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Diplomat1ar~ük~n 1 Vergiler hakkındaki 18yihanın 
a~~~~~!~rief ~~:~! ı ........ M.~.~~.~.~.~ ...... ~.~.Y..~i tehir edildi 

• 

Çekoslovak~a orduıu hududla.rda maMVTa yapıyor 

F.:;;;.;-·ğ~;;ı;i;;i~I;; Bir lnglllz askeri mUt&hassısının ortaya 
görütU ile vaziyet attığı fayanı dikkat iddialar 

~· ltalya Hillerden 
korkmıya başladı,, 
Yarı resmi ltalyan gazetesinde 

çıkan bir makale 

Avusturyanın Alman:raya 1lhatı tızertnı hu • 
Gudda Uk defa ka~ılqan Alman ve ltalyan 

tablUerl blrblrlerlnln eller1n1 11tarlarteA 
(Yauu 11 ind sayfada) 

29 llkteşrlnde bazı 
Mahkumların affı 
lhtlmall var 
Ankara 21 (Hususi) - Cumhurlyet!n 

1 15 inci yıldönümünü tes'id içın şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Maarif Vekaleti ae yeni Türk harfleri· 
:n.in fotbikinin 10 uncu yılını tes'id için ha
~ırlıklar yapmaktadır. Cumhuriyetbı 15 
lnci yıldönümünde bazı mahkOmlar hair

t 

2 

• BÜYÜK HARB 
BAS_LAMIS_TIR 1 

- Fransa ile İngiltere bu harbi 
kaybediyorlar 

'.Avnıpcmı" btıgünktl hcritaı ı-e ftı.Pt devletlerin vaziyetleri 

(Yazısı 11 inci aayfamızın 4 üncü ve 5 inci 5iltunlannda, 

Macaristanda endişe 
Macar Nazileri "Almanya ile 
birleşec.eQiz ! ,, derneğe başladılar 

lt.ında af Hanı ihtimali vardır. 

l'ekirda~h bugün geliyor Müfrit sağ cen~lı partisi, Macar ekalliyetlerine malik 
Par!s 21 (A.A.) - cAnadolu ajansının Küçük~ Antant memleketlerinde plebisit İstiyor! 

hu u&'. muhnbiri bildiriyor~: Budapeşte (Husust) - Almanyanın tinin, Berlin elçisi vasıtasile Anşlus ha 
Parıs ve Londradn maçlar yapmak üze- Avusturya ile bir!eşmesi hadisesi, Ma- disesinden dolayt Almanyayı tebrik et

e gelen Tekirdağlı Hüseyin, burada iki caristanda da çok derin akisler yapmı.ş, me.;ini yerinde bir hareket olarak kay 
(Devamı 11 inci sayfada' gazeteler umumiyetle Macar hükWne - (Devamı ıı it&ci ıa11tad.a) 

Mecliste tenzilin gelecek 
yıla tô.lik olunması 

• • 
ıçın· cereyan var 

Merkez Bankası ~üdürü istifa etti 
Londradaki müzakereler münasebetile neşredilen 

haber ve rakamlar tekzib olunuyor 
Ankara 21 (Hususi) - Vekiller hey

eti bugün Meclis toplantısından sonra 
saat 15,30 da Meclısin Başvekalet oda
sında içtima ebn;ştir. İçtima geç vakte 
kadar sürmüş~ür. 
Vergi tenzili liiyihnsmın Meclise sevki 

tcahhüre uğradı 
Ankara 2 1 (Hususi) - Müvazene 

ve buhran vergHerJıin tevhidile ka -
zanç vergisi üzerine teksif ve hasıl o -
lan nisbet üzerinde muayyen bir ten -
zil yapılması hakkında Maliye Vekale
tince hazırlanan kanun layihasının 

meclıse sevki bir müdaet teahhüre uğ
ramıştır. 

Bu layihanın f cra vekilleri hey'etin
de müzakeresi sırasında böyle bir tek -
sif ve tenzile gitmektense mevcud ver
gilerin biri üzerinde muayyen bir ten • 

(Devamı il inci ıavf ada) 

Suriye heyecan ve korku içinde! 

Biz de Hatayı ilhaka 
hazırlanıyormuşuz ! _____ ..... ____ _ 

1 
Şam muhabirimiz bildiriyor: •Ga
zeteler, 'l'ürkiyenin ikinci ve dör • 
düncü olnyJnrla ellinci taburu hu • 
dudda tnlışid ettiğini yazıyorlar. Bu 
kuvvet ııumaralan size garib gö -
rünür ama, haberi uyduranın asker

lik mahlmatı a1 olduğundan 
kusurlanna b~knınmahsmız!• 

Şam 19 (Husu~i muhabirimiz ya -
zıyor) - Her yerde olduğu gibi bu haf 
ta herkes Avrupa vaziyeti ve Avus -
turya, Çekoslovakya meselelerile meş
guldür. Gazetelerin zaten az olan say
faları hep bu meselelere aid haberler 

(Deı·rımı 11 inci sayfada) 
1 Şamdan bir manzaf'a 

Dolfus nasıl öldürülmüş! 
Naziler: " Son öldürücü kurşunu yaralıya yalnız 

kalınca binbaşı Fey atmıştır!" diyorlar 

i\rtık Avustur
ya meselesi ta • 
bil mecrasına gir· 
di. Yani, bu iş o • 
lup bltmiı ve hat .. 
ta aleyhdarlar ta • 
rafından hazım bi· 
le edilmiştir. Şim
di Nazi rejimi A • 
vusturyada tama· 
men yerleşmek il
lerile meşgul bu· 
lunuyor. Bu işle • 
rl görmek, A vus
turyayı ctemizle. 
mek> için, rejim, 
Avusturyanın bü· 
tün kapılarını ka • 
pamış, bütün fh • 

bar ve . istihbar 

Budapqte, 20 Ma· • leri hakkında ağızlarda türlil tür • 
li1 rivayetler ve hikayeler dolaııyor. 

