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K lağı ııza küpe olsun ! 

- . 
EN MÜOH\$ 
\sT\RAPTAN 
~oNRA ·· · 

kullanmakla 
Bir bamlede nezle ve grlpl geçirir. Harareti snr'atle düşnrnr. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale aRnlan a ncak NEVROZİN almak 

suretlle çarçabuk defedilebillr. 

Kat'i Tesir 
• 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

.: .... P'~:.·, •. ~ .. : .. . . ·. . .. ,.. .· . . . ·' • t - . . 

İnşaat Mühendisi Aranıyor 

SÜMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Bankamız merkezinde ve pntiyelerimizde istihdam edilmek 
Uzere diplomalı ve tecrübeli ln~aat mühendisleri alınacakbr. 

Kendilerine ehliyetlerine göre ilcret verilecektir. Talip 

olarilar 20/3/1938 tarihine kadar tahsil ve hizmet veaikala· 
rile birlikte Ankara'da Umumi müdürlüğümüze müracaat 

etmeleri. 

ARADA BÜYÜK FARK VAR~ 
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiçbir benzel ı larafından takliıl • j 

edilmemiştir. Bu pudranın , en bOyük meziyeti bllhııssa çocuk cilıföm 

için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman VOcuUu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. VUcudUn iltivala

rında ve koltuk altlımnın pişlk.lerlne karşı bundan daha müessir bir 

pudra berınz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile karıştırmaymız. 

Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsiz1ik, bilha~a ne\Testeni, ademi ik

tidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsızlık •e kabızlarda 
üç gür.de şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEMİJ,,) laboratuvan bu kuvvet ilacını sayın miişterilerine tanıt -

makla ıoüftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik, 

1 cilde tarnvet, saçlara ve gözlere ateş ve parJak.Jık veren bu en birinci 
kuvvet iiacını afiyetle kullanınız. Her ec7!mede bulunur. 

Asipin Benan -4 

Sizi soğuk algrnhğından, nezleden, gripten, bat 1 
ve dit aArıler1ndan koruyacak en iyi llAç budur. 

~· - ... ~ . 
' )ıııııı- ismine dikkat buyurulması~ 

SON POSTA 

Bir tek tip sizin ba 
nettceyl almanıza 

kail gellr 

Bagln llk ıs olarak 

D Oi 
alımı ve b ı tinciye kıtdur gfüıde 

üç defa kullanınız. Bu mOddetin 
sonund1t dişlerinizin evvelkinden 
çok daha parlaıc, çok daha beyaz 
ve çok daha temiz olduğunu gö· 
receksıniz. 

RADYOLiN 
i.e muhakkak sabıtlı ve akşauı ve 
her y~mekten sonra dişlerin iz i tır
çalayınız. ' , 

Oht FEMIL • B G 
sayesınae ne ouyuk 

rahata kavuştuk. 

İlan Tarif em iz --Birinci •ahile 400 
ikinci aah:le 25G 
Üçüncü r.ahi.I• 200 
Dördüncü uıhile 100 
1, &ahifeler 60 
Son ıahile 40 

kuruı 
)) 

)) ,, 
)) 

» 

Muayyen bir mllddu zarfında fazla• 
ca mikdarda illin yaptıracnklar aynca 
tenzi la tlı tarifemizden !stifade ede
ceklerdir. Tam. yanm ve çeyrek sayfa 
illinlar fçln ayn bir tarife derpiş 

edilmistir. 
Son Posta 'nın ticari illnlarına ald 

işler i~in şu adrE>se müracaat ediı. 
melidir: 

tıi.ncıhk &oUeldlt e1rtet1, 
Kalıramanzade Dan 

Ankara caddesi 

10 
KURUŞA 

A R c 
Türkiyeoin en mükemmd cilA.larıdır. Sedef ve renkleri birer 
ıaheserdir. 1, 2, 3, 4, 5 renkte ve mandarin nev'i fırçaaile tifeSI 

Blçlk 1 O karaş, blylk 20 karaştar. 
Her yerde Huan ismini ve markasını isteyiniz. 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

Emsalsiz bir 

Ağız koku!!unu izale eder. Umumi 

hayatın intizamıızlıklannı en emin 

surette ıslah ve insana bayat ve 

canlılık bah§eder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Sn~ bakımı, ıüzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek!eri \'e saç dökülmesini tedavi eden tesiri m ücerrep bir iJAQU!• 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

Mühendis Aranıyor 
Zonguldak Amelebirliğinden : 

Zl)nguldakta AınC>!e tirliği ve sağlık teşkilatına aid her türlü ınşaat ve tesfsS~ 
muteallik pltın ve prı>Jeleri tanzim etmek, lnşaat ve fcnr.i ıesısat ışlerınin kontt" 
ve mürakabesini yapmak üzere aylık ücretle \ e hit;ımında ~enilenmek üıet' 
sencl:k mukav~elerle b~r mühendise ihtiyaç \'ardır. :Ou mühendisin inşaat i~ 
rinde çalışmış olması prttır. İstekli ola nların evsafı matlubeyi haiz buJund 
!arını göc;tcrir vesaik suretlerini göndermeleri, :stcklilcıi ıı: .. ~ık ücret mikdar;: 
ve varsa başkaca şartlarını bir mektubla ZongulJakt ı. Amele birli~itıe ınar 
sonuna kadar bildirmelen ilan olunur. cJ234• 

ÖksUrenlere ve 
göğüs nezlelerlne KAT AN BAK· EKREfti 

ÇOK KIYMETLI Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bir- birdir. 
1 lik ve 10 Jcıl 
k.ıtuları ".ırclıt• 

l 
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ttALKIN GÖZ 0 
!ALKIN KULAGI 

~AL K 1 N D 1 L 1 

~-No.2733 

aba a 5,30 a 1 

Yazı işleri telefonu: 20203 .. CUMARTESİ 12 - MART 1938 

• pr a ın gı mış ır 

İdare işleri telefonu: 20203 

Al .·pya, Avusturyaya hAkim 1 
~ 

AvusiurgÖ. kabinesi Alman ültimatomu ile devrildi ve geni 
Başvekil İnkarı dün gece söylediği" nutukta "Tek millet, 

tek devlet ve tek şef!,, diye bağırdı 
Avusturyada dün olup bitenler 

Saat 8: Avusturyada reyiam yapılmasını istemi
yen Almanya hududa asker yığmağa başlamıştı. 
Avusturya kabinesi içtima halinde bulunuyordu. 

saat 12: Almanya Avusturyaya bir ülhmatom 
vererek reyiimın tehirini ve Baıvekil Şuınig'in 
derhal istif asını istedi. l 

Saat 1: lngiliz Başvekili Londrada bulunan 
Alman hariciye nazırına Avusturya işinde tutulan 
yolu beğenmediğini söyledi. 

Viyana üzerinde Alman tayyareleri 
dolaşıyor, Hitlerin muavini Viyanada! 
Şuşnig Viyanadan meçhul bir semte hareket etti 

Saat 5: Alman ültimatomunun mühleti bitmişti. 
Viyanada heyecanlı haberler dolaşıyordu. Kabine 
hala içtima halinde idi. 

Saat 5,30: Avusturva habinesi reyiamın te'ıirine 
karar vercd. Fakat Almanya bu kadarla iktifa 
etmedi. Şuınig'in istif asını da istiyordu. 

Saat 7 ,45 : Şuşnig istifa etti. Avusturya Reisi
cumhuru 

1

jstifayı kabul etme~i ve A:man ordusu
nun hududu geçtiği haberleri geldi. 

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

Atatürk Türkkuşu 
----------------------------~~-------öğretmen namzedlerinin 
!!çuşlarını takib ettiler 

lııailtere ve Fransa Almanyayı ıiddetle protesto ettiler, Çekoslovakya ve lsviçre Büyük Önder Türkkuşu meydanmı 
endişe içinde tabşidat yapıyorlar, Avusturyadan firarlar baıladı . .tı d• d•l l ... 

Hitler, Şuşnig ve Alman ordusu 

şere1 ıen ır ı er ve genç ere ayrı 

ayrı illi/ atta bulundular 
Ankara 11 (A.A.) - Reisicumhur Ata- vazife uçuşu yapmakta olaıı öğretmen 

türk bugün saat dokuzda Etimesğud namzedlerinin uçuşlarını takib ederek 
Türk.kuşu meydanını §ereflendirnıişler, (Devamı 3 üncü sayfada) 

Paylaşılamıyan çocuk 
davası dört sene 

dün nihayete 
sonra 

erdi 
Mahkeme çocuğun, kendisine sahib çıkan analardan 
Fatma llhan'a aid olduğunu anladı ve iadesini emretti 

1 Yavrusuna dört sene mücadeleden sonra tekrar kavuşan Fatma l ilhan "Son Posta,, ya başmdan geçenleri anlatıyor 

\'ı · n karplaını§tı. Birçok A· de kabine Şuşnlg'in riyasetinde toplan- · 
it~/~?~ ciln saDan heyecanlı haberler· det ve ~· 1 e ·nde reyiarna iştirak et- mış, ta akşam 7,45 e kadar sürmesi mu
~ta~nu açtı, (Hür ve müstakil bir A· vusturya şe. ır_ ,erlaı Naziler hükllmet ve kadder acıklı bir içtimaın ilk müzakere-

tıry_,, . t · . u memek emnnı a n • . d 
'%u~., .. ıs ıyor musunuz, istemıyor m.: .. le hinde tezahürat icrasına baş- lerını yapıyor u. 
~e · ~ sualine halktan cevab alına~ u- reyıam a ~i ehirlerde '.kargaşalıklar Saat 12 de Alınanyanın Avusturyaya 
t~ia huJcamet tarafından tertib edılen Jamışlar, Y 1 şklar Viyanaya kadar si· bir ültimatom vererek reyiamın tehir e
~aıa l'nın Yapılmasına 48 saat kalmıştı. olmuş, ka~gaşa 1 dilmesini, Şuşnig'in istifa etmesini ve na-

~a: sabahı yaklaştıkça (Avusturya : raye~ etmı~~iruıu rüyalarla geçen buh- zırlardan Almanyanm adamı olan tn- Küçilk Nennln; Fcıtma ilhan " 
~i Ya) anlaşmasından sonra başvekıl Böyle k den . sonra gözlerini açan kart'm başvekAlete getirilmesini taleb Bugünkü cSon Posta• da, bu yazınmjhur etki analı çocub davasının ama 
~ ~ hırafından verilen bu şaşırtıcı ka· 'r~nlı birA~yanın hududa asker yıl· ettiği anlaşıldı. ' altında okuyacağınız bir haber, bir çok erdiğini bilridiyor. 
..... 

0lurduğu vazıyet te vahamet kes- '\ ıyana, haber aldı. Saat tekiz- (l>natnı J1 tad •wtaü. Avrupa gazetelerine bile akseden meş- (Devcımı 5 inc.i •Jdada) 
Yordu. Re)'ilm karannı Almanya hid makU Gdutuzı.u 
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r 
Her gün 

Avuslurga 
Fırtınası 

Yazan: Muhittin Bircen 

-,\ Resimli Makale: 

A vusturyada bir fırtına koptu; 
mart hava.mıı>ı kararsızlığı 

içinde, bu ırtınayı beklemiyorduk. Ü'mid 
edelim ki kazasız ve tehlikesiz geçsin! 

X Zevkin ölçüsü ... X r-= " 
Sözün Kısası 

Bu da başka 
Bir ölçü 

E. Talu 
0 ondrada çıkan Taymis gazete-

1.6 sinin ağır başlılığını, ciddiye • 
tini bilmeyen yoktur. cNuh!• dediği 
zaman ona, cP-eygamber!• ded.irtXJlelC 
için dünyanın en büyük nüfuzu, en ö
nemli serveti kfıfi gelmez. Kimseye ıııtl 
dar9.Sl, müdnhenesi yoktur. Hatır, gö .. 
nül bilmez. Sütunlann<la, fikir nanU" 
na ne göı ürseniz, onun kanaatinin, i " 
manının üadesidir. 

İşte bu ağır başlı gazete, son sayı
larından birinde: Atatürk'ün yurdu ye 
ni Ankaraya birkaç sütun tahsis et .. 

.. miş. İçdcn gelen bir hayranlığın ter • 

Meselenin rubu şudur: Avusturya baş
vekili Berchtesgaden anlaşmasına kari! 
anlaşmayı hükümden düşürecek bir ma
r.evraya teşebbüs etti. Bu manevranm 
gayesı, Av-.ısturyada ekseriyetin Nazi re· 
jimine ve Nazi ideolojisine muhalif olda.
ğunu ishal etmek ve bunu isbat edip Al· 
nıanyanın elindeki manevi silahı aldık· 

tan sonra, tekrar Avusturyada Vatan 
CcbhPsı nizamını kuvvetlend.irmeğe ça
lışma le. Avusturya başvekili, Avusturya 
istiklaline, Avusturya ka1/.:>likliğine, A
vusturya vatanseverliğine kuvvetle sarıl
nıış olan insanlardan biridir. Avusturya· 
da istıklali öldüren, katolikliğe karşı 

mevki alan Nazi ideolojisine ve Avustur
ya vatanperverliğini inkar eden Alman 
nasyonalizmine muhaliftir. Bunun için 
Berchtesgaden konuşmasından sonra bir 
taraftan Bay Bitlere cevet. 'demiş, öbür 
taraftan da Avusturyada bir mukavemet 
manevrası yapma fikrinden kendisini 
kurtaramamıştır. 

Bazı insanlar giyinmek, süslenmek, veya eğlenmek şekil· 
lerinde yalnız kendi hareketlerini beğenirler, keneli hare· 
ketlerine uymıyan hareketler\ tenkid ederler, bu hareketleri 
yapanları 1evksizlik ile itham ederler, bazan da düzeltmeye 
çalışırlar. Bu gibi adamlar her hakikatin herkes tarafından 
nyni şekilde ve ayni gözle görülmiyeceğini bilmiyen mahdud 
düşünceli insanlardır. 

Zevk maddi bir şey değildir, eı ~ tutulup yorıanamaz, 
muayyen bir ölçüsü yoktur, herkesin tahsil, terbiye ve gör
güsüne göre değişir, çocukta zevki inceltmek mümkündür, 
fakat büyük sertleşmiş bir ağaca benzer, eğilmez, .kırılır. 

Kendi zevkinize uymayan bir hnreket karşısında kaldınız mı 
tenkid etmeyiniz, düzeltemezsiniz, nafile yere incitmi§ olur· 

cümanı olan bu sütunlarda Atatürk rıe 
Kemalizmin büyüklüğünü, ehenuni . • 
yetini, azametini, meşhur muharrır 
Hovard Robf'rtson'un saliihiyetli ka " 
!emile izah edilmiş, yurdumuz bilhas-
sa demiryolu, endüstri ve ekonomiJC 
bakımdan tasvir olunmuştur. 

Taymis'in bu suretle yeni Türkiye
yi ve onu kura"'l dehayı övmesi ilk de· sun uz. 

( ARASDNDA ) 
ğildir. Geçen sene, inkılabdanherı yr 
hancı memleketlerde, bize dair çıkıı 
eserleri derlemek ile meşgul obnuş 11e 
bunların sayısının 300 küsw-a kada!' 
çıktığını görünce sevinçle ve gurur!• 

Şimdi bu projenin tatbikatı ile meşgul
dür. Bu tatbikat, birdenbire Avrupanın 
göbeğinde büyük bir fırtına kopmasını 
mucib oldu. Tehlike büyüktür, harb dahi 
çıkarabilir; hadisenin seyrini dikkatle ta-
kib etme]iyiz. ' 

* Avusturyada halkı, sorulan muayyen 
bir suale cevab vermeğe davet eden baş
vekil, bu davetin ne esasında ve ne de 
şeklinde, dün kendisi ile bcrnber çalış

mayı kabul ettiği Nazi grupu mümessil· 
lerile anlaşmış değildir. Onlar bu hare
kete muhalif bulunuyor. Onlar gibi, Al· 
manya da muhalütir; Berlin ve Berch· 
tesgaden bu harekete karşı derhal gayet 
bariz bir muhalefet vaziyeti almıştır. Ya· 
rmdan sonra yapılacak olan bu manev· 

• 
rayı Avusturya başvekili bilerek hazır-
lamış ve muayyen bir programla tertib 
etmiştir. 

Evvela, hazırlanan sual formülü müb

Kör, sağır ve dil.~iz 
Bir çocuğun hünerleri 

hem yazıimıştır. O suallere chayır!:. ce· Remıinl ,OrdüğO.nüz çocuk on yaşında· 
vabını vermek müşküldür. Çünkü, insan dır. İnsanlarm en büyük nimetlerinden 
Nazi de oJsa bu suallere bir tek kelime ınanrumdur. Yani ~ğırdır, dilsizdir ve 
ile chayırh cevabını veremez. İkinci de-

en fecii kördür. Buna rağmen, muhtelif 
dersler almakta, coğrafya öğrenmekte ve 

türlü türlü jimnastikler yapmaktadır. 

·--------------------------· 

1 
HEHGüN BiR FIKRA 
On birle on iki arası 

Ahalisiniaı hasisliği dillere destan 
olan lskoçyada. bir gazetede bir gün 
bir ilan çıkar: 

cHayırseven bir insan, bugün on 
birle on iki arasında ölenlerin cenaze· 
Zerini masrafı kendine aid olmak üze
re kaldırtacaktır.> 

Gazetede çıkan bu haberi ancak yir
mi 1skOÇ1Jalı oktımtL§tur ve yirmisi de 
o gün on birle on iki arasında intihar 
etmi§lerdir. 

·--------------------------· Garib vasiyetnanıe 
Relıoru da kırıldı 
Amerikanın Harvart üniversitesine 

Mılfer isminde geçenlerde ölen bir mil· 
yoner garib bir vasiyette bulunmuştur. 

Milfer Nevyork bekarlar cemiyetinin a· 
zasından bulunuyordu ve 1905 senesi ha
ziranının 17 inci günü bu cemiyete kay
dedilm1şti. Kaydedilirken ev~enmemek 

recede rey verirken herkes rey toplıyan 
komıtenin huzurunda hüviyetini be:Yana 
ve cNein!a cevabını kendi elile yazmaya 
mecbur edilmiştir. Romanyada ıahiren 

yapılan bir plebisitte kullanılmış olan 
bu usul çok iyi bir netice vermiştir. Pek 
çok insan, rey komitesinin huzurunda 
hükumetin istediği cevabın aksini kendi 
ene yazıp ve hüviyetini bildirerek san
dığa atamaz. Bunun için chayırh cevabı 
ya çok mahdud kalacak, yahud sandıktan 

Çocukcağız, hoc~mın dudaklarına baş üzere verdiği yemine sadık kalan milyo
parmağını temas ettirerek onun verdiği ner daima bekfır olarak kalmış ve v:ısi
dersleri bellemektedir. yetnamesinde evlenmediğinden dolayı 

kendisini bahtiyar addettiğini zikrettik-

Everestin tepesine çıkmak 
için bir teşebbüs 

hiç chayır!> çıkmıyacaktır. Yedi kişiden mürekkeb bir İngiliz he-
Naziler bu vaziyeti anlamı~ bulunu- yeti, bir kere daha 29 bin kadem yüksek· 

yorlar. Onun için Almanyada şiddetli bir liğindeki Everest d$nın zirvesine çık • 
siyasi bombardımana ve A vusturyada çla mak için, yeni bir teşebbüse girişmiş bu
gürültüye başladdar ve bu rey verme lunuyur. Bu te.§ebbüsün bir hususiyeti 
muamelesine iştirak etmiyeccklerini söy- heyetin yanında oksijen bamulesi taşı : 
lüyorlar. Avusturya başvekili de, 1erch- mamalarıdır. 
tesgaden'den lntı1rnm almaya karar ver· J---------------
miş, onun elinden manevi silahını düşür- rarla geçeceğini ümid edebilıriz. Yok, o 

ten sonra birçok milyonlara baliğ elan 
bütün servetini üniversiteye teberrü et· 
tiğini yazmıştır. Yalnız üniversitenin bu 
mtrasa istihkar: kesbetmesi için bir şart 
koymuştur. O da kendisi öldükten sonra 
derisi üniversite tarafından · yüzülerek 
bir davula geçirilmesi ve bu davulun 
kendısinin bekarlar cemiyetine aza ksy
df'dildiğf 17 haziran gününün tahatturu 
için her :sene ayni günde cemiyet tara
fından çahnmasıdır. 'Üniversite bu şanın 
icrasını ktı.bul ederek Millerin teberrüü
nü kabul etmiştir. --------

meğe azmetmiş görünüyor. Halbuki, or- bu teşebbüse haricin teşviki ile giri~tiyse "'Oı'> z k b b "'k · 
tada Bitlerin son nutku ve bu nutukla o zaman yüzde pek büyük bir ihtimal ne ' 1 ,c, i ir a irenın şaganı 
ortaya atılmış şahsı ve rejim haysiyeti harbe doğru gidiyoruz, demektir. dikkat sözleri 
vardır: Tehlike büyüktür, çok büyüktür, Zaten, çı'kaca'k olan harb bu tarzda· pat- Mis Harriyet Kuciy bugünlerde 102 ya-
her dakika büyük bir hadise karşı51n- hyacaktır: Küçük bir yerde herkesi ala- şını ikmal etmiştir. Bu yüksek yaşa nis· 
(fayız. • kadar eden küçük bir mesele, bu mese- betle pek sıhhatli görünen bu kadın, şi.m· * lenin tetikte bulunan 1dnirleri, izzet ve diye kadar variiiatile geçınmiştir. 102 in· 

Amerikanın 
"Uşaklar Kralı,, 

heyecanlanmıştım. Bu üç yüz küsur "' 
serin muharrirleri arasında Avrupanıı' 
büyük devlet adrunlan, büyük ve orta 

' elçiler, namlı edibler, gazeteciler var " 
dı. Heps:! de, bizim içimize lllkayd 019" 

rak gelmişler, bizden hayran oıaral( 
ayrılmışlardı. Mevkileri ve mazileri f" 
tı"barile bu ka 1em sahihlerinin asla riY1' 
maksadile hnreket e1medikleri muhnlC" 
kaktı. Nitekim Taymis gazetesi de, i : 
çinde bir azıcik "müdahene, yahud JO 
sadece hoş görünmek endişesi sezdiğ1 
herhangi bir yazıya sayfalarda yer ve!" 
mez. 

İşte bu, inkılabımızın ehemmiyeti 
ve azameti hakkında fikir verebilece) 
en doğru ö!çülcrden bir"dir. 

Şimdi, bir de yakın maziyi hatırlı .. 
yorum. Saltanat zamanında da, garb " 

Resmini gördüğünüz adam, ıqevyorklu da, Amerikada, bize dair eserler, ga " 
kibar bir aı1enin ıı.ezclinde yıllardanberi zete maka!eleri çıkardt. Onlann da ÇO" 
uşaklık etmektedir. AyııJ 7,B'!'~nda Nev· ğunu ben görmüş, okumuştum. Ya t8" 
yorkta çıkan, (Uşak) gazetesının de baş· mamile aleyhimizde veyahud ki Piyel' 
muharriridir. Şimdiye kadar 80 tane kü· Lotinin, Klod Farer:in eserleri gibi acı-
çlik hikaye yamıış, mevztilaruu mesle~ . k" 1.•. . . k""hn 1.-: ..... t " .. zumz1n, mıs ın ıgırnızın o e ıg .... . 
hayatından aldığı 4 roman neşretnıi§; u:t- . . . ' ~ı< · · · ı :zın şaırane tasvırlerle çerçevelerıu1J') 
tclık uşaklara daır bır spanyolca mec· k ·a 1 . "d" Abd""lh "d p · efS· 

km d d ··hiın rd ası e en ı ı. u ann , ans s 
rnuanın çı asın a a mu ya um dO' 
dokunmuştur. reti vasıtasile bazı gazetelere etek ndf 
Şimdi kendisine Amerikada cUpklar !ulan p:ıra verdirmiş, gene de ke 

Kralı:. denmektedir. lehine tek · sahr yazdıramamış, sade<:' 
susturmağa muvaffak olmuştu. 

Kadınlar isledikleri cins Bugün düny:ı efkan umumiyesi 1*' 
l"k l b "l kl ze kaJ"iı müttefikan hürmetkar ve ~ 

çocuğa ma 1 0 a 1 ece er mimiyetle sitayişkar bulunuyor. inlO" 
Fennin yenı bir harika.sile bundan böy· ' 

. diltl • ğ mali labımızdan, h:ımlemizden, kalkıfuna 
le ana baba ıste en çocu a t ola· d ·aa· t" · d sulhs r1 ' ' _ _ . _ mız &n cı ıye mıız en eve .ı.ı 
bilecekler, gonullenne gore, kız veya oğ- ' ' ~ 
lan evlad sahibi olacaklardır. Londranın ğimizde"l her. ~arafta muhabbetle, e•".., 
meşhur hastanelerinden birinde çalı§aıı ta ile bahsedılıyor. Ha~ .ya'll 
iki doktor, gayet basit, ucuz ve acısız bir lan eser]er, makaleler sadece bızı ıned' 
tedavi usuülnü tekemmül ettirerek, çocu· hetmiş olmak için değil, daha zi~ 
ğa istenilen cinsiyeti Terebileceklerini bu saydığım meziyetlerimizden b~~ 
iddia etmektedirler. milletlerin de ibret ahnalan içindir. 

İki doktor kard~ten biri iddiasını fÖY- Kaleler, beldeler, ülkeler kolay f# 
le izah etmektedir: bedilir. Zor olan, efkan 'Ulllumiyelert-

- Tedavi pnngalarla yapılır. Tam.amile fethidir K ı· 0 ı.. .. ~ın • _fA . ema ızın, ve nun ~ <1llP" 
de zararsızdır Şµrası malfun bir keyfi - B .... k Şef bunu basamuştır Bu ke1" 
yettir ki, bir kadın teşekkürn.tı itibarile uyu •. ~ . · -·-·rlt' 

"d"t ti · den ıse· _,_ __ • '-- ......... ~ fiyeti muşahede etmekle milli guıu>-
ası ı e pın ~nya AU. ~'"tiu 

doğurur; yok eğer, alkalin tipinde ise, muz bir kat daha artıyor. 
oğlan doğurur. Yappğımız iğnelerle, bu ,~ --
mahzurları ortadan kaldmyor, uidite / ~ A 
tipindeki kadın alkaline, veyahud aksi ya -~ .... r '2.C.-'1.. 

Avusturya başvekili haklı mıdır, değil §eref .~uy~ularıru har.ekete getirmesi ~e ci yıldönümünü. tebtik için kendisini zi. 
midir? Burasını münakaşaya bile lüzum c ben otekınden evvel davranayım!> tela- yarct eden Londra gazetecilerini mem
gÖrmeyiz. İster haklı olsun, ister haksız .şı harbi çıkarmaya kiıfi .gelir. Bugünkü nuniyetle kabui edip bir saatten fazla 
olsun, netice değişmez. Korkulan akıbet ~v~~turyn meselesi de ışte bunlardan süren mülakatında bu kadar uzun haya-
gcldikten tonra bu zat ister haklı ve is- bırıdir. tın kendisine verdiği tecrübelerini pek pıyoruz. 
ter haksız olsun. Avusturyada büyük bir Vaziyet ümidsiz değil, fakat cidden va- ruhlu bir su.rette anlatmıştır. Gazeteci- Şimdiye kadar da bize müracaat eden 
Nazi kütlesi vardır. Bilhassa. Avusturya- himdir. Önümüzdeki birkaç yirmi dört lere: yüz hastadan. yüzde seksenine istediği §e• 

nın Alman gençliği, işsiz ve biçare genç· saat, insanlığın iıykulannı kaçırmaya c- Güzel gençlerin akılları yoktur. kilde tedavi etmiş ve çocuk doğurma im· 
lik, bütün ümidini Almanyaya bağlamış- kafidir. Devlet· adamlarmın gecelerini Çırkinlerin de ıyi0 

hallerini göremedim. karunı temin etmij bul~uyoruz. 
tır. Az katolik, çok işe m uhtaç ve çok uykusuz geçirecekleri günlerdeyiz! Bunun için bekar kaldım. Kendime mü· yüz yaşına gelmiı bulunuyordtım> de-
nasyonalist olan bu gençlik bugünkü A· Muhittin Birgen nasib bir erkek bulduğınn vakit artık miştir. 

wsturyanın Yahudi - Katolik • Burjuva r:::=========;;:~~~=====;;:~:::;;=:;;;;;;::;::;=:;=:=:::::::::::~:::;;:::::;:::::;:::::::;::;~~:;=~:::;: 
cebhesine • yani Vatan Cebhesine - mu-

1 
.__, 

haliftir. Halbuki başvekil bunlara daya- ı İ S T E R 1 N A N, İ S T E R İ N A N M A ! 
nıyor ve onlan müdafaa ediyor. Şimdi, 
iş bu vaziyetteki hak ve adalet hisseleri- Geçenlerde Amerikanın tanınmış muharrirlerinden Oskar Bu haberi veren meslekdaş fıkrasının üstüne: 
ni aramakta değil, yeni hareketin doğu· Okmak öldü, müteveffa günde 80 satırlık bir makale yazar - Darısı Türk muharrirlerfain başına. diye bir serlevha 
rabileceği neticeleri tahmindedir. koymuş, temenniye can ve gönülden .iştirak ettik, .fak.at biz. 

