekmiştir. .At'8ll

0

Zfi Ş mpl
0

Y003SI fÖreır .L 
: ~ De,•re sırır !ıfıra bitmiştir. 1 

• ,... 

D 'ye ba-ırmıs • Hatay Bahadırı deı:- (Nuri), K:ıdıköyunde: (Moda. Meı:kez), Çtfll' - Bu a,yblt edebiyat, aan'at ve fikir İklncı devt"'! v,ırlak bir oyun gösteren Sun- 12 mRrt cı.ın r ı gunü Emin w~ 
hal huzw·unı;ı cai!ırarak: 1 Buyukadnda: (Şhıaal Rıza>, Heybelide: rnecmuasırun 83 ilncil sayısı deterll imzala- derland talnm kaptanları sat tç Karter va~ı- vi::ıde lstanb:ıl ve mın' ka a 1 1 rıı ~ 

(Tana,). 
- rabuk .. rt kadaşlanna - ~a-1------------·------...J rın Ja.ıılaıa Ut Gıkıluftır. tulle ....... 0 11 •trttrad• GfUDUll ,eclne )'UDMI töreDl J&pılacakt.ır . 

• 
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ç o K K 1yME·TL1 Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
5·Mart·1938 Vaziyeti 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000.000 
İhtiyat akçesi Liret H5,'7'9,154,5t 

MerJı:eıl idare: MİLANO 
İtalyanın bqlıca oehlrlerlnde AK Ti F 

lASA: 
Altın : Safi kı:ogram 

........ 
19.708.236 

BANKNOT • • • • • • • • • • 
UFAKLIK • • • • • • • • • • 

OGhildelti Muhabirler : 
'l'urk Lirası . . • • • • • • ' • 

li0riçtelıi Muhabirler : 
Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest ~övizler . 
l>iğer dö\·izler ve Borçlu ldiriııg baki· 
Yel eri . . . . . . . . . . . . 

llazine Tahvilleri : 

l>eruhte edi. evrakı nakdiye 'kftrşıhğı. 
kanunun 6 ve 8 inci nıaddelerinı> tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Senedat Cüzdanı : 
IlAZfNE BONOLARI • • • • • • 
'l1 CARI SENED AT . • • • • , • 

lıham ve T ahvilôJ Cüdanı : 
(Dcruhde edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı Esham ve Tah-

1 

27.721.210,72 
21 f\50.579,-

993.926,22 -
1 6W.360,11 

9.] 18.129.56 
21.940,94 

2f'.218.979,07 

1 

158.748.563,-

}4.372.277.-

' 
2.500.000,-

38.000.947.71 

(vilat (itibari kıymetle) . 

1 a - Serbest esham ve tahvilat • • 
3C.803.556,02 

5.194.957,21 -4oanalar: 
Altın ve Döviz üzerine ~. • • • • 
'I'ahvilat üzerine • • ., • • • • • 

lli.aedarlar • • • ~ • • • • 
lluhtelil , • • • • • • • • 

1 57.505,92 
8 5h3.0!i6,65 -

Yekta 

Ura 

50.~.715,H 

at.360,11 

35 359.649,57 

144.376.286.-

41.460.947,71 

43.998.513.23 

8.645.562,57 
4.500.000.-

15.292.897,12 

344 828.932,25 1 

PAS 1 F 

SerrntılJ'C • • • • • • • • • 
ihtiyat A~ •• • •• • • 

.Adi w fev'-ıa..._ ı 2.105.1'12,40 -.a.tıllU9 • • • • • • • • 

H·~·J • • • •.516.007,'70 
UDiUal • • • • • • • • • ·---·------

T edavlilJelti llanAnod.r ı 

158.748.563,-Deruhde edilen evrakı nakdi,_- • , • 1 
Xa.nunun e 'ft. mel maddelerine .... 
t1bıı hazine tarafından vaki tedtyat . J 4.372.277,-___ .,__...;.. __ , 
Deruhde edi evrakı natdlye bakiyesi. 14~.376.286,-
Karşıhğı tamamen altın olarak Dlve-
ten tedavüle vazedilen . . • • • . 
Reeskont mukabili Ulveten ted. vucl. 