Acaba, Avusturya başvekili, bu teşeb- ve Amerikanın muhtelif fehirlerinde intişar eden 508 gaze- de en çok beğenilen bir kitabın bile tabı adedi 2000 i geç-
büse sırf kendi arzu ve kanaati ile mi gi- tede ayni zamanda basılan hu makaleden dolayı senede bi- mediği müddetçe bu temenninin yakın yıllarda değil.. hatta 
rişti? Yoksa, onu bu yolda yürümeğe teş- zim paramızla takrıben 200,000 lira kazanırdı. yarım asır sonra bile tahakK.uk edebileceğine; 

vik eden var mıdır? Eğer, 1*bbüs sırf 1 s TER ı N A N, l s T ER ı N A N M A! 
onun kendinden ve muhit:ııden geliyor. 

la fırtınanın fU veya bu şekilde az za. '----------------------------------------------~ 
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Moskovada muhakeme bitti 

-[ 
Bu Sabahki J s: ı 

[ Gazetelerde 1 ~__..~~,., 
caıuh~~ug~~!z !.!~~!0: .. ::. • [ E 

• 

üddeiumumi 19 maznunun 
idamını, Rakovski ve Besenof'un 

25 sene hapsini istedi 

tlhar mı edl70:- serlevhalı makalesinde A
vusturyada evvelce yapılmac;ı dfi1finülen 
Pleblsltten bahsedtyor. Malale gece gelen 
tclgranar:!:m evvel yazılmış olacak k1 bu
günkü vekaytr takaddüm eden vaziyet tahlll 
edlllyor ve · 

- c Pleblsltte muvaffak olamadıkları tak. 
dirde na:illerln daha şiddet.!J vasıtalara baş 
vuracnklarmı hesab edemiyen Şuşnlg son 
kararlle 1'at:ılı ~lr harekette bulunmuştur. 
Avusturynnın tsttlcball her zamankinden zi
yade tehlikededir .• denlllyor. 

~ 

Kurun - Vereme gazetesi başmuh.ıırrl 
Svetovskinln ıYugoslavya kaygısız mcmle -
ket. scrlevhnlı bJr makalesini tercüme et -
miş lleşrecHyor. 

F ransada buhran 
keşmekeş/eri 

Yazan: $elim Ragıp Em~ 

re ransada baş ı,österen kabine 

U- buhranının Avus!uryada ic-

rasına karar verilen arayı umwojye za-
manına tesadüf etmesi, esasen nazik şart. 
Itır altında vukubulan bu buhr.nın ~ 

hernmiyetini bir kat daha artırıyor. Baş. 
vekil M. Şotanın istifasından sonra Fran
sız Reisicumhurunun bu vazüeyi sosya
list lideri Leon Bluma teklif etmesi çok 
mantıki bir tarzı hareketti. Nitekim o da 

Moskova 1 ' (AA.) - Yüksek mah-ı 
kemede bugün iddianamesini okuyan 
lnüddeiumumi Rakovski ve Bcsenofun 
25 sene hapsini ve diğer 19 maznunun 
da ıdammı istemiştir. İddianame beş 
buçuk saat sürmüştür. 

Moskova 11 (A.A.) - Müddeiumu
ıni Vişınski bu sabah iddianamesini o
kumuştur. 

Müddeiumumi. suçluları, cHain, ka- Rikof Buharin Yagoda Grinko 

~ 

Tan - Ahmed Emin Yalman d3aşvekUln 
sözlerlndekl manalar serlevhalı makalesin
de Başv~kl! Ceıt\l Bayann soyledlği : 

til, casus, sabotajcı, ayrılık ajanları, giliz ve bunların teşriki mesai eden di-ısında bir sır~ korkunç müsademelere 
ideoloji ve prcnsipinden mahrum ilah• ğer memleket erkanı harbiyeleri lehi- intizar elml'k lazımdır. 
olarak tavsif ettikten sonra sağcı ve ne çal~n bir casusluk te§kilatı var - Müddeiumumi. Buharin'in, 1918 de 
Troçkistler blokunu yabancı casusluk dtr. Dava b:ze iki alemin çarpıştığını Brest Litovsl~ muahedesinin imzasına 
hizmetinde bir ajansı olduğunu bildi - gösteriyor. Müradele sonunda bunla - mani olmgk için. Lenin, Stalin ve Sver-

- ır Biz UhamJ:ı.rı gökten ve gaipten değil, 
doğruda"'\ doğruya hayattan almış bulunu
yoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşndı
ğtm1z yur!.4, b:ı.Armdan çıktığımız Türk mll~ 
leti ve b!r dP zr.l!letler tnrlhlnln bln blr facia 
ve ıstırap kaydeden yapraklnnndan çıkar -
dığımız nct!celerıHr .• 
Cuınleslnl t:ı.hllı ct.mekte ve: 

- aB::ışvek!llm!zln sözleri hariçte, hiç şüp
he yok k!, çok guzel akisler uyandıracaktır. 

öyle yaptı. Sosyalist partisi bugünkü 
Fransız meclisinin en kalabalık grupunn 
teşkil eder. Bu sebeble ve parlmanter te
amül noktasından sosyalistlerin işbaşına 
çağırılmaları kadar tabii bir şey olamar. 
Fakat sosyalistlerin kendi kendilerine 
bir hükflmet kurmaları da mümkün ola
mıyacağına göre Leon Blum için yapıla
cak ıki şey vardı: 

1 - Ya, bundan evvel de ileri sürdüğii 
bir noktai nazarı tahakkuk ettirmek için 
s~ğcıları hariç bırakarak geniş bir de
mokratlar hükumeti kurmak. rerek demiştir ki: rın partisi veya öteki galib gelecektir. lofa karşı suiknste ~tirak ettiğini bil _ 

Önihnüzde, Alman, Japon, Leh, in- Fakat o zamana kadar bunlar ara - dirmiştir. 

TürklyPdc kurulu emniyet ve tstlkrann 
harici fileınln k:ı.rarsızlığı lle ne kadar büyük 
bir aykırılık gösterdiği iyice duyulacak ve 
nnlaşılncglr olursa tam 1stedlğlm1z yolda cid
di ve emnlvetll ecnebi sermayesinin seve seve 
memleketimize akacağına, burada Cideta blr 
Utlca yeri nrıyaeağına şfiphe yoktur11 demek
tedir. Dün Meclisde har~re li ır- Hatay İŞİ 

müzakereler 0 d Cenevre m.:izakereleri 

Demiryollarile eşya nakliyatına a:d mukavelenin 
tatbikına aid kanun yeniden ~ed.cdk edilecek 

-----------
Ankara, 11 (Hususi) - Meclisin bu

günkü toplantısında memurin kanunu 
hakkındaki teklifin muhtelit bir encü
men tarafından tedkiki tasvib edildikten 
sonr<ı demiryollarile eşya nakliyatına aid 
beynelmilel mukavelenin tatbikine aıd 
kanun layihasının müzakeresine başlan· 
nuştır. 

Bu münasebetle söz alan hatiblerden 
Uefık İnce, Ziya Gevher, Hakfı Tank 
kanun ;ayıh:::sının umumi hatlar üzerin· 
tle noktai nazarlarını izah ederek bazı 
mütalealarrla bulunmuşlardır. 

Hatiblere Nafıa Encümeni mazbata 
muharriri tarafından cevablar verildik· 
ten sonra kürsüye çıkan Vekil Ali Çetin-

kaya, beynelmilel nakliyat işlerinde di
ğer alakadar olan devletlerle bir muta· 
bakat olmasının zaruri olduğunu ve bi· 
ılın de dahil olduğumuz beynelmilel bir 
toplantıda yapılmış olan mukavelenm 
Bü~ ük Millet Meclisince de tasdik edil-

•• 

miş buiunduğunu kaydederek demiştir 
ki: 
~- Bir komite bu beynelmilel muka

veleye aid işlere bakar. Vnkit vakit bu 
kornıtc tarafından ilaveler, izahlar, tef
sirler t~biiğ edilmektedir. Biz vckiılete 
snıahiyet verils.n, lüzumuna göre tefsır 
ve ızah edilsin diyoruz. Mesele bundan 
Jbnrcttir. 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya bu müna

scbetıe bey:neltnilel komiteden gelen yeni 
bir tefsir kararını okuyarak, mevzuu 
bahsolan meseleler bu gibi şeylerdir. Tak
dir heyeti umumiyenindir• demiştir. 
Refık ince, noktai nazannda ısrar ede

rek, kanun J.Ayihasının gelecek toplantı
ya kadar müzakeresinin tehiri ile mese
lenin esnslı bir tedkike tabi tutulmasını 
istemiş ve bir de takrir vermiştir. 

Takrir reye konularak kabul edilmiş 
ve tedkik edilmek üzere Teşkilatıesasiye 
Encümenine verilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanac-aktır. 

Ünümüzdeki haftalarda 
memleket için fay dalı 

kararlar verilecek 
Ankara 11 (Hususi) _ Kabinenin 1 kanaate göre önümüzdeki haftalar zar

teşe:u~ül tarzında bir değişiklik olup fında. ~em~ek?t için fayda:ı kararların 
olmıyacağı önihnüzdeki ay büdce pro- tecellısıne mtııı:a:r etmek lazımdır. 
lesinin Meclis Büdce Encümeninde ted Münhal meb'usluklar için yapıla -
kiki sırac:mc!~ cınlaşıla~aktır. Hük\ırn:t ca~ k~sı~i seçi~ ~ir müd?,et için te~r 
lnevcud ''eka letlere ilaveten yenı hır cdılmıştır. Par.ının bu rnunhallere gos 
Vekalet ihdasmı lüzumlu görecek olur- tereceği naınzedlcr henüz tamamen 
sa masraf büdcc projesi üzerinde En- tesbit olunın~ değildir. 
Cümen ona göre lazım gelen tadilleri Vekaleten idare edilmekte olan Zi-
Yapacaktır. raat Vekaletine meb'uslardan eski Zi-

Yeni vekalet teşkili takdirinde bu raat 'l!~~ ~iidürü Tevfi~ getiril -
Vekalet Haziranda faaliyete geçecek - rnesi ın~ımalınden de bahsedılmcl:te -

tir. İyi haber alan mehafildeki umumi dir. 
~-----------._. ............... ._. __________ __ 

Berlin elçim~z Alman iş dairesi merkezinde 
gençlik teşkilatı ekonomik işler 

servislerini gezd!._ şubesi tesis edildi 
B rlin 11 (A.A.) _ D. N. B. bildiriyor: Ankaia l I (Hususi) - İş Dairesi 

'l'Urkiye büyuk elçisi B. Hamdi Arpag, Genel Merkezir..de Ekonomik işler şu
refak t• d b .. ··k ı ·ı·k memurların- besi ünvanile bir müstakil şube tesis o-a ın e uyu e çı ı . 
dan b' ~ 1 b' l"kt B Von Şırah'ın }unmuş ve mPrkezı Bursarla bulunmak 

ır çogu ı e ır ı e, . . . . .. · ed · · 
daveti üzerine, dün, Berlin gençlik teş- üzere bll' 15 ıncı bolge teşkıl i.Jr.ıış • 
kilatı direktörlüğü servislerini gezmiş· tir. 
lır B. Vgn Şirah, Türk ge~liğinden bir 
he) tin bu sene Almanyayı ziyaret et· 
nıe i ümıdini izhar eylemiştir. B. Hamdi 
Arpag, gösterilen hüsnü kabulden ve 
liıtıer~ gençl" teşkiliitmı tnnımayı ha· 
raretıe arzu ettiğini bildirdiği Türk 
ıen ı· · Uen -dola sami· 

Kubilay ihtifali 
İzmir, 11 (Hususi) - 20 martta Mene

mende yapılacak Kubilay ihtifaline bü
tün Ege gençliği iştirak ~ecc_k_t_ir_. __ 

mi sure'~ te~ekkür eylemiitlr• 

lehimizde net:celeniyor 
Cene\Te 11 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Komite müzakereleri, Türk proje

sinin ortaya attığı en mühim prensip 
meseleleri ü~erinde müsaid şekilde 
cereyan etmektedir. Müzakeratın haf
ta nihayetinde ikmali melhuzdur. Ne
ticenin noktai nazarımıza muvafık 
olacağı şımdiden tahmin olunabilir. 

l\lüstemlekedler bir istikraz 
yapmayı düsUnüyorlar 

Aııinkya 11 (Hususi) - Müs -
temJekeciler Hatay maliyesini za -
yıflatmak maksadile Sancak namı
na bir istikraz yapmayı düşün -
rnektedirler. 

Halbuki böyle bir istikrazın hu
kukan tanınmasına kat'iyen im.kan 
olamıyacağı gibi parayı gerek a -
lanlarm, ge.rek verenlerin ileride 
mes'ul tutulacaklan tabiidir. 

Fransada yeni 
kab~ne dün de 
kurulamadı 

Faris 11 (Hususi) - Blum, bugün, yeni 
kabinenin kurulması etrafında görüşme
lerine devam etmiş ve komünist partisi 
mensublan ile bir kere daha buluşmuş
tur. Blum ayni zamanda bugün, harici 

politika ve mali politika hakkında da ra
dikal sosyalistlere bazı tahriri maltl.mat 
vermiştir. 

Cumhuriyetçi sosyalistler birliği kabi
ne buhranı karşısında radikal grupunun 
kararma intizaren hattı hareketini tayın 
etmeği ~hir eylemiştir. 

Saat 19 da Şotan olumun evine gide
rek kcndisile görüşmüştür. 

Radikal - Sosyalistler yarın sabah tek
rar toplanarak, Blum kabinesine iştirak 

edip etmiyeceklerini kat'i surette karar
lıı.ştıracnklardır. 

Binaenaleyh, vaziyet ancak yarın (bu
gün) belli olacaktır. 

Ribbentrop 
Berline dönüyor 
Londra 11 (A.A.) - Von Ribbentrop 

yarm saat on birde hususi bir tayyaıe 
il Berline hareket edecektır. 

Londra 11 - Ribbcntrop - Halifnx mü
lilkatı hakkında İngiliz matbuatının is
tihbıır ve kommanterleri, gazetelerin ma
hıyetine göre, kapalı endişe ile açık kor
ku arasında değişmektedir. Herhalde u
mumi in\ıba ferah verici mahiyette de
ğıldir. 

Başvekil 
Hukuk ilmini 

yayma kurumunda 
Mükafatları bizzat Başvekil 

tevzi etti 

2 - Komünistler ve radikal sosyalist. 
lerden mürekk~b bir halkçılar cebhesl 
hükumeti vücude getirmek. 

Radikal sosyalistler komünistlerin hü
kumete alınmalanna. muarız oldukları 

için Leon Blumun komünist - sosyalist 
ve radikal sosyalistlerden mürekkeb bir 
hükumet meydana çıkarması mümkün 
dcğıldir. Bunun haricinde bir radikal ve 
sosyalist hükümet teşkil etmek kalır ki 
böyle bir formüle komünistler nza gös
terebilir. Şu şartla ki, bu hükumet, bun
dan evvelki halk cebhesi hükfımetlerinln 
programına sadık kalsın, fakat dünyanın 
bugünkü vaziyeti, daha ziyade ideolojik 
ihtilafları körükliyecek olan böyle bir 
şekil hükumetin ihmal edilmesini amir-

Ankara 11 - Başbakan CeW Bayar dir. Bundan dolayıdır ki meclisin sağ ve 
bugün Vekiller Heyetinin içtimaından sol müntehasındaki fırkalan ihmal ede-

1 sonra Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu ve rek Leon Blumun geniş bir demokratlar 
l alemi mahsus müdürü olduğu halde Hu- JıükOmeti vficude getirmeye çal~ması 
kuk ilmini yayma kurumunun Belediya- daha çok mantıkidir. Nitekim, temas et
ler Bankası binasındaki merkezine uğrı- tıği şahsiyetler ve buhran etrafında te
yarak kurumun davetlileri arasında bir ra~qıh eden haberler, onun da bu yolda 
saat kadar kalmışlardır. yürümekte olduğunu gösteriyor. 
Başbakan Hukuk ilmini yayma kuru- Fakat bu formülün bir mahzuru da 

munun bu yıl için yüksek mektcb talebe- şudur: 

leri arasında tertib ettiği ilın! müsaba- Leon Blum, sosyalist partisinin lideri 
kanın mükafatlarını bizzat tevzi ve ka- olmak itibarile mutedil fırkaların mut .. 
zanan gençleri tebrik etmişlerdir. lak itimadını taşıyan bir adam değildir. 

HükUmet reisi gençlere hitabları ara- Musevi olması, şahsına matuf birçok ih· 
sında ilmin hayat için olduğuna ve Ata- tiraslann alevlenmesini rnucib olmakta
türk'ün açtığı yeni hayatın bu şekildeld 

1 
dır. İspanya vekayiine karşı ademi mü

ilmi muvaffakiyetlerin genişlemesini dahaleyi tasvib ettiği için de, İsp:ınya 
beklediğine bilhassa işaret buyurmuş- vukuatınm had bir devreye girdiği şu sı .. 
lnrdır. rada komünistlerin müzaheretini temirı 
Başbakana kurumun son yıllardaki ça- edeceğe benzemez. Bütün bunların üs

lışmaları etraflıca arz, hükUmet ve Par- timde olarak Fransız maliyesinin çok na· 
tice yapılan müzaheretlerden dolayı te- zik vaziyeti nazarı dikkate alınmak Ia
şekkür edilmiştir. zımdır. Şotnn hükllmeünin sukutunu do-

Müsabakada birinciliği kazananlara elı. ğuran başlıca sebeb, bu vaziyeti düzelt-
Hşer lira mükafat verilmiştir. mek için bir takım tasarruf tedbirlerine 

Fenerbahçe 
klübü cezaya 

çarptırılacak mı? 
Spor kurumu genel merkezi 

tahkikat yaptırıyor 
Ankara, 11 (Hususi) - Fenerbahçe 

klübünün spor kurumu genel merkezi 
hakkında gazetelerde çıkan tebliği ku· 
rumun ::nanevt şahsiyetine tecavüz ad· 
dedildiğinden klübün bu hareketi cezayı 

baş vurulmak olmuştur. "' ır sosyalist ol· 
mak itibarile Leon Blum, ne içtimai ıs
lahat rnnsrafianndan, ne memur maaş
larından, falan tasarruf yapamaz. Halbu
ki Fransa için milli müdafaa işleri uğu
runda bol para sarf'etmek ve bunu yapa· 
bilmek için de diğer masraf kaynaklan· 
na fren vurmak lazım geliyor, Leon Blu· 
mun yapamıyacağı bir şey varsa o da bu· 
dur. fşte bütün bu ı:ebeblerden dolayı 
sosynlist liderinin yeni kabineyi teşkıl 

etmesı çok şübhcli görünür, eğer teşeb
büsünde muvaffak olursa, ::nucize kabi
linden bir şey yapmaya muvaffak olmuş 
sayılmak gerı>ktir. - Selim Ragıp Emeç 

müstelzim görülmüştür. Bu hususta tah- Not: Bu~unktl Fransız Mecllsl: Cll> Mu 
klkat yapılmaktadır. Alınacak neticeye hafnzaldi!', C88> Cumhuriyetcl Demokratıaı 
cöı e genel merkez kararını verecek ve Blrllı;t, C?.3l Hnllccı Demokratlar, (115> Sol· 

bir tebliğ iJe bu kararı ilan edecektir. ~~ı~u~:~~~;~t~;;:ı~~J:~:~~ B~~~~~~~ 

Ata ürk 
amele blrll~Jne b:ığlı Fransız SosyallsUeri 
(10) Mi:ııtnldl Komünist, ve (2'7) Komünıst.
ten mürekkf:'?:>dlr. Şu rnkor:ılnra göre umum 

(Baştarafı l inci sayfada) m \Cudu <CIS> dlr. Dlr ı;cnlş Dt?mokratııu 
hepsi hakkında izahat alınışlar, m ydan lıükümetı dc:"llncc. bundan (11) Muhafnta • 

ki\r ne t27> Komünist ve (10) Müstakil Ko
tcsisatını ve malzemeyi tC'dkik ve Türk- münlstı h:ı.rl:: tutm:ık ıa.zınıdır. 
kuşu gençlerine ayrı ayn iltüau .. bulun- - •·· ,_ .. ______ _ 
1""115lardır. ..,,znameye idhal edilmiştir. 

Atatürk saat 12 de nlandan ayrılmışlar Bu lfıyih?ya nazaran müzelerle mü-
vc gördükleri intizam ve mükemmeliyet- ze haline konulan tarihi binalara gi -
ten dolayı takdır ve memnuniyetlerini receklerden on:ır, saraylarla Topkapı 
izhar buyurmuşlardır. ~aray müzesini ziyaret cdect!klcrc!cn 

Büyük Şefin bu değeri ölçülmez aliikn- ellişer ve Ay~sofyayı görccel:lcrdcn 
lnn Türkkuşu gençleri arasında geniş bir yir:mi beşer kuruş dühuliye alın~calr .. 
sevinç, heyecan ve coşknluk uyandır- tır. Sıhhiye müzelerine dühuliycsiz gi .. 
mıştıı·. rilccekUr, 



4 ~ayfa SON POSTA · l\fart 12 

Şirketi Hayriye her yıl Yeni kanalizasyon 
tesisatı 

Adliyece aranan Oseb Goncagül 
ortadan kayboldu üç yeni vapur yaptıracak 

Şirketin yaptırdığı ikinci vaP-ur Salı günü m~rasimle 
denize indirilecek, yeni ara·ba· vapuru kızağa konulacak 

Şirketihayriyenin kendi tezgihlarınd:ı 1 her üç yeni vapuru da küçük çaptadır. 
yaptırmakta olduğu ikinci vapuru salı Bundan sonra 65 ve 74 numaralı vapur· 
günü saat 15 de merasimle denize indi· lar gıbi büyük çapta gemilerin inşasına 
rılccek.lir. Bu suretle Şirketihayriye ikin- b~lanacaktır. Haliçteki Şirketihayriye

ci :nuva1fakiyeti elde etmiş olacaktır. Al- nin tezgahlarında araba vapurundan son· 
tt ay evvel denize indirilen 75 numaralı ra yapılacak dördüncü gemi 65 numaralı 
vapur 50 bin liraya nıalolmuştu. Yeni ge- g<>minin tıpinde ve eb'adında olacaktır. 

mi için 55 bin lira harcanmıştır. Şirketihayriye vapurlarını her sene ~ 
Şirketihayriyenin üçüncü gemisi de kı- az üç gemi inşa etmek suretile çoğalta

zağ:ı çekilmiştir. İki yüz beygir kuvve- cak, Boğaziçi seferlerini tanzim edecek
tlnde ..illazotla müteharrik motöre mali.lt fü. Halen mevcud gemilerle yaz ve kış 
bulunacak olan bu üçüncü gemi araba tekrarlanan vapur seferleri Boğaziçi hal· 
vapuru olarak inşa olunacaktır. Vapur, kını tatmin etmemektedir. Halkın istira
btş veya altı araba alabilecek eb'adda o- hatini temin ve en kısa zamanda istenilen 
lacak, Yenlköy ile Beykoz arasında sefer· yere gıdilebilmesi için Şirketihayriye 

leı yapmak suretile Boğazın her iki ya- müınki:::ı olan tedbirleri alacaktır. 
kasını birbirine bağlamış bulunacaktır. Geçen sene Sarıyerde Şirketihayriye 

Dördündi geminin de kızağa çekilme- tarafından yapılan Balık lokantası bu ı:.e
si ıçin hazırlıklar yapılmaktadır. Şirketin ne :ki misli genişletilecektir. 

Bar barosun 
türbesi 

Belediye tür benin etrafını 
açmak için hükumetten 

300 bin lira istedi 
BeşiktaşU. Barbaros Hayreddin türbe

sinin etrafını açmak için üç yüz bin li
raya ihtiyaç vardır. İstanbul Belediyesi 
hükumetten üç yüz bin liralık tahsisat 
temin edilmesini istemiştir. Belediyenin 
talebine gelecek cevaba göre hareket o
lunacaktır. 

Galatada Tilnel hanı isümlAklb 
baılıyor 

Galatada yapılacak Tünel hanının in· 
§ası için yapılacak istimlak işlerinde har· 
canmak üzere elektrik şirketi bankaya 
25 bin lira yatırmıştır. Yakında istimlak 
muamelelerine başlanacak, müteakiben 
Tünel banınm inşasına geçilecektir. 

Polisle: 
Bir kumarbu yakalandı 

Çemb-:ırııtaşda Vezlrhan karşısında kah -
veci Yunııs kahvenin üst katını kumarhane 
haline koymuş. müşterilerln<len Osman ile 
de bizzat kumnr oyruyarak OSmanın 65 li
ra parasını almıştır. 

Osmanın şlkftyetl üzerine Yunus yakalan
mış, hakkında kanuni taklbata bQflanmış -
tır. Kabvf' de kapatılmıştır. 

Tramvay ve otomobil kazalan 
Bakırköy ı>ez fabrikasında ~n Mat -

bule ile ııtrkad:ışları Mustafa ve İrfan fab -
rlkadan çtklp evlerine giderken şoför Tanar 
şın idaresindeki 1933 sayılı otomobilln sade
mes1ne maruz kalmışlarsa da bunlardan 
yalnız İrfan bacağından ehemmlyeUl su -
rette yaralatL"'nış, diğerlerine b1r şey olma -
mıştır. Y:ı:rılı İl."!a.n Cerrahpaşa hastanesine 
kaldınlnu,, ~för yakalanmıştır. * vatmıı.n Ramazanın idaresindeki 159 
numaralı tramv:ıy ile şoför Tabir tarafın -
dan kullanılan 2906 numaralı otomobil İs -
tikl~ caddesinde çarpışmışlardır. Her lklsl 
de hasara uğramıştır. * Şoför Sıllbln idareslndeki 3422 numa· 
raıı Şl§ll - Fatih otobüsü lle vatman Musta· 
fa tarafından idare edilen 139 nmnarah 
tramvay ıarabası arasında Galata köprüsü 
üzerinde blT ç&rp!.§!Da olmUf, her Ud.smln de 
camlan tml:ruş, nüfusca zayiat olmamt§tır. 

Okullarda inzibat meseletl 
Şişli Halkevtnden: Pazar gilnü saat 15 de 

(Okullar'ilL inzibat, mükAfat Te mücazat me 
ıeleleri) etrafındaki münataşıı.Iı lı::onferans
lara Balkev1mizde devam edllecelı::t1r. 

BEYNELMİLEL MUHABERE 
KLÖBÜ 

Muhabere yollle mua~fe peyda etmek 
ısteyen Bayan ve Bayların klöbümüze 
Aza olmalan şayanı ta vsiyecllr. 

Fazls mal<mıat almak isteyenler, ad
resıı b!r zarf " beynelmllel bir posta 
ktıponu ile aşağıdaki adrese müracaat 
edebilirler: 

P. O. B. 285 

La Haye, Hoilande 

[Verilecek ma.Jümat almanca, 
1ngillzce veya fransızcadır.] 

1 Bir hayat faciası 

l İhtiyar bir ana oğlunun 
eroinden kurtarılması için 
memurların ayaklarına 

kapandı 
Dün .Mıgırdıç isminde bir seyyar satıcı 

refakatinde annesi olduğu halde emııi

yet kaçakçılık bürosuna müracaat edereit 
çoktanberi eroin müptelası olduğunu ve 
bundan vazgeçmek istediği halde bir ıür
lü muvaffak olamadığım söylemiş, teda
visi için polisin tavassutta bulunmasını 

rica dmişfü. 

Mıgırdıçın ihtiyar annesi de büro şefi
nin ayaklarına kapanarak oğlunun kur
tanlınasını rica etmiştir. Bu levha çok 
müessir olmuş, büro şefi Tahir bu eroin 
kurbanının derhal hastaneye kaldırılma
Sl için derhal bir müzekkere yazmış ve 
alakadar makamlar nezdinde temenni· 
yatta bulunmuştur. 

Müteferrilı: 

Küçük Hult\si yaşıyor 
Kasımpaşılda dokuzuncu ilkınektebde 

Hulusi isminde bir çocuğun merdiven· 
lerden düşerek yaralandığını, nakledildi
ği Şişli çocuk hastanesinde de öldüğü 

yazılmıştı. Dün hastaneden bize verilen 
haberin yanlış olduğu, Hulusinin yaşadı
ğı öğrenilmiştir. Bu ikinci haber bizi ol
duğu kadar Huhlsinin ebeveynile akra
balarını ve arkadaşlarını da sevindirece
ği :için memnuniyetle kaydediyoruz. 

Denizbank takdiri kıymet komisyonu 
mesaisine başladı 

Denizbanka geçen müesseselere kıymet 
takdir edecek olan komisyon dün ilk top
lantısını Deniz Ticaret Müdürlüğünde 

yapmıştır. Komisyon, Maliye Vekaleti ı 
namına Milli Emlak Umum Müdürü Şe
fik, İktısad Vekaleti namına Deniz Ti
caret Müdürü Müfid Necdet Deniz, D~
nizbank namına da Denizyollan Müdürü 
Sadeddinden müteşekkildir. Komisyon 
Denizbanka bağlanan müesseseleri ge
zerek mevcud malzeme ve vesaite ayrı 
ayrı kıymet takdir edecektir. Komisyon 
çalışması altı ay sürecektir. 

inhisarlar umum müdürtı 
haftaya geliyor 

Avrupada bulunmakta olan İnhisarlar J 

Umum Müdürü Mithat Yenel bu hafta 
içinde şehrimize dönecektir. Umum Mü
dür İnhisar İdaresinden muhtelif tütün, 
sigara ve likör nümuneleri istemiş, bu 
nümuneler hazırlanarak sür'atle Londra
ya sevkedilmiştir. Mithat Yenel Londra· 
da İngiliz piyasasına fazla mikdarda 
Türk tütünü satmak işile meşgul olmak· 
h ve bu hususta alakadar teşekküllerle 
müzakereler yapmaktadır. 

Yenilmesi mahzurlu yiyecekler 
imha edili yor 

Son yirmi dört saat zarfında muhtelif 
belediye suçlarından dolayı 123 ceza zap
tı tutulmuş, 1177 simid, 185 ekmek, 110 
kilo zeytinyağı 52 kilo fındık imha edil· 
miştir. 

Kadıköyündeki Kurbağa·· 
hdere temizlenecek 

Belediye tarafından yeniden yaptınla-

Müddeiumumiliğe yapılan bir ihbar üzerine bu adamın 
bir İtalyan vizesile ve vapurla ltalyaya gittiği anlaşıldı 

c~k. kanalizasyon tesisatı için fen heyeti Bundan b1r müddet ~vvel müddelumu ·ı'Yan vap·ırun:ı-birunlş ve Avrupaya kaç.ın?Ş: 
hır proje hazırlamıştır. Proje yakında m~te yapılan bir ihbar üzerine, Qseb Kon· tır. Diğer taraftan Osebin Par1ste bir bira._ 
makama verilecek ve bilahare inşaata ge- cagül lsmJnde b1r1nin 4 üncü Vakıf handaki de~ olduğu da anlaşılmaktadır. Bu hale go .. 

"l kt' yazıhanf.Slnde bir ara§tırma yapılm14 ve bir re Italyadnn, Fransaya geçmiş olması mub• 
çı ece ır. kısım evrak ele geçirilmişti. Müteakiben Ad- temeldir. MflddC'iumumilik ve zabıta Mdl • 

Kanalizasyon inşaatına Kadıköyünde nan isminde birinin de tevkifine karar ve - seyi tahkJk etmektedir. 
Kurbağalıdereden başlanacak, evvela rilnıtştı. · Tahkikat1:-ı neticesine göre Osebln bu • 
Kurbağalıdere tamam.en temizlenecek, Hldlsentn tahkikatına müddeiumumllllt lunduğu yer tesbJt edillrse, ieab eden mua • 

b t
. k aı· . 1 Jnci tedklk b!lro.!U ve sulh haklml1ğince meleye tevessül olunacaktır. 

u sem ın an ızasyon tesısatı tamam· devam edilmektedir. E · .. · b 1 d' t h 'ld 
lanacak, müteakiben tesisat Kadıköy ve Birkaç gün evvel bAd1sen1n alA.kahların· mmonü e e ıye a Si arının 
lTsküdara doğru uzatılacaktır. Kadıköy dan Oseb Gonragülün ortadan kayboldufu- fflUhakemeSİ 
-ve havaUsi kanalizasyon işleri için Liri na dair bir şayia çı.kmı§tı. Makb~1zlara dip koçanları hllafına mUC .. 
Üsküdarda, diğeri Fcnerbahçede olmak F1lbaillka müddeiumumllik zabıta 'faSlta- dar yazmak suretue 63 lira 40 kuruşu lhtl 4 

üzere ıki aded tasfiye havuzu yapılacak- sile Osebl aratmıya başlamış ve hfilA. bulu - IA.stan suçlu sabık Eminönü belediyesi tah" 
tır. Yeni insaat meyanında İstanbulun namamı§tlr. slldarlarmdan Rcm.z1n1n duruşmasına Ağır· 
M d ~. . b k . ğ Ancak yapılan yeni ihbar bu pybubet.l cezada dün b~kılmıştır. 
armar~ enızıne a an tarafı ıle Be~o - ay~atıcı mlih!yettedlr. Suçlu, lhtilft! ettiği paramn bir Jt:ısrnınJ 

lu scmtı bulunmaktadır. İstanbul cihe- Ihba.ra göre, Oseb Şubat ııonunde. itaı - teslim etti~ln! söylemiş, bu hususun tahldıi 
tindeki tasfiye havuzu Kumkapıda, Bey- yan TlzesDe, llmanımızdan kalkan bir ltaı - için duruşma talik olunmuştur. 
oğluna mahsus tasfiye havuzları ise Ka-
sırnpaşa ve Beşiktaşta bulunacaktır. Toplantılar : 

Meşhur Opera Lirik ş ·ntOzll 

K 
•• • Beyoğlu Hal.kevinde konferana 

arakoyle Taksım Beyoğlu JJalkevtnden: Balı ~il saat 
18,SO da Ev1ml21n Tepeb~ındak1 Merkez bi-

OLGA SOMOGYi 
aras f iti nasında (Buhr:ınlar) mevzuunda Ahmed ) as a anıyor Hamdi Başar tarafından k:onferall.! nrlle -

Şehirdeki ana caddelerin esas iti _ ::~:~~u kon!~rans münakaşalıdır. Herkes 

Yumın Operası tenoru 

BAKEA 
barile asfaltlanması tekarrür ettiğini, K1tdın hekimleri aylık toplanbıı 
belediyenin ilkönce asfaltlanacak cad- Tü . 

ve YUNKA 'nııı tenor işlirak ıle 

d 1 • d t b' t • d" v. • ık rk Ginekologi Cemiyeti bu ayın top _ 
e en e es ıt e tır ıgını yazmışı • lantısını Prof. Kenan Tevfik Sezenel'ln ba.ş- NOVOTNi'de Belediye bu hususda tramvay şir - kanlığmda yapmıştır. Toplantıda Prot. Ke

ketile de temasa geçm.:ştir. Tramvay na~ Tevfik, Dr. Ahmed Asım Onur, Dr. Ha
şirketi de mukavele icabı olarak kcn - dl Ihsan Gediz tesadüf ettikleri enteresan 

noktalan anı:ıtmışlardır. 
dinleyiniz. 

Şoförler cemiyeti intihabı 
Şoförler Cemlyetl hey'eti umumiye top -

disinin inşa E'tmesi icab eden yollan 
asfaltlamayı kabul etmiş ve belediye i
le bu hususta mutab1k kalmış bulun -

müş, 1dare hey•etı müstafi addedllml.ş, yeni 
idare hey•etınin başka bir günde ııeçuınesJ 
kararlaştırılmıştı. Ticaret Odası Esnaf Şube
si Dlrektfülü~il intihab gününü tesbit et " 
mlştir. İnti.hab, bu ayın sonlarına doğru ya
pılacaktır. 

Iantısınd:ı, ldare hey'etlnln vaziteslnl 7ap -
maktadır. Ay başından itibaren Kara - madığı, toplanarnadıtJ,, binaenaleyh istifa 
köy İle Taksim arasındaki tramvay yo- etmiş ad~e1llmcsl lhım gelcllği lleri sürül -

lunun asfaltlanmasına başlanacaktır. ------------·-=---·--==-=--=z,..,.,=-=-=-===--..,.::,_-='= 
Bilahare de Taksim - Şişli arası asfalt
lanacaktır. 

Bebek ile İstinye arasında yapıla -
cak asfalt yol için bir milyon liradan 

fazla paraya ihtiyaç hasıl olmaktadır. 

Nafia Vekaleti buraya sarfedilmek ü -
zere altı yüz bfa lira temin etmiştir. 

İstimlak ve yol inşaatına kafi gelecek 

para tamamen temin edildikten sonra 
istimlak işlerine Bebekten itibaren 
başlanacaktır. ------

Y erebatan sarayı istimlakab 
Yerebatan sarayı medhalinin meydana 

çıkarılması için yapılacak istimlak işleri-

ne on beş bin lira harcanmaktadır. Ya-

Henry Bernstein'in meı;ınur vc:ı mll.kemmel eseri vo Parıs tıyatrosundn 
bOyOk muvaffakıyetler kazanan dramı 

SEVGiLiDEN GELEN 
( Messager) 

filminin en büyük rolQ, bllyük Fransız artisti 

GABY MORLAY 
tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılmaktadır. Sahne arkadaşlan : 

JEAN PiERRE AUMONT ve JEAN GABiN 

Bu hafta SCM~R sinemasında 
zaferden zafere koşmakta ve her seansta salonu doldurmaktadır. 

•ı•---• tıa.veten : FOX JURNAL dllnya havadisleri 41 ___ _.,. 

.kında istimlak işleri bitecek, sarayın eı- ~--••••••••••••••••••J•••••••••
rafının tanzimine geçilecektir. 

,--------------· Pazartesi Akşamından İtibaren 

SAKARYA'da 

SILVIA 
SiDNEY 

ve 
HENRY 
FO,.DA 
Yaşamak bakkımdır .. 

(Fransızca aözlii) 
Silvia Sidney'in ilk çevirdiği en 

kuvvetli ve en btıy1lk bir 
AŞK ve MACERA dramı 

Bugün 
Amerikanm sarışın mabude.si 

JEAN HARLOV 
CARY - GRANT 
FRANCHOT TON 

tarafından nefis bir surette yarablan 

Aşk - Heyecan SUZV ve 

güzellilı filnıi 
Aynca : Paramount dünya havadisleri. 

KUçUk ve boyQkler •••• Bntnn İstanbul balkı .... 

Bugün SAKARYA sinemasına 

ko:::t;!li ye SHİRLEY TEMPLE tin Fr=~~z~=~~~!:~da 
vtCTOR Mc. LAGLEN91n yüzlerce fign.ran ile çevirdiği Rudyard Kiplfng 

eserinden ve tamamen Bindistanda geçen 

NAZAR BONCUGU 
filmini takdir nazarlarıle seyredecektir. Herkes için bir filmdir. 

_______ ..... Çocuklara hususi fiyatlar. 

Gördüğünüz filmlerin en fevkalldesini görünüz 

T 0 R K Sinemasında iSTİKLAL FEDAİLERi (Fransızca) 
WILLI BIRGEL VICTOR STAAL HANSI KNOTEK URSULA GRABLEY 

Aşk • MUzlk, • heyecan • Harp • lhtllAI 
Saray safabatleri - mO.Zik ve raks Alemleri, merakb aşk maceralan, istibdada karşı açılan ihtilal, binlerce kiş lll< 

orduların iştirak etUği lstikll\l mücadelesi - Herkesi alAkadar eden muazzam film. Matine saat 1 de 



Pazar Ola Hasan Bey Diyor klı 

... Papazın biri günden gü .. 
ııe kılısede cemaatin azaldığı
nın farkına varmış. Kiliseye 
rağbeti arttırmak içiD.. 

KiLiSE MIZ DE 
VEM ı~ l{EMf\ 

SER~E.S TIR. 

cKilisemizde yemiş ye
mek serbesttir> diye kapıy~ 

bir ilan yapıştırmış_ ve kilise 
tıklım tıklım dolnmf, 

SON POSTA 

Hasan Bey - Bizim Şehir 
Tiyatrosunun kalabalık olma
sının sebebini şimdi anladım 
orada da flltık. fındık yenilir: 

Sayfa 5 

Japonlar Sarınehri 
geçtiler 

Şanghay 11 (A.A.) - İki Japon müfr~ 
zesi Sannehri Şanşinin ucundan ve neh· 
rin donmuş olduğu Hoku'nun karşısından 
geçerek nehrin sağ sahilinde iki kasaba· 
yı işgal etmişlerdir. 

On Jnpon tayyaresi :tahrib edildi 

Şanghay 11 (A.A.) - Bir Çin memba. 
ından verilen haberlere göre, ıki Çin ha
va filosu N nnkın üzerine bir akın yapa
rak karada duran on Japon tayyaresini 
tahrib etmişlerdir. 

Bu akının tam bir sürpriz olduğu, çün
kü tayyare toplarının ateş etmediği ilave 
edilmektedir. 



6 Sayfa 

ı== Hadiseler Karşısında 1 

C~MÖV~TÜ AKVAM 
cAmerikada Milletler Cemiyeti kuru

luyor.> 
Ben bu cfımleyi dünkü gazetelerden 

birinde gördüm ve düşünmeye başladım. 
Milletler Cemiyeti bir ağaçtı ve bütün 

'devletler o ağacın birer dallanydı. Ağa
cın güzel meyvalar verec:eği tahmin edi
liyordu. Fakat bütün tahminler boş çıktı. 
:Ağaç meyva vereceği yerde kurumaya 
yüz tuttu. 

Birkaç dalı koptu, kök te çürüdü. 

kerdi, fidanlardan bazısı tutar, yeşillenir, 
yemiş verirdi. Bazısı da kurumaya yüz 

tutardı. O zaman bahçıvan kurumaya 
yüz tutan fidanı olduğu yerden çıkarır, 

başka bir yere dikerdi. bir gün fidanlara 

yer değiştirmesinin sebebini sormuştum, 
cevab vermışti; 

- Fidan yerini sevmezse kurur, onun 
için yerini değiştiririm. 

* 1t" Cemiyeti Akvam da Cenevreyi sevme-
Ben çocukken oturduğumuz evin bir miş oJacak ki yeri değiştiriliyor, yeni ye· 

yanı bostandı. Bahçıvan, eline geçirdiği ı rlni !nşaJlah sever. 
fidanları bostanın muhtelif yerlerine di- !smet HulU.si 

unlan bi iyor mu idiniz? 
Aksırırken mutlaka agzmızı 

açmız 

, Ağzınızı açmıya
rak aksırmak çok 
tehlikeli bir §eydir. 
Amerikanın Ohio 
eyaleti sakinlerin
den Mister Strık

ley ağzını açmıya
rak aksırdığı için 
iki göğüs kemiği. 

kırılmıştır. 

* Romatizmaya karşı ilaç 
Arı sokmasının romatizma ağrılarına 

iyi geldiği artık anlaşılmış bir hakıkat

tir. Şimdi İngilterede, romatizmalılar 

çiftliklere giderek kendilerine an aşısı 

yapmaktadırlar. Bir sokmanın bedeli on 

kuruştur. 

* 500 kilo agırhgında kuşun 
yumurtaları 

• 1 I ,/ , 

Madagaskar ada .. 
sında bulunan ve 
bundan yüz sene 
kadar ewel yaşa
mış olduğuna hük. 

-~ -medilen bir kuşun 
yumurtaları bu· 
lunmuştur. Bu yu. 
murtalar, tavuğun· 

kinden (32) defa büyüktür. Bu kuşun 500 

kilo ağırlığında olduğu tahmin edilmek
tedir. 

* 
lngilterede tuhaf bir klUp 

Bir lngiliz alayının seçtiği 
garib remiz 

İrlgilterede Kar~ 
layl alayı efradı, 

kıt'alanna remız 

olarak bir kargayı 
seçmişlerdir. Alay 
hareket ettiği za. 
man bu karga da 
birinci bölüğün bi· 
rinci neferinin tü
feğinın üzenne konar ve atılan silahların 

hiç birinden müteessir olmaz. 

* Fena dans etmenin cezası 
Sanfransiskoda daniederken ayağına 

basan kavalyesi aleyhine bir kadın 100 
dolarlık bir dava açmıştır. Bunun 60 do· 
ları 3.yakkabı için, 40 dolan da duyu1an 
acı için istenmiştir. Haklın, suçluyu (10) 
dolara mahkUın etmiştir. Bu para ile bir 
buket yaptıracak ve kadının gönlünü a· 
Jacaktır. 

* 
DUnyamn en uzun piposu bir 

kabile reisine aiddir 

* 

Dünyanın en u

tun piposu J{ongo 

kabilelerinden bi
rinin reisine aid· 

dir. Bu adamın is· 

mi Mamürüdür ve 

piposunun uzun

luğu (2,5) metre
dir. 

Attan daha sür'atli yengeç 
Dünyanın 'en tuhaf kJübü İngilterede, 

dir. Bu klübün azası olabilmek için hiç 
olmazsa iki torun sahibi bulunmak la· 
2:ımdır. · 

Yavaş hareket eden hayvanlardan bid 
de yengeçtir. HaJbuki Küba adasında 
mevcud bir cins yengeç beygirden daha 
sür'atli koşar. 

Vaktinden evvel 
inkişaf edenler .• 

Osmanbeyden P. Z. iınzasile pos
taya atıl~ bir genç kız mektubu 
bana hüzün verdi: 

- Yaşım henü~ 16, ta son zaman
lara gelinceye kadar 18 yaşında bir 
genç erkekle sevişiyorduk. Fakat o 
eilcsi tarafından tutulunca beni u -
nuttu, şimdi mektebine devam et -
mekle meşgul. 

Diye başlıyor. Yeis içinde ölümü 
gözlediğini söylüyor. Evlenmek ha ~ 
tırından bile geçmiş değil, bütün te
mennisi sevdiği genci arasıra ya -
nında görmek, sesini işitmekden i · 
baret.. 

• Mektubunun sonunda benim ken· 
ilisine verebileceğim nasihati tah • 
min ile de meşgul olmuş: 

- Bilirim, vazgeç diyeceksiniz, 
diyor. Fakat elimde değil, ne yapa • 
yun? 

Her miJJctin kendisine mahsus 
bir terbiye sistemi vardır, kendi dam 
gasını taşır. İngilizlerinki Almanla 

nnkine, A1manlannki İngilizlerin -
kine uymaz. Aralarında esaslı fark
lar görürsünüz. 

Birgün tecrübe görmüş eski bir 
terbiyecimizle konuşuyordum. İn -
giliz terbiye sistemHe Alman tt!rbi • 
ye sisteminin yalnız bir noktada bir
leştiklerini söyledi: 

- cHer ikisinin usulünde de ço -
cuk, yaşına göre <laima çocuk kalır, 
kız ve erkek ta 18 yaşına gelinceye 
kadar cinsiyet harici sayılır ve o 
muameleyi görür. Kızını 18 inci ya~ 
şmı doldurmadan evvel cemiyet ha· 
yatına sokmayan İngiliz ailesi bu 
an'anevi usulün gardiyanıdır.> dedi. 

Bayan P. Z. 16 yaşındadır, de -
mek ki sevmeye ve sevilmeye on beş 
·~aşında başlamıştır. Onda, henüz 
belli belirsiz, benliğinin derin kö 4 

şelerinde uyuması icab eden bu his
si kim uyandJrdı? Mektebi rnua -
hazeye dilimiz varmaz. Kabahati bir 
taraf tan ailesinde, bir taraf tan da 
muhitinde arayacağız. 

Genç kıza verilecek cevabım yok
tur. 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 
Salonun süsü 
11'azo ve çiçek 

Bir salonu yalnız süslemek için değil, 
ayni zamandıı şenlendirmek için çiçek 
kadar ucuz ve güzel ne vardır? Ne pek 
pahahsına , ne de fazJasına gitmiye baret 
yok. Bazan şık bir vazo içindeki bir kaç 
çiçek bütün bir odaya tazelik ve renk ve
rir. Boş ve loş bir köşeyi şen ve dolu gös-

Uludağ mehtubları: 4 

me re 
ursa nasıl •• or 

M.a:'t 12 

. ? r. 
.. * * ----------------~ 

Otelde geçirilen eğlenceli bir gece - Aıure 11iıirme oyuna - fır· 
tına - Mülkiyelileri luırıılama - Canlı sinema ve ca:ılı radYo· 

Y•zan : K yakçı 

terir. Hele vazo ile çiçekler birbırine u • Uludağın 2554 metre zırvesinde ~ 

yarsa... j Öğleden sonra bembeyaz buluilar ü - Bfraz geç kalan cezayi alıyor. :Ne ~ 
İkisinin birbirine yaraşması, birbirinin I zerinde knysn turna sürüsü gibi yola vermeli? Çıpl:ık olarak kaı·da b r 

güzelliğini arttırması için bir kere biçim- çıktık. Gece biraz kar yağmış. yeşil çam- Suçlu kabul etmiyor. Şefaatçiler çı1' 
leri, sonra da renkleri uymah: larda hevenkler yapmış: · ve ellerile yüzünü buzlu suda yıl<ı~~ f 

Zambak gibi dik, aüz saplı çiçekler: - Adalarda bu güzellik var mı? sıra&ını savuyor. Şarkılar, hayvanwt • 
ağzı dibinden geniş ince vazolara yaraşır. Avrupayı ıyi tanıyan bir arkadaş söze bi bağırmak da hesabda var Bu 11'1.ı 
Sapı thun, yumuşak olanJar; ağzı dar, karışıyor: scbrtle anlaşıldı ki içimizde horozd .. ~ • 

uzun vazolarda güzel görünür. - Herk~sin göklere çıkardığı İsviçre- ha horoz, tavuktan daha tavuk, }..'\11.l 

Kıvrık sapblar, üstüvane biçimi vazo • de bile yok. dan daha kuzu olanlar bulunuyortl1 , 
lara uyar. Kıvrıla kıvrıla uzıyan yollar hazan T<'lefon çalmıyor ve Bursadan bır 

Pek kıscı saphlarsa geniş ağızlı, yassı iniş, bazan yokuş. Çevremizdeki göz ah- ber alıyoruz: M C' 

vazolara konulmahdırlar. cı dekor iı;inde hiç yorulmadan Bakacıh - Millldyeli kayakçılar yarın orıı 

Renkler~ gelınce: Umumiyetle göze 
yazonun değil, çiçek rengi çarpmalıdır. 

Bunun •çın soJuk renkli çiçeklcr1 ya şef
faf kristal vazolara, yahud kolll, donuk 
vazolara konulur. Llle, menekşe gibi göz 
alan çiçeklerin vazosu kendilerine z:d 
renkte olmalıdır. Mesela kırmızı karan -

tepesine geldik. Burası 2150 metredir ve lacaklar! . 
üzerinde bir nirengi noktıısı var, Bir arkaqaş külahını yere vuruY0\~ • 

B.ır~a şehrinin ve ovasının üstüne doğ- - Yaşasın! Bundan güzel haber 
0 

ru uzrnmış gibi duran sarp bir kayada- maz! • 
yız. Minimini damlara, çizgi halindeki - Onların arasında kardeşin fihıtl 
yollara, termometrenin civa sütunu gibi in var? 
celen Nil\ıfer çayına \re tabak kadar ka- - Bayır ... Arkadaş bile yok. <1 
lan ovaya hayran hayran bakıyoruz. Jü- Bir ikisi daha işin larkına vnrınıŞ !H 

fil, jııd yeşili, menekşe, aıtın sarısı b:r 1 d b" k d se\V piterir. sarayında bir balkonda gibiyiz. caklar ki on ar a ırincisi a ar 
tarzda pe>k güzel görünür. Dönüş giiç oldu. Çünkü hava kararmış, diler. Nihayet anlattılar: 

Büyüklük, küçüklük meselesi de mü - akşamm müdhiş ayazı çıkmıştı, fena hal- - B<'l bol güleceğiz! 
h imdir. Buket daima vazonun takriben de yorulmuştuk. - Niçin? 
iki misli büyüklüğünde olmalıdır. Bun • - Çünkü bol bol düşecekler! c:. 

Fakat otelde bunu da unutuyoruz. ,,, 
d:ın büyük oJursa hemen düşerekmiş gibi liE'pimiz kahkahaları koyuverdik: "'ı, 

Şakalaşıyoruz. Gündüzkü düşüşler ve ,,.,. 
görünür. Gözü rahatsız eder. Dııha küçük buraya geldiğimiz zaman zirant erı~ .; 

düşenler hakkında maniler söyleniyor. - .. ıe-
olursa ,·azonun içinde kaybolmuş gıbi tüsii kay~ kçıJan daha evvel geldııv ..ı ~t 

İçimizde ne kadar çok halk §airi var • eJY .. 
durur. için usta olmuşlardı. Halbuki biz ac , 

Çiçeklt?rin güzel görünmesi için yalnız mış! idik. Ziraatçiler düşüşlerimize hep ~ ıA 
vazolarına uymaları kafi değildir. Bir • . Yemek\en sonra ~e~kes soba başında lerlerdi. Şimdi biz usta olmuştuk, :r,11.l ~ " 1 

birlerine de uymalıdırlar; hiç bir zaman 1 bır ıskş:m· ~ kd~pmak ıçkı~ll k~~~ykor. ikaÖğtr_et- yelfür 3cemi idiler. Bu sevinç epC~ 
men ınası U§me şe ı erını ar u • • S k d od A ıc:w 

koyu çiçekler bir araya konulmamalıdır. rize ederek anlatıyor. Selim günün ente- siiraü. ruıt ona a ar rady a n 
Koyulu acıklı karıştırılmalıdır. resa'!l vak'alarını canJandırıyor. Bunla • İstanbulu ve başlıca Avrupa şehırle 

1. Açık pc>ınbe, açık mavi, menekşe r en- l b"l k d f k dinle:dik. Sonrl: yattık. 
nn kl'hraman an ı e anca şiın i ar ı· Bi7 da~a geldiğimiz zaman güzel • 

gi pek ·yı görünür. Sarı ve kırmızı bun- na varıyorlar. Vakit gayet çabuk ve 1 
lara katılmamalıdır. ncş'eli geçiyor. getirmiş•ik. Otuz mülkiyeli fırtına) f 

2. Açık sarı • koyu mavi • turuncu, knlarına takarak geldiler. Kapıyı it 
Dalıa son:a pro~esör Daynas asıl derse dık, pencereleri yokladık. Buna ra~Çifl, 

3. Ve al - beyaz birbirlerine çok ·vara • b ı Bır yerı kır 1m k 
.J aşıyor: ı ış veya çı mış dı d k k b" .. lt dı 

Şırlar. • 1 1 'tıd ht kal 1a şarı a or unç ır ugu u vıır . lıi' 
0 an na, ya ıma mu aç an ra ne 1 d d ka 1 ı .0r. 

·? D ıı; ba 
1 

cam arın ar m a • r ar savru u) 
ŞckilJen daima değışik değişik olma - yapnı~lı. onma5a ş ıyanlann tedıı • d -t si b'l - - - d .. a ım o e ı e gorunmuyor u. 

lıdır. Mesc liı: L3le g bi tek çiçekler ley- visi? Kaıaya uğrıyanlan sıgınağa kadar M-ık· J J kı d la . . u ıye ı er şaş n uruyor r. . ·' 
lak gıbi <.lemet halındeki çiçeklere pek götürmek !çın kayaklardan sedye yapma y ld kal la dılt hJI 

11 
. , - arı yo a ya anmış o y 

uyıır. Krızantemlerse koyu yapraklar a- ve ta~ımar.m usu en. yutmuştuk! 
rasında çok hoş görünür. Yatmak için henüz vak.it var! o· l a K d'" 0 ...rt 

Güzellik bahsi : 

Kirpiklerin güzeUiii 
Kirpikıerinizi uzatmak. p;ırlak ve güze) 

göstermek için k;ıç kuruş ve günde kaç 
dakika lazımdır hilir misiniz? İJôcı söy. 

liyeyim de hesablavınız: T~miz. ufak bir 
şişenin _y.:ırısına kadar • eczııncden alın • 
mış - temiz zeytinvağı, yansına da bil • 
dığiniz hindyağından koyunuz. Ufak bir 
rimel fırçasını batınp kirp;klerinize SÜ· 

rünüz. Fırça yerine bol sabunıanmış, ko. 
lonyalanmış küçük parmağmız da bu i~i 
görebilir. 

• • 
1 

ıycn er v r. apıyı oven, pe ...... '?_ 
-: Oyun 1stenz. . ri kırbaçhyan, bacalarda ıslıklar ç 1 
Dıycnler oluy~~erkes kabul ediyor. kasırgayı sessiz dinliyorlar. İçlerind · 

Fa!rnt ne oynıya · sokulganı soruyor: 
- Aı>ııre pişirme oyunu! - Her giin kayağa çıkıyor muc:tl 
- KabuJ! .. Kabul! Her zaman böyle fırtına var mı? ~ 
Oyunun elebaşısı herkese, fındık, 1ıs • Buna arkadaşlarımızdan Selimin 

tık, badem, buğday, fasulye gibi aşüre şarkısile hep birden cevab veriyorı.ıı: 
pişirmiye yarıyan şeylerden birinin adını Jtfrzgar, tipi, fırtma knr; 
takıyor. Sonra başlıyor. Şarkımız olur akşama laıdııt· , 

- Bir ~sOre pişireceğim. Tencere var, Biz Mülkiyelilerin düşü~lerine gı.ı 
buğday var, su var, şeker var, fakat fın. ceğiz, diye sevinirken onları n\'ııt ~ 
dık yo~. vazifesi karşısında kalıyoruz. ZatcJl ~ 
F~ndık adını alan arkadaş hemen atılı- tma uzadıkça kendimiz de fena haıdC 

yor: kılıyoruz. Bunun için yeni kayakçı ~ 
- Fındık var ama fasulye yok. (Devamı 13 üncü sayfada) 

Bacaksızın maskaralıkları : Hayret J 

I , 

' . 

b 
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Fransız dndanlanndan dönen iki masum Tür~ çocuğunun habraları : ~ Tarihden sayfalar : 

- KaçWar ••• 
-Fakat neredeyse. 

yardımcılarile bera. 
ber geleceklerdir! •• 

Bekçi de, telUşla 
söze karıştı ı 

- Evet... Düdük 
sesleri gittikçe yak
laşıyor! .. 