Türlı Lirası Mevdacıtu 
Döviz Taahhüdatı: 

] 9.000.000,-
13.000.000,-

1.~98 Altına tahvili kabil dövhler • • • • 1 
Diğer dövizler Ye alacaklı kllrina be· 
Jriyelerf • • • • • • • • • , • 32.422.256,67 ..... ---~-ı 

Muht.W ı 

Yek&n 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o Sl Ahm frzerine annı % 4l 

Lira 

15.000.000,-

1.121.180,11 

l'/6.376.286,
U.92g,581,11 

32.~23.951,65 

102.478.933,39 

34-1.828.932.25 

ŞUBEI.ERt 
İngiltere, İsvlçre, Avusturya, Macaw 
rıstan, Yugoslavya. Romanya, Bul· 
garlstan, Mısır, Amerika cemahlrl 
Mutlehldesl, Brelllya, ŞW. l1nıguay, 

ArJanUn, Peru. Ekntör Te 

Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE ~İ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palls (Telef: 448U /2/3/4/5) 
Şehir dahllhulekl acenteler: 

İstanbwda: Alllemclyan hanında 
Telef 22900 /3jll/12/15; Beyoğlun

da: isUklA.l caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Son Posta 
Ynmı, S11Ut. Havadls n .Ballc pzetesı 

-
Yerebatan, Çataıçepne .atat, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde rıkan yazı ve 
resim!erin bütün haklan 
mahfuı ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 ı 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. fu. Kr. Kr~ 

TORK1YE -1400 700 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşir.dir. Adres 
değiştirmek 25 &uruştur. 

150 
270 
800 -

1 G • t N f n· kt•• ı·· .. d Gelen evrak geri verüıne::ı. 
Devlet Demiryolları ve limanları işıetmesi Umum idaresi ilAnları 1 azıan ep 8 18 ıre Or öğün en: ııc:nlardar mes'uliyet alınma. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan (51,239) lira (15) kuruş bedeli ke. Cevap için mektublara 10 kuruşluk 
Muhammen bedellerile miktar ve vası flau &şağıda yazılı 3 grup m•lzeme ve şıfli tahta Köprü, Meli.kanlı ve AJagöz b4nisi Gümrük karakoDarmın inpatma Pul ilivesf Jizımciır. 

eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25.3.1938 Cuma günü ıı.at 10,30 da talib çıkmadığından 17/2/1938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve evvelki - - · · - 1 
fon bU!,'Ukta) Haydarpaşaaa gar binası dahiiindcki komisyon tarafından açık ~rtlar dahilinde pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 17/3/938 ta· : ~ P~ k'.ıtwu: 741 lst-~bul -
tksiltme suretilc satın alınacaktJr. rihine müsad~ Perşembe günü saat 15 de G. Antep Nafıa Direktörlüğünde mü- : • TelgTaf : Son Posta 

. 
1 

kk t tem· at ve teşekkll konusyon tarabndan yapılacaktır. 1 Telefon : 20203 
Bu işe girmek istiyenleı in her grup hızasında yazı ı mu va a m . , • _ _ . . ___ _ 

\:antmun tayin ettiği vesalkll? birlikte eksiltme g'..inü saatine kadar komisyona at~~h~::.~=~t aı.::)istiyenlerin G. Antep Nafıa Direktörli!ğüne müraca- ------.--.-_-___ -_-_____ -__ --_ _. 

lbiiracaatları lazımdır. 
Bu işP aid şartnameler k•.>m•&yondan parasız olarak dağıtılmakUdır. 