- Talih yardımcımız olsun! dedi! 
Ve yanımdan uzaklaştı. O zamana ka

dar da, düdük sesleri iyice yakına g<:?l
n.ışLi. Hatta anlamadığım lisanlarda ko
nuşan ınsanların seslerini bile duymıya 
başlamıştım. 

Yaram da şiddetle sızlamaya başla
mıştı. Üstelik te kan kaybediyordum. m. 
naenaleyh, kendimi daha fazla aratmam 
lelıime olmıyacaktı. 

Onlar beni ne kadar çabuk ele geç rir
lerse, o kadar karlı çıkacaktım. Çünkü 

bir hastane yatağına ve tedaviye 0 nis
bette erken kav:uşacaktım. 

Bu itibarla zifiri karanlıkta, takib e
decekleri istikameti kestiremeden dola-

şan devriyeleri. jandarmaları, bir an ev
vel yanıma toplamaya karar vererek ba
ğırdım: 

s a ••• . ~ . 
KeıiJ kollan latanbıılan J'likek daoarlan oe halelen karıuında dola- , 
ıyOTlardı. GiinleTdenbai lıapılca kapalıydı ve ne i~ giriliyor, n ' 

dl§an ~drı. Fakat lilTJa bir adama TtUtlaılılar, yakaladılar. Bu 
adam nanJ oe naeden ~ifil? 

1stanbuı mrian bugünkil hcll 

1261 senesiydi. Elli yıldan beri İstan ·ı baçla okşayınca dilinin altındakileri 
bulda Latin imparatorları vardL Bizans meydana döktü: 
imparatorluğunun merkezi İznikte bu • - Evim kale duvarlarına çok yakın • 
lunuyordu. Teodor Laskaris ölünce Mi- dır. Duvarların altından geçen bir yol • 
hail PaleoJoğ isminde bıri türemiş, paralı dan çıktım. 
askerleri isyan ettirmiş, henüz on sekiz Bu malumat hemen kumandan Alek • 
yaşındaki ımparator Joanis Laskarisin siyosa bildirıldi. Aleksiyosun gözlerinde 
vasisi Mozalaru parç~ parça ettirmiş, ken- bir ümid şimşeği puladı. Bundan istıfa· 
disi onun yerine geçmişti. Fakat o bir va· de edemez miydi? 
si gibi değil imparator gibı iş görmiye Karanlık basmıştı. Alebiyos en açık.
başlamıştı. Hatta bastırdığı paraların üs- göz ve cesur olanlardan elli kişi ayırdı. 
t:lne, kendisinin imparatoru kucağında Ellerine silahtan başka baltalar da verdi. 
tuttuğunu gösteren resmini yaptırmış, Şehirden çıkan adamı önlerine katarak 
çok geçmeden de asıl imparrılora hiç al- gönderdi. Bunlar çalılar ve taşlarla örtü
dırmadan taç giymişti. lü bir deliğin önüne geldiler, orayı açtı • 

Bulgar Çcın Kostantin onu tanımıyor- lar. Gecenin geç vaktinde yer altına dal
du. Bunun uzerine yirmi beş bin kişilik dılar. Zifiri karanlıkta küçi.ık bir ışığın 
bır ordu Iıazırladı, Gclibvluya geçira!. ve kılavuzun ardında ya,.•aş yavaş yurü

Ordunun kumandası Aleksıyos Stra- düler. Sonunda şehrin içine çıkmak oldu-
tagopulos'a verilmişti. ğu gibi bu delikte kıstırılıp boğazlanmak 

Aleksiyos Geliboluya çıktığı zaman ev- da vardı. 
velce göndermiş olduğu keşif kollan şu Önce inişle başlıyan yol, biraz sonra 
haberi getirdiler: düzlük olmuş; en sonra gene yokuşa gel-

- 1stanbuJdaki Vcnedik ve Fransız mişlerdi. Tepelerind ki kapağı kaldır -
askerleri Dafnotriyonu zaptctmek ıçin dılar ve kendilerini b evde buldular. 
Karadeniz sahillerine doğru gittiler. Burası küçük bir yerdi TI n dışarı uğ

Demck ki 1stanbulda mühim bir kuvvet radılar. Duvar diplerine sn rek, ayak -
kalmamıştı. larının ucuna basarak, en küçük bir gü -
Aleksıyos Bulgar Çan uzerine gönde • rültü bile yapmaktan sakınarak kale du

rilmişti ama böyle bir seferden çıkacak varlarına doğru yürüdüler. Kalın ağaç • 
netice, çekilecek zahmete değer mi~di? lardan yapılmış olan kocaman kapıya var 
Asıl maksad 1stanbulu almaktı. Kudüsü dıkları zam~n durdular. 
islfımlardan alacağız diye yola çıkıp da Bu sırada Aleksiyos da kalenin dışan
Bizansı alan Llıtinlerden intikam için sından şehre yaklaşmış; kapının önünde 
miıkemmel bir fırsat ele geçmişti. Elli pusu kurmuştu. Her biri birer yıl ka • 
yedi senedenberi böyle bir fırsat bekle • dar süren dakikalardan sonra balta ses· 
ni~ ordu. 1 stanbulun kalın duvarları, !eri de duyuldu. Kocaman kapı çok geç
yüksek kuleleri meşhurdu. Orada yerleş- meden çatırtılarla kınlıyordu. 
miş olan askerler kendilerinden en az Nöbetçiler uyanmışlardı. 
on misli kuvvete bile muvaffakiyetle Şehrin kulelerinde ı>orular ötüyor; as.-
kar ı durabilirlerdi. Kaç defa muhasara kerler birbirlerine tehlikeyi haber veri
cdılıniş, duvar ve kulelerinin dibinde on yorlardı. Karanhkta balta seslerinin gel
bınlerce insan ölmüş, fakat içeriye girıle- dıği tarafa yaklaşanlar birer ikişer yere 
mcmişti. serıliyorlardı. 

Ale>ks~) os muvaffak olacağına emin de- Kapı açılır açılmaz Aleksiyosun dışan-
ğildı. E asen kumandasındaki ordu 6 za- da bekliyen askerleri de ileri atıldılar; 
mana kadar istanbulu kuşatan orduların hendeklere atbklan hafıf köprüler üze _ 
en kiiçüğünden bile bir kaç misli küçük· rindcn içen daldılar. 
tü. Üstelik muhasaraya başladığı takdir- Gecenin geç vaktinde Bizans sokaklan 
de Karadeniz sahillerine giden Venedik bü!•iik bir velvele içinde canlanıyor; halk 
ve Fransız askerleri de dönecekler, onları mudhış bir korkuyla uyanıyordu. Fakat 
arkadan vurncaklardL yerli halk esasen Llıtinlerden memnun 

Fakat buna rağmen şimale gidip de değildi. Aleksiyosun askerleri: 
Bulgar kralile uğraşmaktansa İstanbula - İmparator Mihail ve Joanisin as • 
doğru sarkmayı uygun buldu. Epeyce kerleriyiz! Ayaklanın; yabancılara öli'm! 
yaklaştı. Bunu gören halk şehre kaçtL Dıye haykırıyorlardı. 
Kapılar kapandı. Fakat 0 derece ehem _ Halkın korkusu şimdi büyük bir sevınç 
~iyct ver~ediler, çünkü Aleksiyos bil • olmuştu. Böyle parlak bir sürprizin ver
t~n ord~sıle kalenin önüne gelmiş değil- di~i heyecanla sokaklara dökülüyor; bin
dı. Keşıf kollan göndermişti ve b lerce meş'alcnin aydınlığında, Latinlerin 
sık sık d"" 1 unu toplandıkları yerlere, imparator Bo • 

. uşman tarafından oraya yapı • 
lan bır akın sanmışlardı. duinın oturduğu Belocherna sarayına 
ş h doğru hücum ediyordu. 

k 
ekrın dışansı bomboştu. Kapılar sım· İmparator ne yapacağını şaşırmıştı. A-

s~ ı ·apan.mıştL Fakat Aleksıyosun ke • ı 
şıf koHanndan biri bu sırada kırda bir cksiyos ask rlerinin şehre girdiklerıni 
d bunun aleJfıde bır isyan olmadıg~ını anla~ 

a m gördüler. Kaçmasına meydan bı -
ra nadan hemen çevirdiler. Bir zabit o- yınco. mücevheratını bıle alamadan kaç

tı. 
nu sorguya çekti: 

Se Bu sıradl altı bın kişılık bir L. in or.,. 
- İm ad ... Ölüyorum! 

Naci Sadullah 
- Arkası var -

c•> Şimdi nerede bulunduğu macera 
kalıramnnınca meçhuldür. 

- n şehirden nasıl çıktın? Kapılar dusu gemikrle şehre dônuyordu. Yolda 
kapalıdır ve ne zamandanberi onların a-
çılmadığını biliyoruz. bunu haber aldılar. Kiırekçikri kırbaç -

Adam bir takım manasız tevillere sap- l dılar, kendılari de kürcklerın başına 
tı. Fakat zabıt sıkıştırınca, bıı nz da kır • flC'Çt,ıler. Var kuvvetler le yol mağa b Ş• 

ladı r. (Dl!vamı 13 uncu ayfada) 
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KULAKLI DEDE 
Bir köyde, bahçı • 

van Osman adında 
bir adam vardı. Bu 
adam kara gözlü bir 
eşeğin sahibiydi Os
man bahçıvanlığın • 
dan topladığı ıeb • 
zeleri merkebine yük 
letir ve her gün ka • 
sabaya, satmağa gö
türürdü. Kazandığı 

beş on kuruşla karı • 
sını, küçük Ayşesini 
besler, arasıra da 
merkebe arpa alırdı. 

Gel zaman, git zaman bizim Osman da
yının işleri bozuldu. Sebzeler para etmez 
oldu. Artık Osman dayı pek az kazanı • 
yor, ve bu kazandığı parayla kansile ço
cuğunu zor yaşatabiliyordu .. Bu hal e • 
pey sürdü. Kara gözlü merkeb gittikçe 
zayıflıyordu. 

Bir gün bahçıvan Osman dayı gene ka
sa baya sebze satmağa giderken yolda 
merkebceğiz ölüverdi. Osman dayı, hay· 
van~ğızın öyle yol üstünde kalıp kar • 
galara yem olmasına razı olmadı. Bir çu
kur kazdı; ve merkebi oraya gömdü. Son
ra şa.ka olsun diye bir mukavva parçası 
'bulup üzerine cBurada kulaklı dede ya
tar> cümlesini yazdı. Ve mukavvayı bir 
değneğe bağlıyarak. merkebin mezarının 
üstüne dikti .. 

Bu ışi bitirdikten sonra tekrar köyün 
yolunu tutarak döndü. 

Bir müddet sonra oralardan geçen k<Sy
lüler bu meznrı gördüler; ve kulaklı de· 
denin böyle fena bir mezarda kalmasına 
razı olmadıklan için meseleyi kasabaya 
haber verdiler. 
Kasabanın en zenginleri aralannda pa

ra toplıyarak cKulaklı dedeye> kocaman 
bir mezar yaptırdılar; ve mezarın üstüne 
cBurada Kulaklı dede yatar> cümlesini 
kazdırdılar. 

İşte o vakHten sonra artık Kulaklı de
denin ziyaretçileri çoğaldı. Mum adıyan
lar, 7eytinyağ getirenler, mezarın demir
lerine paçavra, bez bağlıyanlar .fazla • 
laştı. Dir yıl içinde Kulaklı dedenin ıöh· 
reti aldı yürüdü .. 

Bir gün bizim Osman dayının yolu ge

de §U cümleyi okudu: cBurada Kulaklı 
dede> yatar. 

Hayretten ağzı açıldı. Kendi kendine: 
Hey gıdi hey .. 

Dizim merkebi ded@ yapmışlar çıkın~ 
lar'" diye mırıldandı. Ben gideyim hü • 
kfunete haber vereyim de burasını yık • 
tırsınlar_ 

İşte böylece Osman dayı gülerek ka • 
sabanın yolunu tuttu. Doğru kaymakama 
gıderek meseleyi anlattı .. 

Kaymakam derhal oraya bir sürü a
damlar yolladı. Türbeyi yıktırdı. Toprak 
kazılınca altından iri kemikler çıkınca 

Osman dayının doğru söylediği anlaşıl • 
dı.. 

O gündenberi Kulaklı dedenin şöhreti 
kayboldu .. Ve artık köylülerden hiç kim
se öbür meşhur dedelere bile ne mum ve 
ne de yağ adamadı .. ----·--· ........ -........ _____ .. ____ _ 
Borçlu borcunu ödemezse 

• 

ne oralara düştü. Eşeğini gömdüğü yere Çinin baı.ı eyaletlerinde borçlu borcu
gclinre gözleri fal taşı gibi açıldı. Buraya 

1 
nu ödemediği takdirde alacaklı borc!u

ne olmuştu? Kocaman bir türbe yüksel- nun oturduğu evin kapısını yüklenip gö
mişti. Yaklaşıp balonca türbenin üstiln- türmek hakkını haizdir. 

SON POSTA 

f 1 Meraklı ve Faydalı 1 
/ Filleri koşturmak için 

Filleri daha çabuk yürüme~e teşvik et· 
n.ıek için, onlara binenler, hayvanın ku
laklaruu ayaklarının ucile kll§ll'lar• 

I • • Yünden bebekler 

Yukarıda gördüğünü:z. bebekler :firke

te ve yünle yapılmıştır. Firketeler bir • 

biri içerisine geçirilir ve üzerine yün ge. 

JUi gösterilmesi icab eden yerlere fazla 
f'e dar gösterilmesi icab eden yerlere da

ha az olmak üzere sarılır. Siz de bu tarz

da bebekler ve sair oyuncaklar yapabi -

!ininiz, tecrübe ediniz. 

MAVMUNlbA·FÖlb 

Maymun çok dolaşmış, çok şeyler 

görmüştü. Bir zamanlar büyük bir cam
bazhanede çalışırdı. Orada tahtarnvalli 
oynar; ön ayakları üzerinde ayağa kal
kar, seyircileri güldürürdü. Bir gün 
bütün bunlan arkadaşı file anlatmıştı. 

Birdenbire tahtaravallinin yüksekte 
bulunan ucuna düşüverdi. Onun düş
mesile tahtaravallinin öbür ucunun yu
karı .kalkması bir oldu. 

Maymun, havaya fırladı ve biraz öte
deki su birikintisinin içine tepesi aşağı 
düştü. 

Fil, maymunun yaptıklarını yapını • 
ya merak sarmıştı. En evvel salta dur· 
mayı öğrendi. O, bunu öğrenince, may
mun ön ayaklan üzerinde ayağa kalktı: 

- Haydi şimdi de bunu yap! 
Dedi. 

Fil, hemen hortumunu uzattı: may. 
munu kuyruğundan yakaladı, su biri
kintisinhı içinden aldı. Maymun sır • 
sıklam ıs14nmıştı. Her tarafından sular 
akıyordu. 

'Fil onu, güneşe bıraktı, maymun .ku
rurken, o da.. 

Fil maymuna baktı, bir cesaretle: 
- Bu da bir iş mi, ben de yaparım! 
Dedi. Ve hemen ön ayaklarını yere 

koydu. Bu sırada maymun da tahtara -
vallinin bir köşesine oturmuştu. Faıtat 

fil iri gövdesini ön ayaklan üzerinde 
doğrultmıya çalışırken 

Kendi kendine ön ayaklan üzerinde 
ayağa kalkmayı talima başladı. Ve 
maymun kuruyuncıya kadar o da ar • 
tık \in ayakları üzerinde ayağa kalk • 
mayı öğrenml§ti. 

.. 1 • • 

Vantil8tör0n karşısında 

- Kızmı bu akl}am m1-
satırl~r1m1z ceJecek.. sen 
evin kızı olduğunu ısbaı. 

etmel1s1n.. ye.mekW'i seu. 
'ereceUbıl 

- Oh, ne !YI. llWaf.lrler 
p.fll1Lcaklar.. güzel ıPizel 

çorbayı ıöttırlip :ına.sara 

koyacatunı 

- ADnemı mahcub et
mem. Mlsatırıerı öyle a· 
tırllyacağım t1 herkesin 
el1 ııtzında Jtalacakl 

- Aman bayan aşeı, sı
cak çorbayı göıürdilm, pl§

tım. 

- Yemekler yenince 
nnUJA.törti açar, 1C?1nler-
11nı 

- Oh, ne 111, ne lyil 

- KilçGl. bayan 41nnt 
et, bir oey d~ürip JDOll
Jasm. 

- Yemeklerin yenmesı
nc ne hacet, ben şimdldell 
vanWAtörü açar, serlD se
rin iş görürüm. 

- ~ah, amanı 

- Yemeği getırdlın. - Bu ne hal? .. 
--~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~--.-""'-

V~NÖ 
İncinin erkek kar • 

deşinin doğduğu gü
nün yıldönümüydii. 
İnci, o gün erkenden 
kalktı, pastalar ha -
zırladı. Kardeşi ev • 
de yoktu. Fakat İnci
nin neler hazırladı • 
ğını bahçede bir ye
re gizlenmiı seyre -
diyordu. İnci karde
şini göremedi. Baka • 
1ım siz arayınız gö • 
re bilecek misiniz? 
Eğer görürseniz bu • 
lunduğu yere işaret 

edin.. Ve resmi ke -
sip bize gönderintz. 
Bir kişiye bir futbol 
topu, bir kişiye bir 
kilo çikolita, diğer 

yüz kişiye de, Son 
Postanın küçük oku· 
yucuları için yaptır • 
dığı §lk ve kıymetli 
bediyelerden vere • 
ceğiz. Bilmeceye cevab verme müddeti on beş gündür. Bilmece cov:ıbını b•~: 
gönderdiğiniz zarfın üzerine cBilmece> kelimeınnı ve bilmecenin gazetede çıktı 
tarıhi yazmJZ. 
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• z 
Hayal ve Ha at 

Yazan: ismet Hu/tisi ____ .. 
Ben hayali, hakikate tercih edenlerde· 

lliın.. Hiç bir §eye sahib olmadım ama, 
fakat her §eyin hayalile yaşamasını pek 
beceririm ve bundan pek memnunum .. 
lialirnden bir nebze ıikayetim yok. 

Ne bir §irkette müdürüm, ne müvek· 
kili bol bir avukatım .. Ne hastası sayısız 
bir doktorum. Ne de denizde kotrası, ka
l'ada otomobili olan bir mirasyediyim .. 

TayYare piyangosunun birinci ikra • 
lrliyesi bana çıkmadı. Rokfeller milyon· 
ltrından bir kısmını benim için ayırma· 
dı. Danonçiyodan boş kalan edebiyat şöh· Öyle ama, hakiki doktorların, taştan, 
letine ben sahih olmadım. Dünyanın en çimentodan apartımanlan varsa, benim 
ıüzel kadını metresim değildir. Ama ve gibi hayalen doktor olanın da hayalden 
lakin ıstediğim zaman kendimi istediğim yüz tane apartımanı olamaz mı? Hem 
firketin müdürü farzederim. İstediğim bmim apartımanhırım, onların apartı -
taınan müvekkili bol avukat olurum. İs- manlanndan daha çok lüks ve daha çok 
tediğim zaman hastası sayısız doktorun gösterişlidir. Onlarınkiler sekiz katlı ise 
~erine ge~-erim. istediğim zaman karada· benimkiler kırkar katlıdır. Onların apar

tımanlarındn herkesin gözü vardır, ama 
bcnimki1erde yoktur. Onların kiracıları 
muntazam&n aylıklannı vermezler anuı, 
benimkiler verirler. Onların apartıman· 

ları mütemadiyen tamire ihtiyaç gös • 
teıir oma, benimkiler tamir istemez, ve 
ben ~partımanlarım için ne vergi, ne çöp 
parası, ne tenviriye vergisi, hiç, hiç bir 

şey vermem! 
Oh hayal ne iyi, otomobilim yok ama, 

od:ımda otururken kendimi bir otomobil· 
de farzedebilirim, kotram yok ama, rüz

Otonıobillerim, denizde kotralarım var gar penceremin perdesini uçururken ben 
tarzederim. kotrada ımişim zevkini duyar .. o zevkle 

Tayyare piyangosunun birinci ikra • 
ltiyesini kazanmıştan daha sevinçliyim.. 
~eıkiellerin milyonlarının en büyük kıs· 
!tuna sahib olandan daha zenginim, Da • 
llonçiyodau daha meşhurum ve dünyanın 
erı güzel kadınları istediğim gün karım, 
iatediğim gün metresim, istediğim gün 
ltıutlakam, olurlar. 

Bir şirkette hakikaten müdür olsay • 
dın:ı, neye yarardı. Farzedin beş yüz lira 
lhaaşım olacaktı. Beş yüz lira da bir şey 
l'rı.ı? :Sen hayalen müdür olunca maaşımı 
beş bin Jira yapıveririm. Muavinlerfm, 
lrlernurlarım bana çok sadık olurlar. Ben 
hı~ çahşmıtm, onJar istediğim gibi çalı -
Slrlar. Ve bilhassa şirkette Hollywood ka· 
dınlarıru kıskandıracak kadar güzel dak· 
lilolar bulunur. 

li'akikatte müvekkili bol bir avukat ol
llydım neye yarardı? Her ıiin müvek • 

~ı lerimin. haklı, haksız, manalı manasız 
d.'.ıvaJarını takib etmek için :nahkeme 
!Uahkeme dolaşacak, çene yoracaktım. 
~en hayalen avukat olunca iş böyle 

ll'ıı? En haklı davalan üzerime alırım. Ü· 
irirne ajdığım bütün davarları kazanır· 
ırn. Ve en basit davadan kazandığım pa-

~ bugün en meşhur avukatın bir yılda 
tandığı paranın bir kaç misli olurdu. 

Sanki hakikatte meşhur bir doktor ol· 
laydırn :iyi miydi? Şöhretimi kıskanan • 
1-r aleyhjmde demediklerini bırakmıva • 
'ak · d lardı. Gerçi muayenehanem hastalarla 
oJup, boşalacaktı ama ben: 

- Ya yADlış bir te§hia koyarsam. 
\Pahud da: 

• 
~Ya y~lış bir reçete yazar da dipdiri 

nı ilk postayla öbür dünyaya yollar· 
lam! 

b l>iye 6züm üzüm üzülecektim. Hal • 
Ultj şu anda hayalen bir meşhur doktor 

Olab·ı · lu ~ ırirn. Hem öyle meşhur bir doktor 
b hır ilaç verdim mi, bnser iyi olur, 
lt eşterı elime aldım mı, insan beynini se· 

~~ Parça yapar; tekrar parçalan birleş
le ır, Yerine takanın. Muayenehaneme 
lt dye ile gelenler koşa koşa dışarı çı • 
barlar. İsrnım bü~n dünyada duyulur. 
QJr e . 

§ırn daha bulunmaz. 
lta - liaya] jyi ama diyeceksiniz.. Haki

t('n bir doktor olsaydın belki de se • 
ili ' tı 'll beş, on, haydi bilemedin iki üç apar-
llıanın bulunurdu. 

yaşcır, batı! hazan coşar: 

- Diimeni sağa kıvır! 

- Yelkenleri fora! 
Gibi kumandalar da veririm. 

Ve rıihayet şunu da söyliyeyim ki.. 
Dünyadaki evli insanların en mes'udu 
benim .. Cünkü benim kanın, etten, ke • 
nükten, sinirden haJkedilmiş, değil.. ha
yalden bir kadındır. 

1stediğ;m dakikaaa sarışın olur, iste • 
diğim dakikada esmer olur, istediğim da· 

kikada çöp kadar zayıflar, istediğim da
kıkada yumuk yumuk bir hal alır .. 

Herkesin karısı huysuzdur, benimki 
değil! HerkC'sin karısı, kocasından bir çok 
şey ister. benimki istemez, herkesin ka • 

rısı kocasını kıskanır, benimki kıskan • 
maz. Herkes karısından dayak yer, ben 

yemem! 
Hiç kimse aklına geldiği dakikada karı 

değiştirmez. Fakat ben istersem.. günde 
bes yüz kadını boşar, yeniden beş yüz 
kadınla evlenirim. Ve hepsi de güzel, hep-

ı:i dt' iyi, hepsi de tam manasile mükem· 

meldir. · 
Bütün bunlar iyi ama, beni de üzen 

b!r taraf var .. 
Ben, bir mizah muharririyim .. Haya -

len ~ir mizah muharriri olsaydım .. Ya -
zılarımın çıktığı gazete dünya nüfusunun 

adedi mikdarında basılırdı. Gazeteyi a • 
lıp yazımı okuyanlar, gülmekten katılır· 
)ardı. Keyiflerinden zıplamı~ başlıyan· 
Jar, kendilerini kaybedip önüne gelenın 
boynuna sarılanlar, hatta daha ileri gi -

dip çıldıranlar olurdu. Ve bir tek yazım 

için bir mi1yon lira alırdım. 
Halbuki hakikat hayale hiç benzemi • 

yor .. ve hayalin hakikat olmasını yalmz 

iş bu noktaya gelince istiyorum. 

lnut Hv~ 
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• 
Hapishaneden 
sır olan idam 
mahkumları 

Istanbulda aparlıman 
ticareti aldı, yürüdü 

=------ ...... -----
Mahkumlar bütün dikkate rağ-
men idam edilecekleri günün 
geceıi kayboluyorlar ve banka
larda bulunan ıervetleri de 

Bir mimar tehlike işareti veriyor 
lıakiki bir çekle çekiliyordu 

18 kanunuevvel 1935 tarihinde, Ameri· 
kada Nikaragua cumhuriyeti payitahtı 
bulunan Managua ıehri istinaf mahke • 
mesi, doktor Nozio adında birini idama 
mahkum etmişti. Bu doktor dört kişiyi 

• Apartıman inşaatı sıkı bir kontrole tabi tutulmalıdır. 
Satılık apartımanlardan birçoklan içinde emniyetle 
oturulamıyacak derecede çürük ve kof binalardır n 
Apartımaıı yapıp satmak IOll zamanlar., 

da, İstanbulda moda olan orijinal bir ti-
caret halini almıştır. Sermaye sahiblerl, 
İstanbulun revacda semtlerinde apartı • 
man yaptırmakta ve emlik sahibi olmak 
arzusunda bulunan meraklılara satmak· 

zehirlemişti. 

tadırlar. 

Bu ticaret, o kadar ileri götürülmüştür 
ki, bu kabil bir çok apartımanlar, daha 

İdam hükmü verildikten sonra, cani 
Antilles denizinde, Moskitos sahillerinde 
bulunan Blicefields hapishanesine nak· 
!edilir. İdam hükmünün 25 kanunusani 
1936 tarihinde infazı kararlaştırılır. 23 
kanunusanide nıahkfunun karısı ve kar· tamamlanmadan satılmaktadır. l 
deşi kendisini ziyarete gelil"ler. O kadar ki, yakın bir istikbalde, üze • 

25 kanunusani sabahı hükmün infaz rlne yalnız temel kazılmış bazı arsalara 
edileceğ.~ni .. ~.aber_ ver~~k üzere, hapis _ ~ikilmiş levhalarda~ ş_ıı .':1tırları okuyau· 
hane muduru, muddeıumurni vesair ze • gımız muhakkak gıbıdır. 
vat mahkfunun höcresine girerler. Fa • cBu yedi katlı apartıman, 30 bin liraya 1 
kat höcreyi boş bulurlar. Doktor Nozio .satılıktır.> 
kayıplara karJ~rnıştı. Bac:gardiyan derhal l Ben dün, bütün günümü, apartlmall 
azledilir. Zabıtanın geceli gündüzlü yap- alm~k arzusunda bulun~n. bir dostumla 
mış olduğu araştırmalar hiç bir netice bırlıkte dolaşmak.Ja geçırdım. 
vermez. Aradan bir kaç gün geçer. Ma • Bir simsar, bu dostuma bir çok apar • 
dam No1Jo müşterek olarak Nouvelle Or- tımanlar gezdirmiş. 
lcansda Lir bankaya tevdi eylemiş ol • Dostum da, kendisine gösteri~I olan 
dukları pc.raların meçhul bir şahıs tara- apartımanlardan bir kaç tanesini, arzu. 
fından çekilmiş olduğunu haber verir. sun~ muvafık bulmuş .. 
Paranın çekilmesi için tanzim kılınmış _ F'iatı;-a da anlaşmış ~bi :f~ler. Yalnız 
olan çek de doktor Nozionun hakiki im· çunik tahtaya basmak ıstemıyen dostum, 
zasını taşımaktadır. satın aJmıya niyetlendiği binaJan, bir de-

1936 senesinin mayıs ayında eski bir fa. da itimad ettiği bir mimara göster • 
Jsıanbulun çok apar tımanlı 

&emtlerinden b:ri 

bahriye subayı olan Rikardo Sagrato mıy~ karar vermiş. 
Saint Jcan de Nikaraguada bir bankayı Dün satılık apartımanlan dola§ll'ken, 
soyduğundan dolayı idama mahkum edi· dostumun arkadaşı olan maruf bir mi • 

- Evveli öteki aparumanlan da go • 
relim de, sonra anlatırım! 

lir. Çalmış olduğu 300,000 doları nereye mar da yanımızdaydı. 
saklamış olduğunu bir türlü söylemez. Arkadaşım ~a: . 

ltiraz etmedik. Ve mimar, ondan sonra 
g:ttiğimız yarım düzüne apartırnanı da 
beğenmedL 

İdamın infazından iki gün evvel ihtiyar - İnan ki: dıyordu, bır apartıma~ • -
bir adam Sagratoyu ziyarete gelir. Mah • tı~ nlmak, bır apartıman .satın alabıl~~k 

Apartıman almak hevesinde olnn dos • 
tum da he: binayi dudak bükerek süı,eıı 

kfunun akrabası olduğunu söyler. Ha • m:kdarda para kazanmaktan, para bırik- mimara: 
. h "d'" .. _ k1 d kto N .0 tlrmekten bile zordur. Tam altı aydır, he- B de ı· ded' E b 

pıs ane mu urunun a ma o r ozı .. - en vaz geç ıın... ı. .• n egeJ> 
vak'ası gelir. Mahki'ımun sıkı bir nezaret men her gun geziyoruz. Bu kadar zaman dıklerim bunlardı ... Bunlar da işe yarn .. 
altında bulundurulması kararlaştırılır. do~aşmamn v~diği kanaatle i?di~ edebi· madıktan sonra, münasib bir yer bul ~ 
Her on beş dakikada bir nöbetçi höcre· 1 ~~ım ~i, .. bugun, İstanbuldaki bınaların mak imkansız demektir. 
. • S t . t ed kt" dortte uçu satılıktır. Bazı simsarlar, apar- . . d"~i . . 
sınae agra oyu zıyare ece ır. . . _ . . Dostumun evıne gır ıg mız zaman, mı~ 

Saat ilçil çeyrek geçe nöbet gezen gar· tıman almak nıyetinde olan muştermın 
diyan Sagratonun höcresinde bulunma· kokusunu, teşbihte hata olmazsa, bir tazı 
dığını görür ve keyfiyeti derhal ilan eder. hassasiyet ve ~-r'atile alıyorlar. 

mar, dostuma: 
- eimdi, dedi, İstanbul şehri entı püf· 

ten binalarla doluyor. 
Sagratoııun da kayıplara karışmış ol • !i:men her gun: evime en az yarım 

ması havreti mucip olur. Aradan bir ay du~ne 5?111sar gelıyor. " 
Çünkü zengin mimarlar, sermaye sa • 

hıbi ııçıkgözler, apartıman ticareti ya • 
pıyorlar. Onlann gayeleri, en ucuz f1a • 
ta, en gösterişli apartımanı yapmaktır!. 

geçer. Amerikada Saint Louis şehrindeki Sımsarıarın kılıklarından, pek muref· 
bir bankada bulunan ve Bagratoya aid feh olmadıkl~~· yan_f işlerinin pek tılu -
300,000 doların Sagratonun imzasını ta • nnda gıtmedıgı belli. Bundan da, apar • 
şıyan bir çek vasıtasile çekilmiş olduğu tıman satıcılarının, ve apartıman alıcı • 
anlaşılır. !arının, 2lyan etmemek için azamt ihti -

Üçüncü vak'a: 1937 senesi kanunusani· yat ve gayreti gösterdikleri anlaşıbyor. 
sinde, ve Geeves adında bir komisyoncu Biçare ı.imsarlar, ara yerde, hemen he • 

Malzeme kötü olsun: Apartunan, is , 
kambil kağıdından kurulma bir hına k:ı .. 
dar çürük olsun, ehemmiyeti yok .. Ye • 
ter ki, kübik ve sön derece lüks olsun "e 
lmllanışlı gözüks\in: Gaye bu. 

idama mahkiım ediJir. Geeves karısını men boşuna yoruluyorlar. 
öldürmüştü. Bunu bittabi gayet tabii görüyorum. 

Alıcılar, bu apartımanları, yapılır ya-

Çilnk- k sk b" pılnıaz· Şaya:-ıı hayret vak'a aynen tekerrür e- u o oca ır apartıman almak, ve- · . D h , 1 "a satma ı.. " h k ki b' - 1 k b" - Y epyenı apartıman... a a sn a an der. Geeves kaybolur. Ve Rio de Janciro- J ~ §UP e yo , ır gom e , ır . 
1 

• 1 da bir bankada bulunan külliyetli parası· pabuç, veya bir esvab alıp satrnıya ben· bıle kurumamış. dıye kapışıyor ar. 
nın gene bu çek ile alındığı tesbit edilir. zemez. Fakat bir kaç ay sonra, saçlarını ~·ohı.. 

Bu aç dehşetli vak'ayı aydınlatacak en Kaldı kf, bazan bir çift iskarpin satın yorlar. 
ufak bir iz bulunamaz. almak için bile, yüz dükkana girip çıkı • Çünkü yeniliğine aldandıkları apartı • 

Bu son vak'adan tam altı ay sonra te
sadüf ortaya bir ipucu çıkarır. 

Bir gece dehşetli bir iırtımı kopar. Ha· 
pishaneye yıldırun isabet eder ve dahil • 
deki duv&nn birini ikiye böler .. Hapis -
hane müdüriyeti ertesi günü tamirata 
başlatır ... Fakat herkesi hayret ve dehşet 
içinde bırakacak bir keşlfde bulunulur: 

Yıkılan duvarın içinde idam mahkum
larına rn:ıhsus höcrcden bodruma dar bir 
geçid uzanmaktadır. Meğer idam mah • 
kıimunun yattığı yatağın ayak ucundaki 
ayağı çevrilince bir kapak açılmakta ve 
bu kapak geçide yol vermekte imiş. Ge
çidden biraz ilerlenince tefessüh halinde 
bulunan üç cesede rastgelinir. Bunların 
da doktor Nozio, Sagrato ve Geevesin ce
sedleri olduğu anlaşılır. 

Bluefields hapishanesi 193-i senesinde 
mimar Sardo tarafından inşa edilmişti. 
Zabıta derhal Sardonun işçilerini istinta
ka çeker, mesele anlaşılır. 

yoruz. man, ya çöküyor, ya çatlıyor, yahud dll( 
Hele kadınlar, bir kaç metre kumaş adeta güneş altında kalmış kardan bir 

almak için, bir taç kilometre kaldırım bina gibi yava§ yavaş eriyor. 
uşınlıyorlar. Eğer işden anlıyan kimselerden mu • 

Bu vaziyette, bir apartıman alıcısının, teşekkil bir heyet tarafından tedkik edi • 
azami tercddüdle davranmasından tabii lirse derhal görülecektir ki, yeni ya " 
hiç bir şey olamaz. pılan ve yapılmakta olan apartımanlar • 

Merakla soruyorum: dan bir çoklan, içinde emniyetle otum~ 
- Bence, malını satmak 1stiyen adam, lanuyacak derecede çürük, ve kof bina. 

sıkıntı ıçinde bulunan insandır. Bu va • lardır. 

z1yette bir insan da müşteri ile pazarlık Bunların foyalarını, hatın sayılır bir 
ed~rken, fazla müşkülat çıkarmaz. Bi • zelzele değil, büyükçe bir fırtına bile 
naenaleyh bir apartıınan satın almanın, meydana ~ıkaracaktır. Çünkü içlerinden 
söylenildiği derecede zor olmaması lA • blr çokları, tene~eden yapılmış koca bire~ 
zım! kulübe gibi yıkılacaklardır. 

- Öyle ... Fakat şimdi öyle, dara gelmiş Mimar, bana dönerek ilave ediyor. 
insan tarafından satılan apartıman, yani c- Siz de, söylediklerimi gazctemze 
kelepir, hemen hemen kalmadı! Bugün yazarsanız, memlekete belki bir hizm(!$. 
apartımanlar, münhasıran satmak mak· te bulunmuJ olursunuz . 
sadile yap!lıyor. Çünkü apartıman ticaretinde yapılan 

Mimar Sardo hemen yakalanmış 
her şeyi olduğu gibi itiraf etmi°ştir. 

Binaenaleyh, apartımanı satan kazan. bu genış ihtikar, halkı, diğer esnaflanu 
mak ıstfyor. Apartımanı alan kazanmak ihtikarJanndan fazla mutazarrır eder: 

ve istiyor. Bu alış veri§e tavassut eden sim- Bu ihtikar, hayatları tehlıkeye sok • 

İdam mahkiiınlannın höcresine gitmek 
için bir geçid yaptırdığını, mahkümlann 
üçünü dt: ziyaret ettiğini, kendilerini ser
best bırakabileceğini, yalnız bu hiune • 
tine mükataten para istediğini söylemiş1 
mahkumlar da kurtulmak ümidile çekleri 
tereddi\dsüz imzalamışlar. Sonra her bir 
mahkfunu daracık geçidde boğazlamış, 
bir mOddet sonra da bankalara gidip pa
ralarını almış. 

Muhakeme neticesinde Sardo jdam e
dilmi§ ve il ele llu IW'eUe bpanlnl§tJlt. 

sar kazanmak istiyor. Ve işte bu yüz • maktadır. 
dendir ki, alış veriş güçleşiyor. Binaenaleyh, apartırnan inşaatının bu 

Otomobilde bunları görüşürken, mi • bakımdan sıkı bir kontrola tabi tutul • 
mara bir hasta gibi muayene ettirilecek reası, ihmal edilemiyecek derecede ha .. 
olan apartımanlardan birinin önüne gel· yati bir vazifedir!> 
nıiştik. Bu satırları yazarken, dostumun te ., 

Mimar, apartımana bakar bakmaz: mennisine ıştirak etmemek elirrlden geı.. 
- Hiç, dedi, otomobilden innüye bile miyor. Çünkü aksi takdırde, otomobil, 0o 

lüzum yok. Bu apartıman on para et • tobüs, tramvay, araba altında kaldığı • 
mez.. mız yetişmiyormuş gibi, bir de capartı • 

- Neden? mcJı altında kalmak. tehlikesile karşıla.. 
- Bu da •yemlik:. çilnltül ıaca~ız demektir! 
- • Ye.uk• ne .demek? Selim Tet•fik 
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İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 11- 3- 1938 

ÇEKLER 

ük ikramiye bir ediye, bir bebeOB 
ve bir ·şç kızma çıktı 

bi ug •• n 
------

Açılt5 Kapanı~ 

Londra 6.9, 75 630. 
Nn-Yorıı: o,7965 o.794fi 
Parb 25,1925 25,0ö7ö 

•• Vaziyetimiz bozuktu. iki ay evvel Mes'udu dünyaya 
getirdim. Geçen ay onun namına bir bilet almak içiıl 

iki altın bileziğimi sathın. n 0 
' 

1 
12815 39290 2949-f 20128 28898 30239 I Mll~no 115. 1250 15, ı 11>8 

38749 29595 33383 20530 13693 14915 Brük.ael 
4•70~6 4

•
7o50 

12642 33004 8002 3086 32672 18279 ~=mt 8;',~~ ~:!:~~ Dün ayın on biriydi ve devlet kuşu, ge- karsa, Boncuğun namına banka,a yttl' 
5948 15350 2144 29078 10451 16577 Botya \ 6.~,6175 63,49'lO ne hayli garib başlara kondu. Ne tuhaf- racagız ... Lira kazanan 

23436 8539 21870 9608 9058 2165 Amit.ardam ı,42 'O ı,4234 tır ki, dün, piyango ikramiyesinin gözüne İşte, şimdi, büyük ikramiye, bizim J30lt' . p...... 22,6470 22,6380 b 33820 8889 7518 34049 17603 19256, ·- ilişen bahtiyarların arasında, sevimli ir cuğun yarım biletine vurdu! .• 
V!yanı 4,2080 4,2053 J - d d "'- B İ ilin' l d • IJ' 4576 20647 7083 23333 15095 5309 Matlrtd 12 w~ 12 3810 ı .. yvanC.'.lgız a var ı. .ı.um ay sma para an say 1!;• 

36071 35613 37481 9917 27396 24526 Berlln ı,9718 ı 9710 Piyangonun çekilişı biter bitmez ilk i- rada, Bayan cBoncuk> la şerefyab ol~ 

3,0 O lir z nanlar 33321 11562 8985 37428 5893 10843 · Vıı.rtoY& 4 1875 4 lbö7 şim, bermutad, soluğu Eminönü meycla- Bayan Nihal, şımarık bir tavırla saloı>' 
12864 2445 25596 18884 38371 23572 l3udapeıı. S '888 S .iım; 1 nında nlmak oldu. Tramvay Emin önüne giren tombul, siyah benekli ve ~ 

32837 21287 6866 17561 7164 23775 12126 88eüıt;:!d 106·3914 106 3492 ı gelir gelmez, cez.a vermeyi bile göze ala- renkli bir kediye: 
D•- '4,2993 S.f,285/ cfj. 30 lira ka· z&n&nlar Yokohama 2,l"ldO 2,7.:6& Irak kaldırıma atladım ve sağ baştan sor- - Boncuk ... Boncuk. .. diye sedeıı 

1,000 lira z nanla MO!kOTa 23.72 23 73 guya giriştim. cZengin>, cKader>, cSer· Ve bize dönerek illve etti: 
9761 23277 21158 14326 17608 16298 Stok.bolm s,o.:ı33 s.0320 vel> gişelerinden: - Hiç şübhe etmeyin ki, fstanbuldJl" 

27929 39087 22024 21618 20673 22107 1245 4329 5865 - Ma:ılcsaf! dediler, bu sefer bizde bü- güzel kedisi budur ..• Geçenlerde, muhat" 

500 lira az nanlar 957 21449 17881 28956 12724 12115 ES BAM yük ıkramiye yo1':... rir Osman Cemal, 1stanbulun güzel lt" 

5477 26860 2512 26748 10497 17977 20906 15738 30198 Açılıı Kapanıı I cNirneb gişesinin başında, Bay 1smail, dılerinden bahseden bir yazı neşretrnı,ı 
21781 
19821 

30599 18956 
38460 24529 
19963 

6237 6858 3931 
38131 9439 26261 33561 15583 31156 An&dotu IDl. GO zevcesi Bayan Nimet ve katiblerl, kara O yazıda, bizim Boncuğun ismi bile gef 
31566 11721 29477 18219 28326 33124 peıtn 1'.ablı mekteb defterleri üzerine eğilmiş- miyordu. Kan koca, buna fena halde içe' 

ira 
25453 

2 Z nan.ar 31330 33738 16601 28107 37257 17515 A. em. G0 ndelı ler, teJ&şla, endişe ile sayfalannı eşeli· ledik ve Osman Cemale, Bayan Bon~ 
9279 7909 19787 37323 26949 21594 Bomontı - Nektar yorlardı.. namına bir mektub yazdık. Daha hiJJ 

35078 11531 32715 31759 
10490 
11836 
38270 
16576 

13846 
10470 
10308 
36546 
39972 

Axlan çtmento 
35721 27501 20286 17664 31786 6131 34350 Mcrktl".1 banka.sı 101 101 Bayan Nimet beni görünce: bir cevab vermedi Şimdi siz Boncuktsl 
4000 321 25352 16698 39520 21542 21915 ~ BankD.51 ıo 23 - Biraz .•. dedi .•. İki dakika bekleyin._ bahsederseniz, koşa koşa gelecektir. ÇilJI' 37888 12093 

13970 5967 
25663 34748 
2226.1 6346 

2524 
36383 
31545 
1830 

10038 11382 14240 10250 32982 29956 3073 Telefon 7 80 Kazananı ıınyoruz. kü artık Boncuk servet sahibi oldu ... tü 
9 .,.., ittihat •e Deatz. 12 76 Bel-' edi Ba b 27234 vvv88 12199 3314 16736 6652 5615 1 

1 10 
t..ıeyişim iki dakika sürm ". yan an yerindedir yani ... 

1 Şark Oe lrmenl 
26613 15223 7548 33452 29394 2771 36527 Terıtos 7 Nimet: Vedaa hazırlanırken sordum: 

2889 18967 28321 5284 24595 25354 25384 37237 22953 - Buldum! diye sıçradı ve adresini o- - Onun namına çıkan para ile uei" 
İSTİKRAZLAR 

1 O lira kaz n nlar 
14682 17555 10756 21977 39657 33245 1 kudu: yapmak nıyetindesiniz? 

4418 31044 4162 20498 10223 15661 - Ayaspaşada, Zümrüd apartunanm· Bay Fehminin zevcesi, gülerek, proJ~ 
24810 

7557 
5685 

31394 
13697 
14820 
2275D 

1734 4842 35283 
9270 39581 33704 

17494 2458 22613 
9747 574 28191 
3355 9652 33570 

35041 35238 2641 

8593 26739 
7670 21629 

30770 24783 

AçıJıı Kapanıı 
26467 7 12274 29556 23464 38245 da, 5 numaralı dairede mimar Fehmi ]erini anlattı: TQrk borcu I p~tn 
9043 15954 19660 898 104b9 2037

1 
, 1t ı •adl', 19 3-0 19 so Asal! - Biçarenin kamında mütemadi bi' 

24160 29114 26954 24969 33466 17020 ı • il udeı 19 325 19 S2ö Zevci, müjde vermeye koşmak üzere sanaı vardı. Bizim baytarlar onu bu derÖ 
10258 8705 12772 19418 15361 10120 1 l!l--------'--------1 davranırken: den kurtaramıyorlardı. Fakat biz de. A'f 169 7995 

34954 372 37651 6711 468 37882 9988 2365 ı T A H V l L A T - Dur ..• dedi ... Bay Fehminin bileü rupaya gönderip tedavi ettirmek imkiJll 
32637 32834 3012 2257 897 35102

1 

yarım ... Bu biletin yarısı da, Samatyada, nı bulamıyorduk. 15546 29789 
17929 1317 28056 

Açılıı Kapaıııı 
877 33540 19827 35504 11024 20497 Anadolu 1 P9· Yeniçcşme sokağında. 2 numarada. Bay Şimdi, kan koca, Boncuğu kendi partı 

10832 20671 1179 13123 32231 19780 , ı nclaU Yakubda... larile Viyanaya götürüp tedavi ettir-50 ira az nanlar 
35360 13835 26158 20885 36935 10739 • 11 pe. İki adresi de, atik ve kaşarlanmış bir ğiz ... 

6211 22297 4336 31455 20898 14379 2048 24863 473 8360 21493 4288 ı it n .._ katib sür'atile not eden Bay t~aille bir-
15364 36524 5971 6276 21861 195.11 28610 38436 35981 14663 4763 28515 An&dolu mil. pql.n likte, evvela Ayaspaşanın yolunu tuttuk. 
28180 26098 10711 34848 36195 39410 4345 28225 15531 25458 24291 9569 p A R A L A R Mimar Bay Fehmi, ve zevcesi Bayan 
14041 14571 10579 22292 30749 36661 27400 29985 14941 17960 19151 12302 ,Nihal evdeydiler. Bay Fehmi, cNimet> 
18080 19300 4896 25027 402 29658 5876 7379 26637 6389 8770 203;$ 

1 
Tllrt aıtını 1 ~ş Satış 1 gişesi sahıblne: 

24582 24277 13956 27634 26847 21454 38082 32494 3901 13143 8743 309 1 
1 
8anlınot O.. B. _ _ Siz, dedi, şu şansa bakın .•. Hatırlı-

21418 25575 8824 17972 31236 12746 39498 37382 25030 31723 29604 16142 ----.-,.; yor musunuz? Bu keşide için sizden tam 
fa87l) 19886 10081 5600 15620 329 26619 23559 33964 37507 38640 23900 altı tane bilet almıştım ve sizde, verdiğim 
21400 25516 20790 10006 138 35371 15898 18267 12323 29980 24192 10265 Doktor ... elli liranın üstü çıkmamıştı. O sırada ~ok 
3994 39679 31745 12960 25152 254 3529 7973 29705 22814 9166 J Ö .._ acele işim vardL Para bozdurtmanız.ı bek-

10713 5974 19701 33788 36411 28900 13107 4848 2960 37407 9042 
3479 brahim Zati gel ıcmemek için size: 

32373 22425 5694 35188 26280 21700 18226 37034 27986 3756 37340 !:~~ 1 ~ Belediye karşısında, Piyedoti - Bari, demiştim, bir de yarım bilet 
8702 14084 7015 34852 25104 28369 27245 38595 38399 2561 23325 16283 

1 

caddesinde 21 numarada hergUn verin de, hesab tamam olsun! .. Bu suretle 
14494 23262 11955 1722 31251 33463 35377 34625 1897 12563 27193 31830 Öğleden IOnra hastaıaruu kablll aldığım o yanm bileti, zevcem, bizlın 
16093 34964 

749
5 

32348 2079 31626 
18161 37708 17640 2523 33310 7987 eder. Boncuğun kısmeti saymış ve: 

MükAfatlar - Eğer, demişti, bu bilete bir şey çı-
~3925 17279 21281 20431 12520 18375 

26097 27035 17752 7509 10373 34033 Keşideyi müteakib dolabdan yeniden 
16093 23938 1794 25171 36136 20675 kırk nu:nara çekil.mi~ ve yirmi bin lf ra-
15552 18888 37001 9546 7812 33588 lık mükafat, kırk numara arasında beşer 
8291 21876 1421 38678 38117 354191 yüz lira olarak taksim edilmiştir: 

37205 39273 11938 1951 38395 3239 17563 5303 34330 25398 17163 36126 
26193 19936 26245 29304 32949 13338 39230 23100 17745 7904 8701 21445 
18614 2.2743 19253 21778 29192 12028 1127 11078 19528 22486 7562 27200 
--. ..... ____ ....... _ .. _ .. ______ ... _ ... ,, -- 25592 28665 27178 12859 18195 2959 

Yemen kralınm oğlu 
Ankara, 11 ·(Hususi) - Yemen kialı 

İmam Yahyanın oğlu Seyfülislam önü
müzdeki günlerde memleketimize gele
cek, bir hafta kadar kalacaktır. Misafin
miz iki günü Ankarada, beş günü İstan
bulda geçirecektir. 

24724 3930 17209 13175 39814 20180 
7145 33316 26983 684 4726 7725 

24395 16690 38247 28721 

On bin lirahk mükafat 
On bin liralık mükafat da en son çe • 

kilen ( 12623 ) numaraya isabet etmtş-
tir. 

ı ___________ i_s_ta_n_b_u_ı __ B_e_ı_ed_i_y_e_s_i __ ll_a_n_ıa_r_ı ______ __.I 

Karagümrükte Haticesultan mahallesin
de '! urkislan sokağında 62 nci adada 8 
metre yüzlü arsa. 
Karagümrükte Haticesultan mahallesin
de Loküncüler sokağında 61 inci adada 
6,23 ) üzlü arsa. 

Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa ma
rallesindc 47 inci adada yüzsüz arsa. 
Cihangir yangın yerinde Furuzağa ma
halle ınde Taktaki yokuşu sokağında 

23 üncü adada yüzsüz arsa. 
Fatılı v:ıngm yerinde Hocaüveys mahal
le ind 101 inci adada yüzsüz arsa. 

Sahası Bir metrenin 
M. murabbaı muhammen K. 

53,81 1 

40,0~ 2 

93,95 4 

24 2,50 

33,51 1,50 

İlk temi· 
natı 

4,03 

6 

28,18 

4,50 

3,76 

Yu nda semti, sahası ve bir metresınin muhammen kıymetleri yazılı bulunan 
r ratılmak üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri le
müdiirlü ~;inde göı ülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 

ız veya mektubıle bNaber 14/3/938 Pazartesı günü saat 14 de Daimi Encü-
mr rl buiunm lıdırlar. (B.) (1047) 

,,,,,,,.,., 
S.ı\ kıvırma makine! ri için umumi meclis tarafından 23/11/937 tarihinde ka

bul l<lıl n ve bu makinelerin fenni muayene vasıflarını gösteren mütemmim 

ttılımatnamcnın örneklerinden kafi mikdarı berberler cemiyetine gönderilmiştir. 
Alakadaranın malümu olmak ve oradan birer nüsha alınabileceği bilinmke 

iiıı:ar" ıl:ır.ı kevfivet olunur. cB.• cl3091t 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlügU ilanları 

Kiralık Emlak 
Galatada Mumhane caddesi 6 ncı Vakıf han kahve ocağı. 

1 - On beş lira aylık icar tahmin olu nan yukarıda yazılı vakıf mal teslimi 
gününden 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttır· 
maya konulmuştur. 

2 - 15/3/938 Pazartesi günü saat 16 da ihalei kat'ıyesi yapılacaktır. 
3 - isteklilerin her gün Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat şubesine müra

caatları. (1220) 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· · 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç, 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

Jütfen markasına dikkat ediniz. 

* Samatyada, eskiei Yakub, bizi, ~ 
olunmaz bir sevinçle karşıladı. Zaten ik• 
ramiyeyi kazandıklarını, oraya bizdetl 
evvel varan cSon Posta, dan öğrenen kıl· 
n koca, pencerede müjde gözlüyorların1• 

Bay Yakubun zevcesi, Bayan Hayriye: 
- Zevcim, dedi, gidip, cNimcb gi,e

sinden paralarımızı almamızı istedi. F .. 
kat ben: 

- Şimdi, dedim, biz oraya gideceğilı 
gişe sahibleri buraya gelecekler. Bi.ı ev• 
döneceğiz, onlar bizi evde bulamayın~ 
gişelerine gidecekler ve bu suretle saa&· 
lerce birbirimizi. bulamıyacağiz. İyisi JJtl. 
burada oturup bekliyelim. Nasıl olsa ge
leceklerdirr ... 

Bayan Hayriye, basık tavanlı odanıll 
bir köşesinden öteki köşesine asılmış bıt 
ipin ortasındaki beşikte uyuyan yavrıı• 
yu göstererek anlatıyor: 

- Vaziyetimiz bozuktu. İki ay evvel 
cMes'ud, u dünyaya getirdim... Geçe' 
ny, onun namına bir bilet almak için, iıd 
altın bileziğimi de sattım. Aldığım bile'1 
yavrumun boynundaki muskanın içill• 
de idi ... Nmayet bugün, bu masumun ta• 
lihi, bizi de mes'udaetti. 

Bayan Hayriye, anlatılamıyacak kadBt 
masum bir sevinç içinde; zevcine: 

- Gördün mü? diyor ... Ben sana: 
cGarıb kuşun yuvasını Allah yapar!• 

demedim mi? 
Kocası o kadar mutek.id değil: 
- Geç efendim ... diyor. Bu garib lcJJ• 

şun yuvasını yapan Allah değil, piyanP 
Zevcesi, elile kocasının ağzını tıkıyol 

ve: 
- Sus ... diyor ... Günaha girme ... ~ 

lah, kuJlarını rızıklarile beraber gönde
rir ... 

Zevci münakaşayı uzatmak fstem11°" 
ve: 

- Neyse ... diyor ... Bizim cMes'ud> cU~ 
mes'ud oldu ya ... Ona bak sen ... 

* Dün, büyük ikramiye kazanan bfleti1\ 
bir parçası da, tek kollu Cemal gişesi tr 
rafından Orozdibak mağazası müst•"'° 
demlerinden Bayan Mari ile, Bay Coni:11 

isabet etmiştir. Kimsesiz bir kızcağıs O'" 

lan Bayan Mari muharririmlzc: 
- Benim, demiştir, kimsem yok anıma. 

talihim var... Bugün, bana piyangonun. 
dördüncü isabeti ... Anam, babam olaydı 
da, talihim olmasaydı? 