l - 1000 kilo yağlama için yün fitil • muhammen bedeli 1925 lira ve muvak· 

k2t teminatı 144 !ıra 38 kuruştur. 
2 - ::JoOO kilo ambalaj kağıdı muhammen bPdeli 1170 lira ve mu\•akkat temi· 

natı 87 lira 75 kuruc:tur. 
-.ı h bedeli 

1 - 2610 adet muhtelif şekil ve eb'atta d.namo kömürü mu ammen 
1540 lira ve muvakkat teminatı 115 lira eo .kuruştur. .(13

28) 

""""" .ıı • t t "mi :tanaliıasyon, su, ten • 
qnkara istasyonunda gazmo bahçesi lnşaa ı, anzı ' H ka 1 zarf 

tirat tesisntı, yolları ve sajr müteferri ameliyatı dahil olmak uzere pa 
1 

-Ulile eksntmeye konu;muştur. 
l - Bu işin keşif bedeli ceman 42500 li radtr. 
2 

. k D vlet demiryolJarınm An· 
- lstekBler bu işe aid şartname ve saır evra 1 e d , bT 1 ~ra, Haydarpaşa, Sirkecı, veznelerinden 212 xuruş mukabilin e &.ia 

1 ır .er. 

3 - Eksiltme 24-3 938 tnrihindc Perşe mbc günü snat 15 de Devlet Dernıryol • 
it b' · · komisyonunca vapılacaktır. 

l'l Yol daıresinde toplanacak merkez ı rıncı w 

4 
. 
1 

. t kl'f mek1ul:ları ile birlikte aşa-
- Eksiltmeye ~ırcb1Jrnek için isteklı enn e 1 

• tevd" ım· lld . . . . ·· t 14 de kadar komJsyona ı e ış 
Q) a yazılı temınat ve vesbıkı aynı gun saa 
rtıalan lizımdır. . 
A. 3188 liralık muvakkat temınat. 

- 2490 Sayılı knnunun ahkamına uygun 
a . . . rtn" ede yazılı vesikalar. 

- Bu kanunun tayın ettiği ve şa <.m . . . (S99) (1229) 
C - Nafia Vekaletindm musaddak mü teahhılık vesıkası. · 

f/lıNlN 

ı kl dilecek kasablık hayvanlara 
ta ?13/!>38. tarihinden :itibaren tam va?,onla na e ·ıat •a ılacaktı.r. c597> cl238> 

rı t.~e:n:zi~ll~ı~t~a:ri~fe::...:'.O:ze~r~in~o:·c:n~ayrı~ca:_~Y~u:zd:e~o~n---te_n_u ___ ~~p----------------...__ 
Betonarme Köprü ln~aatı. 

Nafıa Vekaf etinden : 
ı · d sfalt yol üzermdeki ahşap Sa-

- Yalova kasabas•ndan Hamamlara gı en a lı f lil 
ll1anlıdeıc ve Y~İova kcprülerinin beton arme olarak inşaatı kapa zar usu e 

n-,unakasaya çıknrt ·mışhr. . 
B11 iki köprünün keşıf tecieli 70,500 lıradır. · N f' V 
2 - Eksiltme '14/3/938 tal'ıhine müsad;[ Perşembe günü saat 15 dı:? a ıa e-

~letı d Şo ~ . .. R . 1 ~· ksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 _n ;ks'lste ve Kopruler :ıs ~~n: mütcferri dığer evrak 353 kı..:ruş mukabi • 

ı ı mc şm ınaml'sı e . 
ınde Şose ve Kö rüler RPislığinden alınablur. · · 

4 - Eksiltmeyepgirmek i!ıtiyenlerin 4775 lırahk muvakkat tE:m~nat v~ı:nelerı 
:~bu gibi işleri vapahileceklerine dair Veknletımizden alınmış mutE>ahhıtlik v~ 
ı~astle Ticaret ~dası , esikası ibraz etmeleri lazımdır. kl teklif zarf 

Sar steklilerin 2490 sayılı Jcanunun tarifatı dairesinde. hazırlıyaca ~ı Reialiii: 
ını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar Komısyoıı ele 

ae ı:naltbuz mukabilınde teslim etmeleri muktul olup pottada olacak aeclkm r 

biri 
I 