Naci Sadulıa.1a 

Atpnzan şehir haricine çıkarılıyor 
Fatihteki Atpazan şehir haricme çılcB' 

rılacnktır. Şehircilik mütehassısı Pro 
nisanda Türkiyeye döndükten sonra J.t• 
pazarının ve bilıimum pazarlann yeı ıe
rınl şehir planında gösterecektir. 
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Viyana ·üzerinde 
1-l itlerin, 

Alman tayyareleri dolaşıyor, r ı 
1 TELGRAF HABERLERi 1 

• 
• • 

L..._ ________________ __.. 

muavını Viyanada! Borsa hakkında 

(B~tarafı l inci sayfada) yanadan biid~r!liyor: Kabine içtimaına 
Kabinenin içtimaı devam ediyordu. Al- kısa bir !asıla verilmiş ve bu arada te

ll'ıanya ültimatomunda saat beşe kadar lefonla Berlinle temasa geçilmi.ştir. Bu 
lnühJet vermişti. Kabine 5,30 da reyi· temas esnasında Plebisitin tehir edil -
iının tehiri kararını verdi. Fakat Alman· diğini ve Berchtesgaden kararlarının 
Ya bununla iktüa etmiyor, Şuşnig'in h:;- tamamen tatbik edileceği bildirilmiştir. 
tifasını da istiyordu. Nihayet Avusturya tir. 
başvekili sa.at 7,45 de istifa etti. Bu su· Berlin, bt•nun üzerine verdiği ce -
retıe Almanyanın istedikleri olmakla be- vabda artık Berchtesgaden kararlan • 
raber Avusturya üzerindeki Alman e- nın mevzuubahs olarnıyacağım ve Şuş 
lrıellerine sed çeken son mukavemet le nigin çeTdlmc5"i lazım geldiğini bildir
kırıtmış bulunuyordu. Hadise böylece rniştir. 
haa safhasını geçirmiş zannedilirken A· S:at: 19,45 Şuşn:gin istifası 
Vusturya Reisicumhurunun Şuşnig'in is-
tifasını kabul etmediği anlaşıldı· ve bu· Viyana · I 1 (Husus1 • Saat 17,30) -

Nazırlar tonlantısından sonra burada 
nu Alman ordusunun Avusturya toprak- -
larına girdiği haberleri takib etti. kabinede tebeddülat oladığına dair 

E5disenin bu anlattığımız safhalarına kuvvetli şayiafa: deveran etmektedir. 
aid tafsilat ile müteakip safhalarını aşa- Vjyana 11 (Hususi Saat lO) - Na-
ğıda, telgraflarda takib edelim: zırlar toplanhsmın sonunda Şuşnig sa-

Sa ... t .· 8 Hududda tahsı"dat at ı 9,45 de istifasını verdiğini bir be -
, yanname ile halka bildirmiştir. Şuşn~g 

Viyana 11 (Saat 8) - Bu sabah Vıya- be,·annamesinde Almanyadan aldıgı 
naya gelen haberlere göre, Alman milli ültimatom neticesinde istifa ettiğini 
l11üdafaa ordusunun motörlü kıtaatı, beyan etnıektedir. 
muhtelif kollardan Avusturya - Bavye- Londra ı l (Hususi) - Şuşnigin is
ra hududunun muhtelif noktalarına do.~- tifası habe-i dakikasında Londrada Re
tu se\kedilmektedir. Diğer taraftan, Al- uter ajansı tarafından işaa ~dilmiştir. 
tna>ı kıtaatının trenlerle hududa doğru Vivana f 1 (Hususi) - lstifasından 
srvkedilmekte olduğu ve bu hududun sonra· halka, radyodan kısa bir hitabe
Alınanya cihetinden sıkı surette kapatıl- de buluna-ı Şu~nig, ezcümle demiştir 
!rı.ış bulunduğu da haber verilmektedir. 1 ki: 
Şu halde Almanya, Avustu1ya üzerinde _ AJmın hükfuneti, Avusturya Cum 

. nıüsellah bir tazyik icra edecek demek· hurreisiiıe gönderdiği bi.r ültimatom i-
tir. le istifa etm"mi ve Ba~vekalete kendi 

Viyanada Seys İnkart plebist.in tehiri- ı tarafından ismi bildirilecek bir şah· 
rıe imale etmek için Şuşnig ile ı:ııüzake· sın getirilmesini istemişti 
telcrde bulunmak.tadır. Bu vaziyetle, faik bir kuvvetin taz-

Ba,şvekilin yanıpda bulunan kimsele· yiki altınd~ ve füzuli kan dökülme -
tın temin ettiklerine göre Şuşnig, aziın· mesi endişesile istifa ettim. 
karaııe bir hattı hareket muhafaza et- Allah Avusturyayı korusun!• 

~el-te olup plebisitin ne t.ari?i v~. ne de Saat: 20 ftalya işe 
terası şartları hakkında hiçbır musaade- ..., • • • 
karlıkta bulunınağa meyyal değildir. karışmıyacagrnı bıkhrıyor 

Sa::t: 12 Ültimatom Londra ı ı (Husus1) - İtalyan Ha.-
Viyana, 11 (HU!'Usi), (Saat 12) - Bu' ric:ye Nazırı Cianoyu ziyaret eden Ro

dakikada kulaktan kulağa akseden bir 1 madaki Fransız maslahatgüzarı, Avus
rivayete göre Almanya Avusturyaya bir turya mesclec;i hakkında İtalya ile rnüş 
liltimiilom vererek: ı terek bir teşebbüs yapılmasını te~lü ~t-
• l _ Başvekil Şu§Jlig•in çekilmesi ve ıı:işse de, Kont Ciano bunun mumkiin 

\'erine Seiss J:nquart'ın getirflmesi. olmad1ğmı bild!.rm~tir. 
2 _ Pazar günü yapılması mukarr<.3r Diğer taraftan, Italya hükumeti na-

lllebisitin bilamüddet tehirini istemişlir. mına söz söylemeğe salahiyettar bir 
Ültimatomun cevabı için saat beşe kadar zat, Avusturya hadiseleri mün.asebeti
O'ıilhlet verilmiştir. le fikrini soran ec~.bi ga~etecilere~ va-

Sabahtanberi hali içtimada bulunan z.iyetin vahim ve şwnullu oldugunu 
Avusturya kabinesi bu ültimatomu alır söylemittir. 
•lınaz vaziyeti derhal Paris, Loncir~ ve Saat 20 den sonra: Arusturya 
Roma kabinelerine bildirmiştir. Aynı 7..a· J • · r d 
inanda Şuşnig telefonla Romada Musso· ı Nazıler.n e rn e 
liniyi bularak Her Hitler nezdinde ta- V!yaa 11 (Saat 20) - Bütün 1ehir bil· 
Vassutta bulunmasını rica et~tir. fiıl Nazilerin konU-Olü altındadır. Nazi 

Sar t: 13 lngi!t:renL1 ihtara ı milisleri polis teşkilatını eıe almışlardır. 
h . he tarafında cgamalı AaÇ> bay-

Londra 11 (HYSUsi), (Saat 13) - Baş- Şe rın .. r .. lm ktedir. 

mz Allaha borçlu olduğunu ilave eyle- rın sabah toplantıya davet etmişfu: yeni kararname 
!l'Jştir. Diğer taraftan Çekoslovak ve Is • Ankara 11 (Hususi) - İstanbul ~ .. 

Cumhurreisj ordu umumi müfettişi pi- viçre bükumetleriı Alınan motörlü kıt'- sa komiser ve memur1arile borsanın 
yade generali Şilhavskiyi ordunun ku- alarm hareketi karşısın~ har ihtima - büdce ve meclisi ile itirazları tedkik 
mandanlığma tayin etmiştir. Sonradan li göz önünde tutarak hUdud kıt'alan • hey'eti hak.kında bir kararname neşre
verilecek talimatı orduya mumaileyh bil- m takviye etmiş ve seferber bale koy· dilmiştir. Bıı kararname ecnebi şirket-
direcektir. muşlardır. lere aid esham ve tahvilata dair hü • 

Viyana 11 (A.A.) - Saat 22 de cum- Viyanada vaziyet kümleri de ihtiva etmektedir. • ~ 
burreisliğinden aşa~daki tebliğ ne§fedil- D N B . l Nisan 9 38 tarihinden itibaren Üıf 
mi~tir: Viyana 11 (AA) - · · · &Jan- .&;ene müddetle kapanmasına karar v., 

Cumhurreisi Miklas B. Şuşniggin isti- sı bildiriyor: Baltalı -~ç bu akş~ Va- rilmiş olan İstanbyl menkul kıyme~ 
fasını kabul etmemiştir. Hükiimet ikti· tanperverler cephesmm merkezine çe-
darda kalmaktadır ve Alman tehdidine kilmiştir. Sokaklar insanla doludur. ve kambiyo borsasının komiser ve ımr 

1 pıl murları vazifelerini bu müddet içiııdr 
boyun eğmeye karar vermemiştir. Hükfı- Şehirde mua~~~ f~er a .3~ ya ir : Ankara borsasında göreceklerdir. 
met bütün memurlara vazifeierinin ba· maktadır. Pous ile numayişciler b Borsanın 19 3 7 mali sene büdcesi A.. 
şında kalmalarını bildirmiştir. Viyanada 1 birleriJe ku~k!a~~tadır. Şevk ve he· kara borsac;.ındo mer'i olacak ve Anka· 
ataşemiliter olan General Muf ve Al- yecan azamı haddini bulimuştU:. ra borsasının tesisi masraflarını ka1'9" 
manya orta elçiliği vazifesini gören saba ha karşı son vazıyet lamak üze.re mezkur büdcenin mas~ 
Keppler Almanyanın talimatma göre ye· Londra, 12 (Hususi .. Sabah saat 5) kısımlarınt:a 4000 liralık bir fasıl açı 
ni bir hükumet kurulmasını taleb eden Gece ıY'1nsmda Avusturyada vaziyet te- Jacalrtır. 
ültimatomu vermek üzere saat 19 da bellür etmiş ve N;azi temayüllerile tan:n· İstanbul borsasında halen iş gör 
Cumhurreisi Miklas tarafından kabul e- mış olan eski dahiliye nazırı Sei.s.5 In· mekdc olan borsa mcclısi ile itirazları 
dildikleri zaman, mumaileyh bu talebi quart başvekil olmuştur. tedkik hey'cti rJsan 19 38 tarihinden 
kabul etmiyeccğini söylemiştir. Avustur- Yeni kabine tamamen Nazilerden. mü- itbaren Ankara borsasının meclisini ve 
ya milleti tarafından ve onun isteğile se- rekkebdir. Yahu.z Şuşnig kabinesindeki oranın tedkik hey'etini teşkil edecek • 
çild;ği için yalnız Tann ve vicdanı muva- maliye na:arı ile emni~ umumiye na- lerdir. Ayni zamanda İstanbul borsa
cehesinde mes'ul olduğunu ve yabancı zın yeni kabineye alınmışlardır. 1.1 muamelatından ileri gelen iş ve. ih • 
hir h.ükfunetin taleblerini kabul edemi- Başvekil Seiss İnquart halita hitaben tiltı.flaıı da riiyete salfıhiyetli olacak • 
yeceğini bildirmişti:r. Avusturp müsta- radyoda bir nutuk söylemiş ve ~tir lard:r. 
kil devlettir ve öyle kalacaktır. Alman ki: İstanbul borsası kotuna dahil şir • 
delegeleri Avusturya hükıimetine saat - Tek millet. tek devlet, tek tef! kellere aid tahvil ve hisse senedleriniıı 
21 ae gene bir yeni mühıet vermişterdir. Avustury.!dan kaçanlar kotasyonu mezkur borsa kapaıı kaldı • 

Hitler Herlincfen aynfmryor . kab" ğı müddetce Ankara borsasında devam 
Londra, 12 (Hususi) - Şuşnıg m~- edecektir . 

Berlin 11 {A.A.) - Yann bir vapuruil 
denize indirilmesi töreninde h:ıwr bu
lunmak üzere Hamburga gidecek olan 
Hitler. hareketini tehir etmiştir. 

Viyana • Berlin telefon 
muhaberatı munkati 

Bedin 11 (A.A.) - Berlinle Viyana a
rasındaki telefon muhaberatı muvakka
ten kesilmiştir. Bunun geçici bir arıza
dan mı, yoksa hadiseler dolayısile Alınan 
hükiııneti tarafından verilmiş bir ka:rar· 
dan mı ileri geldiği hmüz malum değil
dir. 

Fransada heyecan 
Faris 11 (AA) - Havas bildiriyor: 

Avusturya vaziyeti Pariste en ciddi bir 
dakika halinde takib edilme:ktedir. Bu 
sabah Delbos hücum kıt'alarının Avus
turya hududuna hareketlerine dair muh
telif haberlerin tahkikini yapmış, Alınan 
büyük elçisini kabul etmiştir. Daha ev· 
vel uzun müddet Blumla görüşen Delbo· 
sun, bu vaziyetin vahameti üzerine Al· 
man elçisinin nazarı dikkatini çektiği 

zannedilmektedir. 
Diğer taraftan Avusturya orta elçisi 

de hariciye bakanlığına gelerek hususi 
kalem direktörü ile uzun müddet görüş
müştür. 

ltalyada sü~ llt 

sinde ticar~t nazırı, Vatansever C:bhesı· Borsaya yardım 
nin umumi katibi ile birçok kimseler Ankara ı l (Hususi) - Hükfunet 
Çekoslovakyaya il.tica. etmişlerdir. borsanın Ankaraya nakli münasebeti • 

Çekoslovak kabınesı bu ~ec~ fe~kalA· le borsaya nakdi yardım kararını ver. 
de bir ~o~lantı yaparak vazıyeti muzalte- dl. 
Ye etmıştır. 

Hitlerin muavini Viyanada 
Londra, 12 (Husu.si} - Bitlerin mııa· 

vini olan Rodolf Hess'in Viyanaya. geldi· 
ği teeyyüd etmi~tir. Alman tayyareleri 
Viyana: üzerinde muhtelif RÜmayiş uçuş;
ları yapmışlardır. 

Diğer taraftan Alman kabinesi de Ber
linde toplannuş ve Seiss İnquart tarafın
daı:ı A VU&iuryaya Abpew askerleri &ÖD· 
derilmesi talebini müzakere etmişm. Bu 
ta.leb Avusturya muvakkat hükiımeü Jla

mına yapılmıştı. 

Nazilerin talebi 
Viyana 11 (A.A) - Naziler Cumhur

reisi. Miklasın istüasuu ta.leh ebni§tir. 
Cumhurreisi bun• redd~t.miştir. 

Fransa da protesto etti 
Paris 1 1 (AA.) - Fransa bükü -

meti de A vuı-turya hadiseleri hakkın
da İngil terenin Aimanya nezdinde yap 
tığı protest"ya müşabih bi:r protestoda 
bulunmWitUI. 

Şuşnig Viyanayı terketti 

Frankocular 
• 

ilerliyorlar 
Barselon 11 (A.A.) - Mlllt MUdafaa Ne

zareti tel'-li:! ediyor: 
Şarkta Ns.syo:tallst taarruz devam eyle • 

mekte<'llr. Muniesa - Puebla de Alborbon, 
KorLe.s de ArJ.gon ve Ermita de Sangrego -
rio'yu ta.hl!yeye mecbur olcluk. Mukabil ta.. 
arcuza geçtik vr bir çoğu İtalyan olmak fi • 
zere mühim mlkdarda esir elde ettik. 

Salamanka 11 (A.A.) - Büyük karargah, 
düşmanın giddctll mukavemetine rağmen, 
Belhlte'ı3ln ve ayrıca Almonaclol dela Ku • 
ba'nın, Karin!~ero'nun, Puebla de .A.Ibor -
bo:ı'nun, Vnis:ı Naeva sırt?annın, Kodo kö • 
Jijnfrn, Munlek:.'nm, Plesa.nın, Plu'nun, Kor 
ws de Ara.gon'nun, Malts'ın, La.planilla.'nın. 
Ka.bezoa'urı, Alto~"un, Lantlela'nın, Kollado 
dela Vorgen'in, Malaten del Rio'nun, Mira -
bueno'nun, J "fuentes'in ve Moneva'nın zap 
tedtldiğlnl bHdl.rmelttedlr. 

Tenıel 11 CA.A.l - Teruel cephesindeki 
Nasyonal radyo, aşa.~ıdaki tebliği verınlşt.l: 

Nasyorı:ı.list kıt'aların taarruzu, "'tü 

~ekalet dairesinde verilen öğle zi~fe· rakl:ın. ~~ e. bırakıldığı ~ Schusch-
tıni mütcakib, Chamberlain ve Halıfax Plebısı.tn:ı genb berleri üzerine Vatan- Roma ll (A.A.) - Alman Intaatmın 
A, · • • • Alman h · niag'in istıfası a Avusturya hududuncftıki h~reketlerine . \'\ısturyadakı son vaz.ıyeti arı· 0 i mensubları her türlü mv-

Paris 12 (Humsi) - Viyanada dolaıpn 
bir rivayete göre eski blllfYeb! Schusch
nigg istifasını müteakip, dün geee Viya
ııayı terketmif ve ~hul bir semle git· 
mistir. 

cephede ilf"T'i hareketlerle devam etme!tte · 
dlr. İleri h:ıreke: o derece seri ve hükümet
çı. ıut.'ala.rın geri çeklllşi o derece aceledir ki 
Irıt'alarımı"'l!l dü~man ile rabıtayı idame et
timıesl hcmı>n hemen mümkün olmamakta• 
dır. Di.İŞ'll"n mtl"ılm mlkda.rda sil.B.h \'e CiP' 
hane bınlan.ışhr . 

cıye nazın Von RibbentPOpıa anlatmış· sever cebhes . 
1 

rd" dair olan haberleT burada 11eşredi1me-
lard kavemetlen vazgeçınış e ır. . . miştir. 

ır. hri de tamamen Nazılerm kon-
ChamberJain, Almanyanın Orta Avru· G:az şe a)dadır. Belediye bina- Resmi mahfeller bu hususta hiç bir 

J:ıa 'le Avusturyada ihtiyar ettiği metod- trolunde bulunm . retini havi bayrak- mal~at almadıklarını bildirmekte ve 
~tı tasvib etmediğini ve İngilterenin A· sına .gamalı. haç• ışa tefsıratta bulunmaktan sakınmaktadıdar. 
\•usturya işlerinde ciddi bir alaka besle- lar çekilnıiştır. b • Alman o·rdusunun t.U~l!~U SB"i~İ 
diği1li Ribbentropa bildirmiştir. Dahiliye Nazırmm ayannamesı Prag 11 (A.A.) - Çeteka ajansı "Ai-

Chamberlain Almanyanın bu hareke- • v· d b'ld" A . ·-· · ı· . . . ' _ .. p . 11 (Hususı) - ıyana an ı ı- man ordusunun vusturyaya gırdıgıru 
ının Ingilız • Alman muna5ebatı uze- :ıns, · be . d ' o d h r· T Dahilive nazırı bır yanname bıldırmekte ır. r u udndu Pa.ssaudan 

Schuschnigg'in Tirol taı-ikile İtalyaya 
gitmiş olduğu tahmin edilmektedir. 

Başvekalette Bitler bayrağı 

Viyana 11 (A.A.) - Belediye ve baş
vekalet binasına Hitler bayraiı çek.il· 

iştir. 
inde menfi bir tesir bırakacağını da mu· ı rı ıyor: İkı -kuta davet etmiş ve geçmiştir. Havas ajansı ise saat 20,4S de 

hatabına aynca ihta; etmiştir. ~:~;:;;~u~:dun: Alman kıt'alannın bu hususta Viyanada henü..z hiç bir ma- Fakir sürg Ünler 
- d ttİği şayialarını ele alarak, Al· lumat mevcud olmadığını bildirmektedir. 

Viyana 11 (Hususi· Saat 13) - Avus- tahaşşu, e h tti Avusturya toprağın- Münih ıı (A.A.) - Röyter: Almaıı kı- • • b• karar 
turya gazeteleri hükumete müracaat e- mım .~.! ala~ah: halkın sakin ve muka- taatı saat 22 de muhtelif noktalardan hu- lÇID 1r 
der.-k halk arasında cereyan eden heyt"!· da gorulse l r m geldiğini aöyle- dudu .-rTnişJerdir. Ankara 11 (Husmf) - Bazı mah -
tanlı rivayetlerin dogru~ olup olmadığını vemetsiz ka ması azı 0~~---

miştir. Paris 11 (Hususi) - G~ vakit Viya- kemelerce kaçakçılık suçundaiı sür • 
•orrnll§lardır. Matbuat müdüriyetinden, . ·yasi rnehafili bu beyanatı tef- nadan ve Pragdan gıela haberler, Al- gün cezasına mahk.fun edilen şah.L!la-
1'endilerine henüz verilecek bir :rnalıi· Parıs sı İn b k·ı f man m<>törize kıt'alanıı Avusturya hu· 1 rın iktısac?i vaziyeti müsaid olınıyan 
lnat olmadığı bildirilmiştir. sir ederek Seiss quart'm aşve a e ı 
~ f nl deruhte edeceğini ve sıranın bundan dudunda bulunan Passau ve Salzburg yerlere gönderilmekte olduklan ve fa-
-...azeteciler bunun üzerine tele o a k F h .l- h ı 

b _ Çekoslovakyadaki Sudet Al- ~ehirlerini geçere ort • Albert'e vasıl kir ma klımlarm buralarWıt aya.tan -
-uerline de müracaat etmişlerse de ora- sonra . . b·ıd· ktedi ı 
dan da hiçbir haber olmadığı cevabile manlarına geleceği kanaatını izhar et- olduklarıını ı ırme ·r. ~ nı kazanmak hususunda sefalete dil§ • 
ltatşılaşmışlardır. mektedir. A.lman kıt'alarm yarın sabah Viyana- tükleri görülınüştür. 
ıaa\·. 15 Avusturya kabı"nes·ınde . . . tif kabul ya varacak.lan tahmin edilmektedir. Adliye Vekaleti bu vaziyet karşı -CumhurrSISI lS ayı Almanya tebib ediyor sında mahkemelerin sürgün yerini ta-

dramalik müzakereler etmiyor Berlin l l (A.A.) - Alnlan resmi yin ederlerken bilh~ fakir suçlular 
mahfil1erinde. Abııan krtaatmm Avus.- için iktısadi vaziyeti müsaid ft iş sa • 
turya toprak1anna girdiği 'ka~ olarak hası mevcud vilayet ve kaza merke2 -

\'iyana, 11 (Hususi - Saat 15) - Nazır
lar ıneclisi hala içtima halindedir. Bu iç· 
tiınada, bir gazetenin kullandığı tabir i~e 
Alınan ültimatomu etrafında dramatik 
ltıüıakereler cereyan etmiştir. MU2ake
teler esnasında mühim kararlar alındığı 
~tGn Viyanada söylenmektedir. 

Saat: 18,30 reyiam 
r: tehir ediliyor 

Paas it (Husu.st saat 18,39) - Vi-

Pa.ris l1 (Husmf) - Saat 22 de Viy~-

başvekalet :mehafilinden alman bır na Cumh .. 
habere göre Avusturya urreısı 
Miklas, Schuaıchnig(in istif~ ~edd~t
mi ve eenebi bir devletin direktiflenle 
ha!eket edemiyeceğini bildirerek, kışla
lara çekilmiş olan askerin. vazife başına 
dönmesini emretmiştir· . 

Cuınhurreisi Miklas, bu hareketinden 
doğacak bütün maı'uliyetilı laesabmı yal-

yalanlanmaktadır. lerini tercih etmelerini yerinde bir işa· 
lngiHererrin protestosu ret olarak alakalılara bilciimüfilr. 

Nevyork 1 l (Radyo) - İn~tere 
hükUıneü, A vusturyada hadis olan va
ziyeti Alman hükfımeti. nezdinde ikin
ci defa olarak şiddetle protesto etmiş
tir. 

Başvekil Chamberlain kabineyi ya-

Büyük faşist meclisi 
Roma 11 (A.A.) - Büyük fapst mecli· 

si hMici vaziyet hakkında Kont Ciano 
tarafından hazırlanan raporu tasvib et
m'.ştir. 

--~----~------~ 

Filisfinde 
Harekat 
Kudiis 11 (A.A.) - Torşina civarında 

askeri kıt'alarla asiler arasında yeniden 
mühim bir müsademe olmuştur. Hare
kata tayyareler de iştirak etmişlerdir. 
Asilerden 30 kişi öldürülmüştür. 

Hayfa 11 (A.A.) - Dün Filistinin Şİ• 
ll'alinde yapılan harekat esnasında bir
İngiliz askeri ölmüştür. Harekata bugün 
devam edilmektedir. Arablardan dün ~ 
ki~ cılmüş ve yaralanmıştır. 
Takrıben 300 kişilik bir Arab çetesi şi

mal hududunda muhasara edilmektedil' 

Macaristanda 
Bir Türk mezarlığı 
Meydana çıkarıldı 
Budapeşte 11 - Macar ajansı bildiri

yor: 1934 denberi ~rgom,da, doktor 
Antuan Leopold'un nezareti altında y~ 
pılaıı kazılar esnasında kalenin Türkle
rın işgali altında bulunduğu zamanlara 
a1d birçok Türk mezar taşlan bulunmuşı
tur. Estergom, malı1rn olduğu üzere, 1543 
den 1595 e ve bilahare 1605 den 1683 e 
kadar Türklerin elinde bulunmuştu. Ma
carlar bu mezar taşlarını yeniden hür .. 
metle dikmek suretile, büyük şecaat ve 
cesaret ve harbculuk göstermiş o1an es
ki rnuhasımlarına karşı duydukları yük
sek saygı hislerini bir kere daha isbat et
mı~lerdir. 
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Muayyen hellef muvaffakiyetı J Kadm macer~lar.ra fazla yer 
temin eder ı vermemesi lazm1 gelen bir tip 

1stanbu1 okuyu. Cerededen Set-

Çeviren : 
K. Neyyir 

Madam Wilsonun mahalleye taşınması 
lmm dedikodulara sebeb oldu. Çünkü 
cenç ve güzeldi, fazla olarak dul ve yal
tıızdı. Sarışın yüzünün damarlan tutuş • 
turan tatlı bir ifadesi, ela gözlerinin ız • 
tırnbdan olgunlaşmış, esrarlı bir manası 
\'aıdı. Hayatı da esrarla dolu gibi idi. 
Heı kesten kaçıyordu. İsmini bile bilen 
yoktu. Daha siyahlar giydiği için ma • 
hallede cSiyahlı kadın•,diye tanılıyordu. 

Kimdi, ~ehre nereden gelınişti, niçin 
bu kadar mahzundu? Bütün araştırma • 
lara rağmen bu karanlıkları aydınlatacak 
hfç bir ışık bulunamadı. Siyahlı kadın 

yaşadığı yerde tam bir muamma gibi kal· 
tlı, bu muammayı çözmek mcrakile ya -
ı anlara yavaş yavaş bezginlik geldi. De
d kodu ve tecessüs yatıştı. Genç kadın 
uer('d<'ysc unutulacaktı, eğer ... Lise mü • 
tlüriı Cartier ile flört yaptığı haberi or • 

• 

taya yayılmasa idi... • 
Bu seferki dedikodu yalan değildi. Car. . 

Madam Wilson beyaz geceliği içinde, karyolanın önüne upurun senlmiştı 
tıC'r ile Madam Wilson bir gün birbirle : 

d ~ ı · ı uhak ka e.rı·1d· zünlü bir sıcaklık vardı ki genç adam bü-ı ine şöyle bir bakışıp geçmişler, sonra ısı çın men rn eme ran v L 

be.:>nlaşmıya, daha sonra da havadan SU• - Sence bu kadın sahiden masum mu- tün ıztırabını unutur gibi oldu. Uzanıp 
dan konuşmıya başlamışlardı. Bu konuş· dur? karısının küçük elini aldı, dudaklarına 

culanmızdan Meh-
med Kıyıcı soru-
yor: 

- Muvaffak uta· 
cak mıyım? 

Hedef muayyen 
olur ve ulaşma ça-
relerine baş vuru• 
lursa muvaffaki· 
yet Jhtirnalleri ço
ğaltıiabilir. 

• Tesadüflere bağlanmaması 
Uizım gelen bir tip 

Niğdeden Sabri 
imzasile soruluyor, 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım, talilıim 
nasıldır? 

İı;i tesadu ..... ı 
sonradan talih di· 
ye manalandırıla
bilir. İnsan, azim 
ve iradesi, teşeb

bü..,leri sayesinde 

tar Sevim imzasile 
soruluyor: 

- Muvaffak 
zengin olacak mı
yım? 

Ticaretle uğra· 

§Cllllar, kazançları
nı çevreleınedikle

ri için her vakit 
zengin olmak ümi
dini kuvvetlendirecek teşebbüslere girış
melidirler. Kadın rnqr.eraları ıa fazla 
yer verılmcmesine de dikkat edilmesi ı.ı. 
zımdır. 

Eline, ayağma çabuk bir tip 
Ankara okuyu

culanmızdan Alf 
Erinç de §Unu so-
n.ıyor: 

- MuvaffaJc o . 
cak mıyım? 

malar daha ilk dakikada doğan karljı • - Ama yaptın .•. Aktrisin biri... götürdü. Bir an ona her zamandan daha 
lıklı ı::empatiyi arttırdıkça arttırmıştı. Oyun başi.ıyordu. Genç müdür, yerle • yakın ve daba kuvvetle sahib olduğunu 
Giınün birinde genç müdür, genç dula rine dönen seyirci kafilesine katılmıya duydu. Ikisi de bu vak'anın o akşam aşk
Eonsuz aşkından bahis açtı. Onun da ken- mecbur kaldı. Karısına hiç bir şey belli !arına yeni bir ateş kattığını sandılar. 
dıni ayni kuvvetle sevdiğini anladı. Bir etmemiye çalışıyordu ama, bütün neş'csi (L.) a döndükleri zaman günlük hayat 
gün de ona evlenmek teklifinde bulun- sönmüştü. Otele dönüp de başbaşa kalır başladı. Erkek her gün mektebe, işinin 
du, red cevabı aldı. kalmaz !Ik işi duyduklarını anlatmak ve başına gidiyor, kadın evde yarı misafir, 

talihini bizzat yaratmağa gayret etmeli
dir. Muvaffakiyet sonradan kendi ken· 
dine hasıl olur. Eğer yalnız tesadüflere 
bağlanmaklR talihine güvenmek isteni· 
yorsa bu zihniyet, derhal müsbet hare
ketlerle, hamlelerle deği§tirilmelidlr. 

"Açıkgöz ve eline 
ve ayağına ~abuk 

olanlar kendi kud
retleri dahilinde 
uğraştıkları me\•· 
zularda ınuvaffak olınıyacaklanndan şüb
heye düşmemelidirler. Yalnız acele edil-

memesine ve kararların sık sık değiştiril· 
memesine dikkat gerektir. 

Cartier bunu, zavallının ilk izdivacdan izahat ıstemek oldu. Sesi, yi"ızü sertti. yarı ~şle vakit geçiriyordu. Fakat bir türlü 
canı yanık olduğu için haklı bir tered • Genç kadın sapsan kesildi, mahzun mah- eski neş'eleri geri gelmiyordu. Kocası o 

gecedenberi bir daha o bahsi açmamıştı düd geçirişine hamletti. Sevildiğinden c- zun: 

I · ama, dudaklarının sormıya cesaret ede -rnmdı. Cesaretini kaybetmedi. Teklifini - Evet, dedi, hayatımın sana gizli ka • 
mediği binbir sualin hünunasını gözlerintekrarlam;.ya fırsatlar yarattı. Madam lnn bir sırrı var. Seninle evlenmekle bu 

Wılson her sefer biraz daha yumuşuyor sırrı gizlemek hakkını kaybediyordum. de sezmek g\iç değildi. Yalnız kaldıkça 
hep on· yıl önceki gazetelerde Wilson €tbi idi. N;hayct bir gün razı oldu. Der • Fa.kat onu itirafa cesaretim yoktu. Bütün 

hal e\•lendiler. Müdür bir ay izin aldı. kaibirnle bağlandığım için seni reddet - da\'asına aid yazılanları okuyordu. Ka • 
J> rıse kadar güzel bir balayı yolculu - mek de elimde değildi. Şimdiye kadar ru::nın !ç yüzüne aid ne tahminler yürü
ğuna çıktılar. Ve orada her gün, her ak .. , sustum. MRdem ki inkar edilemiyecek tülmemiş, neler ortaya atılmamıştı ki... 
§am bır e~lenccden öbürüne koşmıya baş- şeyleri duydun. Artık her şeyi olduğu gi- Hatta bir gazete Madam Wilsonun aşı
lndılnr. İki genç mektebli gibi şen ve bi anlatmıya mecburum: ğile birleşmek için kocasını öldürdüğünü 

bile iddia etmişti. Vakıa bütün bu tnh -
tnC's'uddular. Genç kadın, güzelliğini bir İlk kocam Wilson bir sabah yatağında . l · b t k 1 şt M d w·ıs 

. .. . 1 h- - d mın er ıs a sız a mı ı. a am ı on 

• fiiuvaffakiyetin sırları 
Hamdi Ôzbay da 

§Unu soruyor: 
- Muvaffak ola

cak mıyım? 
Mekteb çağında 

bir genç için, mu
vaffakıyet sırları 

kitablarının içinde 
gömülüdür. Bun· 
dan başka da çare 
aramak beyhude 
yorgunluk olur. 

Girgin 
lstanbuldan Şe

kib de f otografının 
tahlilini istiyerek 
soruyor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 

Serbest ve girgin 
olmak ve muvaf
fakiycti kendi ken
dine gelen ve te
sadüflere bağlı bir 

• 
bir tip 

htidise olarak teliikki etmemek IAzımdır. rnatl"m tulu gıbı saran esrarı uzun en ölü olarak bulundu. Otopsi yapıldı. Vü • h k b"l d"l · ti b . mu a eıne ı e e ı meınış ama, unca 
~l\ rı.m1ıştı. ~skisınden daha parlak ve cudünde arsenik izlerine rastlandı. Bu hakaret ve zannaltında tutulduğu için korkusile yatağına girdi. Sabahleyin göz-/ Ve tam üstüne eğilirken yastığının ~l • 

ah<.1 a ıcı o ~uştu. . . . ilacı çoktnnberi çektiği bir hastalığa kar- Cartier ona artık ne saygı, ne de sevgi lerini açınca kendi kendinden utandı. tmdan tabancasını çekti, bir, bir daha 
Bır akşam tıyatroda ıdıler. Cartıer per- şı doktorlar ona vermişlerdi. Fakat bir • d lm t Nihayet biraz huzura kavuşabilmek ateş etti. Genç kadın acı bir feryad ko . 

de Brasında hava almak için dışarı çık- den bire öldüğü" için dozun ya kendi, ya - uBy:Oa
1
z 0b .. ul ş u. 

1 
d k 

11 
ld 

• . oy e oy e ara an a ama ı ı açı ı. için odasını ayırdı. Artık geceleri kendi· parnrak yere düştü. Gürültüyü duyan 
tı. Kadııı bı~az yorgu~du. Salonda kaldı. hud bir başkası tarafından arttınlmış ol- Dostluktan ve aşktan hemen hemen düş- ni emniyette duyabilmek için kapısını ki- hastabakıcı koşup elektriği açtL Işık, o-
~ rtıer ~.~ l.:ır kaç dakıka geçmed~n onun ~ası d.üşünüldü. Vak'a bir intihar de - manlığa geçmiş gibi idiler. Kadın ikinci, litliyor, hatta yastığının altına bir de ta- ciayı en katı yürekleri parçalıyan biı 
~anına aonuyordu. Tam salona gır~~e~ ğılse bır cınayetti. Derhal ben zannaltı • defa evlendiğine günde bin kere lfınet e- banca gizliyordu. tablo gibi aydınlattı: Madam Wilson be
yan locadan kulağına karısının adı ılıştı. na lllmdım. Hatta bir doktor Wilsonun divordu. Bunu duyan erkeği §İmdi yeni Bu kuruntular içinde geçen buhranlı yaz geceliği içinde, karyolanın önüne up
Mc:rak etti, durup kulak kabarttı. Loca • g:ce:e~in ağ~ına bir ş:y ~ıkanarak öldü- bi; şüphe kemiriyordu. Acaba bu kadın bir yalnıziık Ctirtier'in sinirlerini bütün uzun serilmişti. Ağzından kan sızıyordu 
daki iki erkekten biri öbürüne: rulduğünü _bil~ ıı:rı surdu. Bu haksız it- ondan da birinci kocası gibi kurtulma • bütün bozdu. Ve tam bir sinir hastası gibi Can acısile kıvrılan sağ avucunda bir de-

- Hangisi, hangisi kuzum, göster şu - hamlann hıç bıri ısbat edilemedi. Masum nın uir çaresini aramıyaca.k mıydı? Bu yatağa düşmesine sebeb oldu. Karısının met kağıd vardı .. Bunlar, ilk seviştikleri 
nu bana ... Hani şu meşhur Madam Wil • olduğtlm anlaşıldı, kurtuldum. düşünce bir gün zihninden bir şimşek gi- bakmasını istemediği için bir hastabakıcı günlerde Cartier'nin kendine yazdığı aşk 
son değil mi? diye soruyordu. Çok sarsılmıştım. Yıllarla memleket bi gelip geçti, sonra daha sıklaştı. Daha tuttular. Bir gece geç vakit hasta bakıcı nıektublarıyrlı. Genç kadın büyük bir aşk-

- Şu beşinci sıranın başındaki güzel memleket dolaştım, kendimi avutmıya ça- bir kaç ny evveİine kadar yaşadıkları o bitişikteki odasına çekilmişti. Cartier de la taptığı kocasının ruhunda sönen ateş· 
saı ışın yok mu işte o ... On yıl önce gör- lıştım. Nihayet tenha bir köşede yerleş- eşsiz :ışk günlerini diŞindükçe böyle bir zorla uyumıya çabalıyordu. Birdenbire yeniden devlcmek için son bir ümidlc ,,
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ıni.ıştüm. H:ç değişmemiş. Hemen tanı - rniye, der~iml yalnız başıma dindirmiye şeye dünyada ihtimal veremiyordu. Bir oda kapısının usulca açıldığını duydu. A· ları yastığının altına koymıya gelınişti. 
dım. Ne meraklı dava idi o ... Gazetelerde karar verdim. Seni, bu sırada tanıdım. Ve melekten bir canavarlık nasıl beklenir • laca karanlıkta içeri giren beyaz, ince, r----------------

s. t "d d ğ .b. ld B d v- YARINKİ NUSHAMIZDA: harfi harfine. ta~ib etmiştim. paya a yenı en o muş gı ı o um. U· di? Yalnız ve uykusuz geceler yatağında uzun silueti derhal tanı ı. ~nsıydı. sağ 
- Sonu ne oldu idi, bu kadın nasıl ol· nun için evlendim. Bütün hakikat bun • sabahı beklerken sinirleri zfıfa düşüyor, elinde bir şey tutuyordu. Cartier uyu - Mavi gözlü kadın 

du da kurtuldu? d.m ibarel.. şüphe yeniden içini kurd gibi yemiye baş- yormuş gibi gözlerini kapadı. Gölgenin 
- Nasıl olacak?. Kafi delil bulunama- Sesinde öyle tatlı, öyle içten gelen hü- lıyordu. Ka~ gece bir daha uyanmamak sessiz sessiz yatağa yaklaştığını duydu. 

Son Posta'nın edebi romanı: 7 
ğına çarparak sendeledi. Boş evin için- kunç ya~ızJığın içini üşüten havası i
de uğursuz uğursuz çınlıyan bu made- çinde kalbine garib bir teselli süzüldü. 
ni ses Murtaza efendinin ruhunda ak- Mangalı sedirin kenarına çekerek kül
sisad:ı yaparak vücudünü baştan aşağı leri e~eledi .. dibinden çıkan yanmış kö
titretti. Merdivenleri elyordarnile çı- mürler, bulnnık bir koku tüterek biraz 
kınca aralık bir kapıdan hafif bir ışık sonra ışılcamağa başladılar. Sedirin u
süzülen sofada ayaklan mıhlandı. Bu, cundaki kısR ayaklı tahta iskemlenin 

f = Ah, Şu Hayat! 
Yazan: Nezihe Muhittin = taza efendi, birkaç saniye orta yerde le kapanmış kahve takl.llllDı gördü. Her 

KadmAar111 mutlaka dinlenrneğe 
mecbur olduğu bir vaziyette soğuk bir 
gi.ın, hiç dü~iinmeksizin gene tahtaları 
silmiş, yemekleri pişirmiş, taşlıkları 
çıplak aynk y!karnış, fakat yukarı çık
tığı zaman saçını başını lop1ıyarak ko
casını karşıbnnağa hazırlanacak yerde 
büti.m kuvvet~ kesilerek yatağa düş· 

müştü. l\födhiş ve işkenceli bir geceden 
sonra g:tn doğarken sevgili çocuğunu 
Cıksliz bm:ıkarak ölen genç kansının ö
h.isü önünd<? i~i sızlıyan Murtaza efen
di, dirisi ve güzcJliği karşısında da söz 
söylemesini bi!miyen ağzını kapıyarak 
kı.. an cdiJmeğP giden iri bir koç gibi 
komşu a:-kada"lannın arasına katıla
rak mahal'e kahvesine gitmişti. 

durdu. Döniip tekrar sokağa çıkmak is- şey yerli yPrinde idi. Sanki kapı açıla
adamcağızı arkadaşlarından biri akşam tiyordu .. bu akşam bu evde yatmak pek rak Nat'iye içeri girecekmiş gibi mana
yemeği iç~n evine davet etti. Murtaza müdhişH. Fakat bunu duyanlar sonra sız bir ümide kapılarak çarpan kalbini 
efendi bir arahk titriyen sesile oğlu ona ne diyeceklerdi?. Bu mahallede ne- duymamak için Murtaza efendi cezve
Müniri sordu: Bitişik komşularda ba- fes bile gizli kalamazdı. Elini cebine so- yi almak iç!n masaya uzandı. Bir kişi
kıldığını söylediler. Derin bir nefesle karak kibrit kutusunu çıkardı. Çaktığı lik san cezveye su koymağa bile hacet 
kabaran göğı;:ünü elile bastırdı. Mini- kibritin d"nuk ışığı, duvarda uzanan yoktu. Hepsi önceden hazırlanmıştı. İ
mini öks~iz Müniri yalnız bir odada bul- göigesini yan belinden ta tavana çıkar- çine kahvesi bile konmuş olan cezveyi 
saydı, onun kundağına kapanacak ve bu dı. Etraftaki eşyalar gizli bir elle yerle- mangala sürerken kulağına kapı çalı
kadar temkin!i görünen bu adam hıç- rindcn kıpırdanarak geri çekiliyorlar- nıyormuş gibi geldi.. evet sahiden ha
kıra hıçkıra ağlıyacaktı .. Yatsı ezanın- mış gibiydi. Gözlerini karartan Bu ve- fifce kapı çalırunıştı. Yatsıdan sonra ge
dan sonr~ mahalle erkek~ri dağıl.mağa himli sahneyi geçerek bir odaya girdL len kimdi acaba? Murtaza efendi ~ağı 
başladılar. Murtnza efendi de evine Burası 0 kadar korkunç değildi. Beyaz inmeden cumba camını sürerek sokağa 
gitmek i~in kalktı.. buna kimse itiraz patiska i~to:lann üstünde Haleb kuma- doğru eğildi. Kapının önünden bir ka
etınedi. Itikodlannca ölü evini yalnız şından kınlll1.ı yollu perdeleri vardı. dm sesi: 
bırakmak günahtı. Kibritin sönmek üzere olan alevi par- - Yab~nrı değil - diyordu - aç kapı-
Murt::ın, gündüz sevgili karısının ce· makiannı y!lkıyordu, bir kibrit daha yı oğlum, benim .. 

nazesi geçen bu eğri büğrü sokaklardan çakarak konsolun üstünde duran lam- Murtaza efendi mahallenin kadınlan 
yürüdü, evınin önüne gelince içini ka- bayı yaktl. Oda iyice aydınlanmıştı. hakkında kayıdsızlığına rağmen Acar 

ı.tuı tan\ efendi, karısının cenazesini rıştmın acı bir hüzün onu kapının eşi- Duvara b!tişik bir yer yatağı serilmişti. Fatmayı tanırdı .. bu çaçaron kadından 
MerkPzcft>ndidc toprağa gömdükten ğine çömc!ip hüngür hüngür ağlatacak Odanın ortnsmda duran bakır manga- hiç hazzetrnPdiği halde bu gecenin ız
sonrr. için;n deıin acısını bir damla göz kadar dE>:-indi. Anahtarın kapı kilidin- lan ortasında kRbank külün bir kena- tırabı içi'nde onun gelişi içine garib bir 
ya.· :e sÖsterMedcn erkeklik şamnı de çıkardığı s~s içi:ıi ürpertti. Geri ge- rından k!zıl bir kor için için ışıldıyordu. teselli sumnu~tu. Hemen cevab verdi: 
k .ulnrma isbılt etmişti. Yiizii fazla-ı ri giden adımını içeri atınca Malta taş- Odada bu yatağı hazırlıyan, mangala bu - Şimdi geliyorum. 
c:ı araran, Etdımları b:rbirine dolaşan lığ:n zifiri kcıranlığında sıırnıcın kapa- ateşi gömen kimdi? Murtaza efendi kor- Aşağırian Acar Fatma: 

Yazan: Af aksim Gorki 

- Zahm~t etme - diye tekrar seslen· 
di - &nahtarı atıver .. ben açar girer.im. 
.Murtşza efendi anahtarı attıktan 

sonra liwıbayt eline alarak merdiven 
ba~ından taşlığ:ı doğru uzattı. Acar Fat
ma mercUvendcn çıkarken konuşmağa 
başlamışt!: 

- Ge-cP. \'akti rahatsız etmek ıste
mezdim ama Müniri merak etmıycsın 
diye geldim. Şimdi uyandı.. ben de alıp 
sana getirdim. 
Kadın kucağında gözlerini oğqştu

ran çocukla beraber sofaya çıktılar .. 
eskice bir yün .atkının altından küçük 
Münirin şirin yüzü görünüyordu. Ba
basını görünC"e atıldı. Murtaza efendı 
acıklı bir gülümseme ile çocuğunu ku· 
cağına aldı. Sonra mangal başına çöme
lip bir sigrı!'a saran komşusuna: 

- Size zahmet oldu .. geldiğinize çok 
iyi ettiniz.. Müniri görmek istiyor
dum. - dc:>di -

- Ben de onu bildiğim için gece ya
rısJ demedim geldim ya evlfıdım .. Mü
nirin :ne:ak edecek hiçbir şeyi yok .. 
gık bile demiyor.. ikindidenben mışıl 
m•şıl uyudu ... 

Murtaz? efendi bu izahatı dinlerken, 
minimini yurrıuk elile bıyıklarnı C"c>ken 
oğlunun yüzüne hazin bir gülüşle ba· 
kıvordu. Yavasca: 

w- Baka~ım bu gece de us:u oturncak 
mı? - d:~:e mırıldandı. 

- Mabadi vnr -
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fit~ SPOR •• 
UÇ ---OZ TLI 

Yazan: Ziya Şakir 

Bitab bir halde gelen c_asuslardan biri kendisini güçlükle Kamer Hanın çadırına 
atarak: " Ean'ım, Mogollar, hepimizi ele geçirdiler. Arkadaşlanmın kafalarını 
kestiler, Cihangir on bin süvari ile yollan kesti, Timur da, Göktepeye geldi!,, dedi 

Bugün ve yarın yapılaca' 
milli küme maçları 

Şimdiye kadar yaptığı dört müsabakadan birini b~ 
kazanamıyan F enerbahçe, Alsan cağı yenebj)ecek 1111 

Kamer Han, kızının ordu a- j etrafı bir takım Mogol süvarileri tara- geçmişler; dağlara ve yaylalara yayıl- Alsancak takımı bugün ilk maçını j cak oyun iki tarafı da ayn ayn bir 
ı-asında bulunmasına evvela itiraz f ından çevrilmişti. mış olan parça parça düşman kuvvetle- Fenerbahçe ile Taksim stadında yapa- tem karşısında bulunduracaktır. 
etmişse de, fazla mukavemet de göster- Mogollnr, korkunç naralar atarak ya- rini takibe girişmişlerdi. caktır. Yerden ve ktsa paslı oyun . " 
memişti. Nihayet, birkaç kadınla bera- lın kıh~larla firarilerin üzerine Timur, art1k vaziyete hakinı olduğun Milli kiline maçlannda yaptığı dört Muhafızgücü her yerdeki mağlubıyt 
ber gelmesine müsaade etmiştL atılmışlar; önlerine gelen K8şgar atlı- dan emindi. Onun için, hiçbir ihtiyata oyunda henüz bir tek galibiyet el - tine rağm~n. her an için gol brsa~ 

larını al kanlar içinde yerlere yuvarla- lüzum görmeden bütün askerlerini ileri de edemiyen milli kfune şampiyonu Fe lan \'e bu suretle daha çok tehlik 
Kamer H~m ile Hatay Bahadır; her mıya başlamışlardı. sevketmiştL Kendisi de, hem takib iş- nerbahçe, takımın biraz~ olına- lan bir takımdır. 

ihtimale karşı. Burke Goryan mevkiine Kamer Han, fena halde şaşırmıştı. !erini idare etmek, hem de ele geçen e- sını hüsnü idare edemediği için diğer Miıdafaas1 hücum hattına JliSbf 
çekildikten sonra, Mogol süvarilerinin Hayvanını şiddetle mahmuzlarken: sirleri Semerkande sevkeylemek için, bir İzmir takımı karşısına biç çıkma - daha güzel, hatta daha canlı o 
hareketlerL"li tarassud etmek için, mü-, - Kızım!.. Atını sür .. kaç .. kurtul (Atbaşı) mevküne doğru ilerlemiş, o- dan kaybettiği puvanlan _göz önünde tadır. . (} 
teaddid csısuslar gönderm~lerdi. Diye, Dilşad ağaya bağırmıştı. Ve rada tevakkuf eylemişti. tutarak şimdi açılan boşlugu doldur - Beşiktaşın her takım için cıd 

Fakat aradan gl.inler geçtiği halde, bu kendisi de çılgın bir sür'atle hayvanını Cihangir, K~gar hükümdapnın çe- mağa çalışmaktadır. tehlikeli ola~ kale önlerindeki o~ 
casuslardan hiçbir haber gelmemişti. sürerek s!k bir ormanın içine dalmıştı. kildiği I'levkii haber aldığı için onu o- Beşiktaşa karşı nisbeten derli top- karıştırıcı anlarını sükfınetle ~ 
Casusların, böyle birdenbire ortadan Dilşad ağ4l; elindeki altın kırbacı bü- rada bastırmak istemişti. Fakat bunu lu bir oyun yapan Fenerbahçe bütün yabilmek için Muhaflzgücü mil 
kaybolmaları, hem Kiışgar hükümda- tün kuvvetile atının başına indirerek yapabilmek için, dağlan her taraftan gayretine rağmen müdafaa hatiını kuv şimdiye kadar gösterdiği o--···..,.."~"-& 
rına, hem d'i! Hatay Bahadıra bir hayli ileri atılmıştı. Fakat, bir Mogol elinde- sarmak lazım gelmişti. Hall~uki, yanın- vetlendiremediği için, netice alacak o- daha kuvvefü bir müdafaa yap:ıv" 
end~e vermi~ti. Ve bu endişeler içinde ki kılıcı fırlatarak, atın karnını parça- daki kuvvet buna kafi değildi. Onun i- lan hücum hattını layıkı vechile tat - mecbur kalacaktır. 
de, aradan on ·beş gün kadar bir zaman larnıştL Kamer Han'm kızı, bir anda ~in b~b~ınl\ haber göndermiş. kuvvet min eder bir şekilde oyuna hfıklın o - Beşikıaşın normal takımı, 0 n9 ~ 
geçmişti. karnı deşilen hayvanla yere yuvarlan- ıstemı.ştı. lamıyor. .. zım olan altı sayıyı yüklenip i~ 

Nihayet on beşinci gün, bitab bir hal- mıştL Timur; kendi şahsı için hiçbir tehli- Müdafaada Esad, v~ Yaşarın, hu - la gelmesi için kafi bir sebebdir· 
de Burke Goryan'a gelen casuslardan * ke görm~:liğinden, maiytinde sadece iki cum hattında da Fıkretın buluıunaması, G 1 ta Be k 
1 iri, kcnd!sini güçlükle Kamer Han'ın Kaşgnr askerleri, her tarafa dağıldı. yüz atlı alıkovmus, diğerlerini kfunilen Fenerbahçe takımının ahengini fazla a a snnıy - Y oz ~ 
<'adırına a;arak: . . . Parça parça aynlan Timurun atlıları oğlu Cihımgi;e gÖndermişti. bozmuştur. ~a.k!mın. hey'eti mecmua - İstanbul şi!d maçı için ~ 

- Han ırn!.. Mogollar, hepımızı ele da bunları ~iddetle takibe başladı. Ka- Ormanın tenha köşelerine kadar so- smı parlak şohretlerı olan, yorgun ve olan Galatasara! - Beykoz d8 
1- eçirdiler. Arkadaşlarımın, kafalarını mcr Han e~ela izini kaybetti. Kestir- kul.muş o!an Ha tav Bahadır, 0 tarafla- bu sahada bi'r hayli yıpranmı.ş bul~nan yarın saat on bırde Şer~ stadın ~ 
]r ·11cr. Be!l, bin müşküiat ile kurtula- me yoll:rdan, İli nehrinin sahillerine ra yayıl . .ın Kaşga~lılan toplıyarak, ol- oyuncuların teşkil etme~ .oldu~nu nayacaklardır. Kuvvetlı takımlar) 
l- . ~· Fa~;:ıt si~e, ç~k a~ı b1: hab?r inerek oradan sür•atıe karşıya geçti. Ve dukca miihim bir kuvvet elde etmişti. aı:ık Fenerb~hçe idarecilerınm gor - şısında hnr uıman parlak oyunl:t,ll 
t,etırdım. Cıhangır, maıyetındeki on bın dağların sarp bir köşesine çekildi. Onun maksadı da, en kestirme yollar- muş olması lazımdır. . . mış olan Beykoz, b.u o.yu~da G . I' 
atlı ile? bü1ün. yoll~.n kesti. Tim~r da, Hatay Bahadır da aynı suretle hare- dan Kaş~nr geçidlerine atlıyarak orada Takım halinde sahada yerlennı ~ = rayı üzecek kadar ılerı gıden bi! 
o~:ız bın fü!! .ııe Goktepeye ~eldı. B~- ket etti. o da, İli nehrini geçti. Fakat; Timura pusu tutmak, böylece, son defa lan bu oy~n:,uıann kısmı ~zamı ye öze kund~.r. . . er 
{!UD ylırın, sız1::ı etrafınızı çevırerek hıç maiyetinde kalan atlılarla sahilin or- olarak talihini tecrübe etmekti. nazarda buyuk kuvvet halinde g Dömıfınale yaklaşmı.ş olan b . 
~übhesiz ki, burada bulunanların hep- manlık kL("ımlanna geçerek orada giz- Fakat tam hareket edeceği zaman çarpıyorr.a da milli It_?me n:'-3çlan pe~ takım hiç şüphe yok ki bu oyunıı ~ 
sini kı~ıçtaıı geçirecek. lendi. Mogol kılıçlarının altından kurtulmuş parlak bir surett~ .. ~oste:ınış w.o~d: ~ ettiği kadar ehemmiyet verec~ltl~ 

Dedı. K8şgar kuvvetleri öyle bir şekilde olan bir yaralı gelerek: bu takım a.rhk y~ruyemıywecegını f _ Bcykozun her fırsatta kuvve~ b tı' 
Kamer H:ın, bu meş'um haber karşı- dağılmışlardı ki, btmları toparlıyabil- -Timur, bütün kuvvetlerini gönder- çık bir şekılde bagıra bagıra anla dafaa ~yaı:ması Gala~ray ~ücuı; 

sında titredi. Fakat Hatay Bahadır: mek için Timur da kendi kuvvetlerini di. Kendi.;;i, iki yüz atlı ile kaldı. Aman maktadır. .. . - tını hıç şuphe yok kı sarsabilece 
H. t l" tm · · H ' Ti d w · . . . .. · Ü · Müd~faa hattı her hucumu bın muş- halded" - ıç e.aş e eyınız, an ıın. - agıtmak mecbunvetını bıssebnıştL bu fırsa!ı kaçırmayınız. zenne atılı- ır. 

murun b!zi ele geçirmesi mümkün de- Mogol hükümda;,. bir taraftan, oğlu nız ... demişti. külatla önlemeğe çalışıyor ve her ~z: Bugünkü diğer maçlar 
ğildir. Bll'"aya gc!inceye kadar, mevcud Cihangfr de diğer taraftan, büyi.ik nehri (Arkası var) yik a Hında nefes alamaz anlar geç İstanbul B. takımları lig maçl~ .. lı 
olan gcçidle>ri aşmak için, kanadlı kuş =- yor. . . ku tl' b' bugun" Şeref stadında devam edile<:"' 
lm k ı . ~ ' I 1 Muavın haltı nısbeten vve 1 ır vef o a azım. B • JR ~ [] v Q .. .. . . k ktan va- tir Galatasaray - İstanbulspor ; J 
Diye, Kamer Han'ı teselli etti. . ır Doktorun ~ ~ halde olan onu, gerıyı .oruma lerbeyi - Kasımpaşa takımlan bıt 
Lakin aradan üç gün geçer geçmez, Günlük Cumartt'S:I 1 . kit bulup yardımk e~klıyoti:·olan mua- nasebetle karşılaşacaklardır. · ' · B · · k · · Takımın mer ezı sı e .... _...Mt geçıa1erı bekl:yen karakoııaro.an: N ti d ug n u rogram . k .1 .. k k futbol oy_ ômcr ~ 

T . d .d b ak o arın an vın hattı va tı e en yu se 
- ımurun or usu, geçı aşına Y - ız - Mart - 1933 - cumartesi 1 b' a gelm~ I~ 

ıaşt1. ua .. ocı·g"erı·n hazım 1 S TAN BUL nakyı~~d~yuncu ann ır aray Beşiktaş klübUnUn yok o 
Diya habPr geldi .n' • " şe 1 1 ı. 1 dd 

' ~ . . . . iT. t • / i ötre neşriyatı: Müdafaanın bu şeklile hücwn hat - telgrafı bir kahV ede bU Ull 
0 anda Kaşgar ordusu, bırbırine gır- uzerine esır er 1%.30: Plfıkla Türt: muslklsl. 12:50: Hava- tı takımı kolay kolay zafere götüre - ~ 

di. Hatta bir kısım askerler, firar etmek B:ı.zı klm!elerde yemeklerden sonra his- dis. 13.0S: Plft.kla Türk mu.sik1s1, 13.30: Muh- clt 1 pamadığı için takımın Beşik-taş klübile fut~l~ • 
istediler. Hatay Bahadırla Kamer Han, sedilen hnzımsızlıt, §1.şldnlllc, gaz çıkar- tellf pllik neşriyatı. c sayı.a~ ya ini te kil etmektedir. da çıkan ihtilafın hall~ old~ 
bunları güçlü!cle durdurabiidiler. mo.k, aı;ırlık ve keslkllt: gibi ahvalde bil. Akşam neşriyatı: en .acınaca yer. ~ .. . yazmıştık. K1üp idare hey'etı bu ~ 

B
'lh H B h d Tim hassa bu Arfı.z inkıbaz ııe refakat ederse 1 18.30: Emlnönt. Halkevi giıstcrlt kolu tara- Iste haftalardanberı boyle bır man - h kk d Ankara ile yaptığı. J 
ı assa at ay a a ır, urun ge- ı r tından bir temsil 19· Mandolin ve gitara· • · · a üzen Fenerbahçe belki bu yet a ın 8 ııv 

'dl . 1 k b'l •. k i çot: ınühlm bir ihtimal ııe karaciğerin · · · zara ıçın e Y • h b t · · ı cek bir telgrafı V':J çı erı zor ıyaro geçe ı ecegıne an vazifesini ifa etmediğine en bilytik bir Zekeriya Tavınan ve cıtartst Flarder. l!l.30: .. k" oyunu kazanır beliti de kaybe- a era ıçın gc e . An}dlr"· 
değildi. Fakat Kamer Han, daha ihti- dellldlr. Karaciğerin hazım üzerine olo.n Konferans: tJniversite namımı Prof. Oben - gun.1 :1 ' }emekte idi. Dün geç vakit 'f 
yatlı davranarak, üçüncü geçidin arka- tesirleri büyüktür. Barsaklara boşalt.tığı dorter <İ"lsan kanseri ve mücadelesl>. 19.55: debAı ;r· cak takıntı elimizdeki fikstüre gelen bir yıldırım telgrafı o~~e 
sına çeküC.i Ve derhal askerin başına safra bir taraftan barsaklarımızı hareket. Borsa haberleri. 20= Sadi Hoşses ve arkadaş- san w .. . . l'b · dan biri tarafından idare hey etill 

_. . . _ tiri dil: diğ lan tarafından Türk musfklsl ve halk şarkı- göre yaptıgı uç maçın bınnde ga 1 • ı- . rdan aıınıP 
g.eçe.rek rnudafaa sıperlen vucude ge- et r. er taraftan er ifrazat safra lan. 20.30: Hava raporu. 20.33: Ömer Rıza kı"sı'nde mag·lup olmnc::tur. Bu kadar rilm. ek. maksadile memu 

huzurund'l ancak ya~lan ve diğer gıda ~ b d ı] ştır 
tııdı. maddelerini hazmedeblllrler. Safra ak- tarafından arabca söylev. 20.45: Semahat öz- ma da iki got atan, dört gol yiyen bu susı ır yer ~ a~ mı '. . -- ~ 

Fakat .. Mogol ordusu, karşısında hiç- maısa p:ınkreasta ifrazat hiçbir tesir denses ve arkadaşları tarafından Türk mu- .ç müdafaası za ·ıf hissini ver - İdare hey etı bu va~ıyetı o~r 
bir mania dinliyecek halde değildL yapmaz. o zaman hamıolunmadan me- lsit:lsi ve "halk p.rkıları, <saat Ayan). 2l.15: takımı~ ~ den sonra yaphğı tahkıkat netı~ f. 
v:ı... 11 .... d tı· d •1 d vaddı gld3 tye bııric~ çıkar. Safra aynı Kl~tk Turk musikisi: Nuri Halll ve arka- mektedır. ahrem te'grafın Beşiktaş& b~ 
... ~gar ı.arm yuzun en, ı ag arın a daşları tarafından 21.so: Orkestra. 12.45: A- Takır.un çok genç oluşu, enerjik ve m ' • .. - enm· ve b" 1 zamanda barsakların mlkrQblarını dıt b rakıldıgını ogr ış soğuktan ve açl ktan can veren ın er- telef edı.>r. Mevaddı &ıdalyenln barsak- 1 Jans haberleri 23: Plii.kla sololar, opera ve cesur oyuna tam hazU' oldukları bir dev veye ~ . • ,1 
ce Mogol aske!"inin intikamı, şimdi bu larda ta2l:\ kalmasına ve blnnetlce <te- operet parçalan. 23.20: Son haberler Te er- re tesadüf ettiği için şayanı dikkattir. ele geJırı:1ıştir. ' . ? 
hücum kuvve~lerini tamam.ile çılgın semmüm blnefsthl> denilen zehirlenme- tes1 günün programı. ı d mu""ddet knc:- Klup ıdare hey etı tarafındal\ Futbo çavınn a uzun ·"'t • büyük •uU 
bir hale getirmişti. !ere manl olur. Karaciğerin vnztresJni ,.,.,,.,. maktan artık bllonış, hatta oyun zev - ed~len futbol~u • • mes 

Timur, yalın kılıçla ortaya atılmış; mü~itülleştırecet suıısttmaııerden çekl- A N K A R A kı'nı· bı"1e kav. betmiş bir takun için tz- ragmen affedılmıştir. 
- nlnlz. Bunlıln!l başında alkol gelir. İçki-

hücun1 s:ıfünının başına geçmişti. İlk 1 ler lı::~mıc!~er üzerine c;ok fena tesirler 1% - Mart - 1931 - Ca.martes1 mirin genç kadrosu herhalde ihmal e - . . • k ast 
hücumda şn~kın~ dö~en Kaşgarlı~~r, yapar. Bu:ıd:ı.n sonra da ağır yağlı ye- Öğle neşriyatı: dilir bir kuvvet olmasa gerektir. Bıgada hır arazı avg .... il 
1rm.. ak. lan'l. u1er.mdekı. muvakkat kop-1 mekler, s1lamuralar, tuzlu balıklar, ağır 12.30: Muhtelif pllit n~yatı. 12.50: PlAk: İzmir takımının Taksim stadından Bı"ga (Hususi) - Bozlar kö)'U ~I 

1 t h hrı b 1 ak t b lamadan ge tauııar karaciğeri çolı:: yoran şeylerdir. Türk. muslkl.sl ve halt prkılan. 13.15: Dahi- 1 v--
ru erı. a _rı~ . ı e v ı u • ıı ve harlcl haberler. galib çıkması büyük bir sürpriz o a - kile Bigalı Fehmi ve Münib v~ ~ 
ri çekılmişlercli. 1 CeYab isteyen okUJ"acalanmızın posta Akşam neşriyatı: caktır!. verese beynindeki müzmin arazı ~ 

Mogol S":ivarilcrinin birçokları da at-' puln :rollamalannı rica ederiz. Aksi tak- 18.30: Plflk neşriyatı. 18.35: Çocut:ıara Ka- Beşiktaş: Harbiye - Muhafızgücü 13.fı, kanlı bir hadiseye sebe.b . oıı:1.~ 
dirde lstekterl makabelesb kalabilir. ragöz: (Küçük AIO . 19.ı5: Türt: musikisi ve lfuni}e ll' 

~mı ı:m~ğcı s~:ınüşler; hayret~ şayan halk şarkıları: (Servet Adnan Te arkadaşla- Milli kümP. maçlarının son dep!as - tur. Kendisi?i. mahk~e i ğıı f 
bır çevıklik1e yuzerek karşı sahıle geç- rı). 20: saat llynrı ve arabca neşriyat. 20.15: man oyunlarını yapacak olan Beşıktaş gören Fehmı, ahar koydeıı tuttu urıP 
ınişlerdi. Nöbef ci Türk musikisi ve halk şarkıları: <Salflhnddin birinci futbol takımı bugün ilk oyunu- mele ile kavgalı topraklan s "f>~ 

Hatay Bahadır büyücek bir K~gar ve arkad3şla.rıl. 21 : Hut:u~ kon~ma.. 2l.l5: nu Harl>iyegücü ile yapacaktır. Milli başlayınca köy balkı da bi_l' .Yo 
.. f ·1 b d M 11 k 1 E1 ezan eler Stüd:10 salon orkestrasl. 22. Ajana haberleri. k "' nla t gı· dört oyunda k dil .. haklı gördükleri ~jjl mu reze-::ı e ura a ogo an arşı a- 22.ı 5 : Yarınki program. ·ume oyu nnı yap l • • • en erını .. . tıO 

mış; hakikate!l kahramanlık addedile- Bu ge<"e nöbetci otan euaneler şanlar- Fenerbahçe ile berab~ kaldı~ ıçın l~n üzer!ne h~cum etnıişler,dJ.l"· 
cek surette çPrpışmıya başlamıştı. dır: lralı An .... bir tek sayı kaybetmış ola;ı Be~ıktaş, bogaza boguşmaga başl~şlar 1~ ~ 

Bu çarpışmaya,. o.rtalık kararıncaya lstanbtıl cihettndekilcr: Beyo2ıu, Taksim, trı:unvay c:ad':' inanmak ve kabul etmek !n~ ~ı kuv- Ne~cP.<le .~a~ın e~ke~ b~r ha~ 
kadar devam etmıştı. Ortalık karardık- Aksarayda: <Şeref>. Alemdarda: <Abdül- desinde köşe başındaki 51/5J nu· vetli takımların başındaki yenru mu - yak yıycn koyluler, ılen gıtrne~ .J;c:e 

h b 1- . kadir>. Beyazıdda: (Cemil>. Samatyada: maralı knsap dOkkAnı üç dOkkA- mekted' k d • 1 1 amele de hacµ.-- J'i 
tan sonra, -o z:ımanın ar usu u mucı- <RtdV<\nl. Ernlnönilnde: <Hüseyin Hus- nıı tet'rik edilerek ayn ayn ve ya· hafaza et ır. kara agı mış.ar, şt~F, 
bince- iki taraf da boğazlaşmayı terke- nü). Eyiihde: (Hikmet AUamaz>. Fener- hut tam olarak kiraya verilecek· Harb"ye takımı genç oyunculannın hallini terk\~ oradan savuşrnu el 
derek siperler içine çekilmişlerdi. de: cvıtnm. Şehremininde: <H~dl>. tir. tsıeyenler Galatadn, Haraççı gözü pek ve atak oyunu karşısında Be- Bu gırtlaklaşma esnasında sıoile 

Kamer Hcın ba("ının üzerinde büyük ŞehzadPbaşında: CÜntversite). Karagüm- Sokağmd 86 numarada kum8şçı şiktaş temkinli ve ağır basan oyunu i- Sinekçili Yeş'.l Mehınedin soP3 uı ~ 
bir fcla~et b~lut~nun dolaşt1gınıv his- rükte: (Fuad). Küçiltpazardn: (Hikmet ArUn Keçeciye mnraca11t etsıııler. le hiç şüphe Y. o_k ki işe hiıkim olacak fası patlatılmış ve sağ kolu ~..-Ab9 

Cemil). Blkırköyünde: <Merkez). 1028 Yaral ~- _& 
settiği için, derhal arka taraftaki. dar Be>otıu <'thetindckller: kadar kuvvetlıdir. . . . şından kı:ı~m~. . ı, altJV", 
bir gcçidden firara karar vermişti. İstiklı\l cnddesinde: (Dellasuda). Tepe- otc TABİBi Harbiye takınu da Beşıktaş gıbı u- şehre getırılmış, tedavı a1~1iiJet' ı 

Bu kararı 0 kadar kat'i idi ki; Hatay başında: <Kinyoli). Kııratöyde: <Hüseyin ~ ~ zun pas!ı bir oyun tarzına n:ın.liktir .• İ- tır. Hadiseye sebeb olan koY~ 
Bahadırın bütün rica ve ısrarları hiçbir Hüsnü). İstlkl~ caddesinde: (Llmoncl- RATJP TÜRKOGLU sabetli vuruş yapamadıkları tÇln netice kalanmış ve haklarında adli 
tesir husute gctirem"''"";..+1 yan>. Pıır.galttda: CNarglleclyan>. Beşik- almakta müşkülat çelonektedirler. Bu başlanmıştır. 

=·""l~"" taşta: (NnU Halid). Sirkeci: Viyana oteli sırasL hM f -=----------
Kamer Han ortalı~ ağarmıya baş- - tarz oyunla hücum üstüne· ucu~ ır- . • 1 • .,.1 

larken. kızı D·ı1·c::ad Agva ile kadınlan ve Boğaziçi, Kadıkoy " Adalardakiler: No. ô!6, Kat 1 de hergo.n öğleden , satı bulan Bcşı1ctaş alı·şı· k_ old. ugurmu lzmıt Baro Reıs ıg •. cı ..t 
ı.: Üsküd'U'dn: <J.hmedlye). Sanyerde: COS- sonra saat 14 den 20 ye kadar k ~ r 

büyük bir rnUfrezeden mürekkeb atlı- man>. Kadıt:öyfinde: (Büyüt - tİçler>. hastaları kabul eder. 1 kadrosile bu oyunda buyu bır avan - ismi\ barusuıuın ~ tooıan rei' 
tarı , lmıs siir'atle geçidi geçmişti. Fa- BüyükRdada: (Ş1na.s1 Rıza>. Heybelide: I taja maliktir. ınış ve baro reısl!ğlnı u.uıaE.la dld 

kat, hıç ·Ürr.id etmediği halde burada (Tana~). 1 Muha!ızgücıle pazar günü yapıla - 5edad Pes: ııeç'tlıruor.ır 

1 
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Devlet Demir yolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilinları 1 
Muhahunen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malzeme ve 

"Ya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 25.3.1938 Cuma güniı sut 10,30 da 

(orı bu!.-ııkta) Haydarpaşada gar binası dahiiindeki komisyon tarafından açık 
tkaiıtme suretile satın almacakbr. 

Bu 1§e girmek istiyenleı in her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaiıdf? birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
lrlüracaatları lazımdır. 

Bu ~ aid şartnameler k'.Jm•&yondan parasız olarak dajıtılmald.ıdır. 
' - 1000 kilo yağlama için yün fitil • muhammen bedeli 1925 lira ve muvak

bt teminatı 144 im, 38 kuruştur. 
2 - Jnoo kilo ambalaj kağıdı muhammr.n bfıdeli 1170 lira ve mU\"akbt tem.i

nııtı 87 lira 75 kuruştur. 
3 -.2610 adet muhtelif şeıtJ VE eb'atta d111a!no kömürü muhammen. bedeli 

l54(ı lira ve muvakkat teminatı 115 lıra ~O kuruştur. (1328) 

"1#///1111 

. .\nkara istasyonunda gazino bahçesi iİışaatı, tanzimi, .kanalizasyon, su, ten • 
tirat tesisatı, yollan ve sair müteferri ameliyatı dahil olmak üzere kapalı zarf 
tlıuıne eksı1tmeye konu~muştur. 

1 - Bu işin keşif bC'del: ceman 42500 li radtr. 
ka 2 - İstekliler bu ışe aid şartname ve sair evrakı Devlet demiryo1Jannm An

ra, Haydarpa§a, SirkPcı, veznelerinden 212 .kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 24-3-938 tarihinde Perşembe günü saat 15 de Devlet ~l -

ları Yol dairesinde toplanacak merk~ birinci komisyonunca yapılacaktır. 
ır. 4 - Eksiltmeye ~ırebıJmck için isteklilerin teklif mektutlan ile bırlikte ap
gtda yazılı teminat ve vesc.1ki ayni gün saat 14 de kadar komisyona tevdi etmiş 
0lınaıatı lazımdır. 

A. - 2490 Sayılı kanunun ahkamına uygun 3188 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği ve '§artn e.mede yazılı vesikalar. 
C - Nafia Vekaletinden musaddak mü teahhilik vesikası. (599) (1229) 

,.,,,,.,., 
1.tuhnmlnen bedeli 9968 lira 7.f ku:-uş olan 71492 Kg. muhtelif clnı 'ft eb'adda 

~ın~r 17/3/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada pr binan dahilindeki 
Olrıısyon tarafından kapalı zarl usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 747 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

'-lin ettiği vesaik ve Resmi gazetenin 1/7 /938 gün 3645 No. lu nüshasında ın· 
tftar etmiş olan tal~atname dahilinde alınmış vesaik ve teklifleri muhtevi 
&arflannı ayni gün sa:ıt 14 de kadar Haydarpaşada gar b~ dahilindeki komis
)on ıeisligine verilfnesi Jazımdır. 

:Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıhlmaktadır. (998) 
,.,,,,.,., 

10/3/938 tarihinden itibaren tam vagonla nakledilecek .kasablık hayvanlara 
tart tenzillı tarife üzerinden ayrıca yüzde on tenzilat yapılacaktır. c597. cl238• 

EFES BANK Ltd. 
T0RK SOSYETESi 

SERMA YESI 500,000 T. Llraeı 
Merkezi : ZONGULDAK 

Her torla Banka .Uoamaleleri 
Eski : (Zonguldak Yartlım Bankam). • 

OSMANLI BANKASI 
T0RK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARiHi : 1Y3 

e.rm.;,.&: 10.111,0lt tnıwa lllU 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
~ans. Marsilya, Nis, Londra ve 
llançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
lran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya. 
Bunye ve Yunanistcmda Filyalleri 
~. 

Her turlu b nka muameleleri 
yapar. 

1'ıauı Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
lloıatlıda Sivrihisarlı kasab Osm:ın•n 
~ Polatlı inhisar memuru Ahıved Pa· 
~~llu aleyhine açtığı 212 lira alacak da· 
~ cari muhakemesinde: Dava olu
" A.hıned Palaz oğlunun tebliğata sa· 
\b ikaınetgihı bilinemediğinden ilanen 
!"ltlilat 'fasına mahk~ karar veril· 
~ Olduğundan mumaileyh Ahmed Pa • 
'-' Oilunun 6/.f/938 tarihine müsadif 
~ınba günü saat 15 de Polatlı sulh hu
' Jııahkemesinde hazır bulunması lü· 
~olunur. 

Diş tabibi "' ' 

~~~.~~ .. ~.~.!~~2 J 
-...........::: Telefon : 22416 

'buı İkinci İflas Memurluğundan: 
~ ~Uflis Oskar Cilaciyan masasına ge· 
iltn stınbuı Belediyesinin yol vergisi ve 

~ ~e. teşhir ve levha resminden cem'an 
dliı 76 liranın resnli ~sikaya müste· 

'Ict ol 
b 

nıasından 6 ncı 8ll'aya kayıd ve ka· 
\ll~ 

t~' \1e iıntiyaz talebinin reddine İf1is 
~ l«enıurhıtwıca karar verilmiş ol· 

llin olunur. (5M.1) 

SON POSTA 

KOMOJt:N 
SAÇEKSiRi 

&aça.n1 elzem ola• 
bir ••dil'. 

Saçlann tWerlnl mnetlendlrlr.. 
DOkQlme81nf teaer. KepetlerJ ta • 
mameo giderir n bQy11me tabW
yetiııl artırarak aglara yellldeıı 
bayat nrir. Kokuaa ıaw, hll•nıp 
kolay bir uç ebhidir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYC>aLU· lsTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Cibali kutu fabrikasında mevcud 1000 kflo çul parçalariyie 450 aded .ko!a 

çuvalları pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 16/JII/938 tarihine ruthyan Çal'ffDlba günil .. t 10 da Jtaha. 
taıta Levazım ve Miibayaat Şubesi satıı Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak malları hergün Cibali kutu· fabr.ikuınd göıill bilir 
I~ - _1s~ekli.lerin pazarlık için tayin edilen gün ve saa~te " 1: teU:tmt para· 

larıyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları illn olunur. c11S6• 

----1 - Kabataş kırtasiye anbarmda mevcud 5000 kilo tahmin olanan eM:f nrala 
matbua pazarlıkla satılacaktır. • . 

11 - Pazarlık 16/llJ/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye anbarında görülebilir. 
l:' - !st:eklilerin pazarlık içın tayın edilen gün ve saatte ~ 15 teminat para

tanyle bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona müracaaUarı ilin olunur. cl155• 

lstanbul Üniversitesi A E. .. P. Komisyonundan: 
Birinci Şirürji Kliıt.:ğine alınacak tıbbi iletin açık eksiltmesi 21/3/938 pazar. 

tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
iateJı;J "J ' 'l..tOA --~t. ' erm - - üaalit kanWWDda 711zlh Wplwn ,,. 1716 Jira ......... 

men 1*delliı terrunatı olan 14 liralık makbuzlariyle komisyona gelmeleri. u.te 
ve prtname hergün g&;ilebilir. cll57:t 

biri 

• 

BURUŞMUŞ 
• 

CiLT 

Bir doktoru IBJ&Dı 
11arret llelfl 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlannı 

kaybeder, bu hayatı ve kıymetli 
wıaurlan iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana Üni
versitesi prof~örü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. cBioceh tibir ve genç hay
vanların cilt hüceyrPlerinin mc:-
kezinden istihsal eclilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
ToJcalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, ~atmazdRn 

evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençl~ştirir ve 
buruşukluklarınızı serian izale 
edtr. Bir haf ta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün
dflz için cfıt unsuru olan beyaz 
ren,mdeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine 

Sabn aldığınız Tokalon 
kremi Yazolannın büyük 
bir kıymeti vardır. Onlan 
bayilnize iade ettiğinizde 
beheri için 5 kurdf alacak, 
ayni zamanda kıymettar 
mnklfatJan bulunan Toka
lon mü.sabakuına İftirak 
hakkını veren bir bilet tak
dim edecektir. Gelecek 
ntisbalanmızd. ilin edece
ğimiz Tokalon piyangosu 
ikramiyelerini okuyunuz. 

Son Posta 
Tnml. 8l7aa2. Havad!a ve Halt ıazetlll 

'Yerebatan. Çatalçef!De sokak. zs 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı n 
resjmlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemlze aittir. 

ABONE FIA TLARI 
t • 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 ı 
Ay A7 
Kr. K,, 

TURK1YE 1400 760 tOO lt>U 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşu:diı. Adt~ 
deliftlntıek 25 kuruştur. 

Gel~n cvralı geri verilmn. 
IUnlaTdtıl' me••afiyet alınma. 
Cevap için mektublara ıo kuruılut 

Pul ilavesi lizımciır. 

•••••••••••• 
1 Po.ta Jcutıuu : 741 latanbul 

TelgNf : 8oG Poeta 
.,....,._ : I020.1 

1 1 



16 Sayfa 

Avrupanın bayat, kur tlu çocuk gıdalarından 

sakınınrı ! Yavrularınızın midesini abur 
cuburla doldurmayınızt Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılıyor. Çok iftibelı ye ıeverek bnytlrler. Bu saf • 
öılll unlar .-itamini bol, gıdaıı çok ye kalorüıi yükaektir. Blitün 

çocuk doktorlan buna ıabadet eder. Avrupada daima diploma· 
laı·Ja muaaddak birinciliği kazaıımlfbr. Bu kadar yük.ek evaafa 

malik tabii ııda ancak H A 8 A N Ö Z L 0 U N L A R 1 O 1 R. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Euğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelye, Badem , Çavdar özü unlannı 

çocuklarınıza yediriniz 

Hayvanata Mahsus Unları 
Hasan Özlü Unlarının elekten geçen kepekk karışık tozları beşer kiloluk 

paketler içinde yirmi beş kurusa satılmağa başlanmıştır. Südü az hastalıklı 

veya zayıf olan at, kısrak, inek, koyun veya tavuk. hindi, kaz gibi kümes hay
vanatına kalorisi ve gıdası çok olan bu unlardan yediriniz. Südleri bol, yav
rulan sıhhatli, canlı olurlar ve kemik kalmış hayvanlan şişmanlatır. 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Kan~ı7.hk, i tahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevresteni, ademi ik

tidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsı:ı:lık ve kabtzlarda 
üç ründe şayaw hayret tesirini gösterir. 

(FEMtl.) laboratuvan bu kuvvet ilacını sayın miişterilerine tanıt • 
malda rnüftehirdir. Viicude dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik, 
cilde faravet, saçlara ve gözlere ateı ve parlaklık veren bu en birinci 
kuvvet ilacını afiyetle kullanırus. Her euanede bulunur. 

Cildinizin tahriş edilmeme ini 
••terseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraıtan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

SON POSTA 

..... 
Tek kollu C E M A l G İ Ş E S 1 

1ahl111 CEMAL GÜVEN 
Dün çekilen beşinci keşidenin l!P.~lllJPJ~~"""·-

en büyük ikramiyesi olan 

0.00 
L!BA YI 

9185 numerolu bilet sahipleri ~~~~~ 
{Orozdi - Bak Mağazası müs- t: 
tahdemlerinden Bayan Mari 

ve Bay Coni Filipidis) 
Kazandılar ve paralarını derhal 

TEK KOtLU CEMAL'den 
aldılar 

Edirnede otobüscü Bay 
13541 numcrolıi biletle 

• O O O fJr 
Kauuıdı Kendisine Yıldırım telgrafla müjdelendi 

Adres: Eminöniinde Köşede 57 numerolu 

Tek kollu CE G • • 
aablbl CEMAL GÜVEN 
Hiçbir yerde 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DabW1• mütehul111: Pnardan maada 
herrün C2 - il Dln.n7oha ownara 104. H ı.
lı-ronu 22398 - 21°'4 

şubesi yoktur. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emec 

SAHİBLF...Rİ: S. Rngıp EMEÇ 
A Ekrem UŞAKLIGIL 

Mart iZ 

bAN;' A l'OMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermay:?Sl Liret '100,000,000 
İhtiyat" akçesi Liret l(S,769,ost,51 

Merkezi İdare: MİLANO 
İt.alynnın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 

$11' 

İngiltere, İsviçre, Avusturya. )(ad• 

rlstnn, Yugoslnvyn, Romanya, Bal• 
gnrlstan, Mısır, Amerika Cemablrl 
Muttehldesi, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör n 
Kolumblyada 
Afllyıısyonlar 

isTANBUL ŞUBE MERKEZi 
oaınta Voyvodn caddesi Karat.Ot 

Pall\s (Telef: 44841 /2/3/f/5) 
Şehir dahlllndekl acenteler: 

istnnbulda: AllUemclyan hanında 
Telef 22900 13/ 11/12/15; Beyotıun· 

da: isUklal cnddest Telef. 410ttl 

İZMİBDE ŞUBE 

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

İlan Tarifemiz ---Birind •ahif a 400 lamıı 
I kinci ıah:ıe 256 • 

-Vçüncü ı.ahi!e 200 • 
Dördüncü 6ahile 100 • 
iç sahile/er 60 • 
Son ıahi/e 40 • 

Muayyen bir müddu zarfında faz1ao 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar •ynel 
tenzılatlı tarifemizden btif.ade ede
ceklerdir. Tam, yttnm ve çeyrek 11yfl 
flAnlar için ayn bir brife derptı 

edilmiştir . 
Son Posta'nın ticad ilinlaruıa aid 

işler i~in şu adrf"se milracaat edil· 
melidir: 

llincalık KoUektlt ŞlrUM. 
Kahramamade Bata 

Ankara eaddell 

Her yıl sinema aleminde yeni bir yıldız •••• 
Bu sene radyo aleminin ,yeni rıldızı: 

dur. 

" MI JCf ZE SESLİ OPARLÖR" YALNIZ: 

radyolarında bulunur. 
Dış yapısının güzelliği ve 

iç yapısındaki teknik kuvveti 
ile dünyada tanınmış olan 

EMERSON 
radyolarıdır. 

MÜESSESESi: Beyoğlu, istiklal Cad. No 34 

Venüs 
Kremi Pudrası 

Venüs 
Allığı Ruju 

Venüs 
Sürmesi Kolonyası 

Terkibindeki husus! mad
dei hay&tiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arltırı:-. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
kremi asri kadın güzelliğinin 
bir tılsınudır. 

Terkibi altın kremli 

2.f saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafü Ve -
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara -
veili güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine gör~ 

çeşidleri mevcuddur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala • 
de tabü bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile lrullananlan hay -
rete düşürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandık lan 
yegane rujdur. 

Asli yayılmaz ve gözlere 
zarar vermez. Ven üs sürme

sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb -
lere ok gibi saplanır. 

Çam ve limon çiçeği ~ ' 
Ionyalan hususi bir tip~ 
O kadar ki; en büyük ırf 
ehlini ve müşkülp~ -~~~ 
makla tanınmış kinuıeJ~..-

bile hayrette bırakır. 