Hangileri doğru, hangileri yanlıı. bun -
lan kestirmeğe imkan yoktur. Size en • 
teresan görünen bir tanesini nakledeyim: 

Anschluss'u müteakib, evveli kansını 
ve çocuğunuı sonra da kendisini öldüren 
binbaşı Fey hak.kında muhtelif rivayel
ler deveran ediyor ki ?unlr.nn içind2, 
binbaşının kendisini öldürmediğl, lnti -
kam kasdile Naziler tarafından öldürül -
müş olduğu rivayeti de vardır. İkinci bir 
rivayete göre de son zam~mlarda binba~ı 
Feyln Dolfusun katlinde oynadığı rolün 
meydana çıkarılmış olmasıdır ki kendisi
ni bu intihara sevketmiştir. Rivayete gö
re, Dolfus Nazilerin hücumun:ı maruz 
kaldığı zaman Naziler kendisini öldür • 
mek istemiyorlarmış. Sadece alıp kaçı • 

Mü.takU Awatu"Jaanı racaklarmış. Ancak bunlardan bir tanesi 
80a BqYekill Ş11tniır'ia heyecanla Dolfusun üzerine ateı etmi~ 
evlendlti rivayet edilen Dolfus da yaralanarak düşmüş. Fakat, bu 

yollarını kontra • Avumı~a Koak .. '. yara onu öldürecek bir yara değilmit-
tu altına almıştır. cTemızleme> 11 - (Devamı 11 inci sat1tad.a) 



Z Sayfa SON POSTA 

Her gün 
lngiliz 
Siyaseti 

'ı Resimli Makale: ----------
X Dost sözleri X 

- Yazan: Muhittin Birgen J 
a 

O 
ngiliz siyaseti, büyük bir manevra 
yapmakla meşguldür. İııgiltere, dünya 

işlerinin aldığı gidiş i'itikametleri karşı
sında, siyasetine yeni bir veçhe vermek 
ihtıyacmı duydu ve ona göre geniş u
fuklu ve uzak görüşlü bır manevra yap
tırıyor. Politika işlerini, tecrübeli bir de
nizci gibi, gah havayı koklıyarak, gah 
bulutlara ve güneşe bakarak, gah yıldız
ların görünüşünden, yam.ki hava için 
ahkam çıkararak idare edc.n İngiliz hü
kCımeti, zamanında tedbir almayı, istika
met değiştirmeği pekala bilır. Mesela, 
Fransanın siyaset değiştiımekte çektiği 

güçlüğe mukabil, İngiltere bütün bu iş
leri gayet kolaylıkla becermekte ihtisas 
sahibi olmuştur. Bunun için, son bir ay 
zarfında İngiltere büyük bir manevra 
hareketine girişti ve §imdi bu hareketin 
içJnde bulunuyor. Hatta, zannedersek, 
manevranın en büyük hareket kısmı ta

Muhitinin gönlOnQ incitme, sıkıntıya düştüğün zaman 
feryad edersen aldıran olmaz, malının derecesıne güven
me, bir gece iç~nde mahvolmıynn mal olmaz. 

Kırılmamak istiyorsan kırma, düştüğün zaman kalkmak 
istiyorsan öğren, sevilen ve bilen adam hiç bir kuvvetin yı
kamıyacağı muazzam bir kaledir. 

mamlanmıştır bile. 
A'ncak bu hareket, bu defa büsbüsün ~~::~::=::::::::=::::~~~~~~=::::~~=::::~~~~~~~~~~~:::::~::::;:;:::::::::;:::::~:::::=::~)~ 

sessiz ve yalpasız da olmadı. Büyük ( le 'f:1 ~ ~ f5' ~ .te_ D N IF\\ A\\. 
sür'atle dalgalara yaslanıp giden bir ge- e;;;ıJ ~ ~ ~ ~ ~ ;;;;;D lb::IJ ~ 
mi, herhangi bir istikamet değiştirmek ~--------------------------------·-------------'-
üzere alabanda ettiği zarru.n, nasıl boca- Otomobil - tren 
lar ve yalpa yaparsa, İngilterede de son Ç 
siyaset alabandası böyle bir yalpaya se- arpışması 

·-----------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 1 

bcb oldu. EvvelA, başvekil ile Eden ara-
sında bir çarpışma oldu. Sonra başvekıl Ayaklarımın alhnda 
ile muhalif fırka karşı karşıya gelip bir Adamın biri ölmüş, öbür dünyada 
düello yaptılar; daha sonra da bizzat cehennemi gormüş. Cehennemde ilk 
muhafazakarlar içinde bir zümre hüktl- tesadüf ettiği mahallenin kasabı imiş. 
metin siyasetini şiddetle tenkid etti. Fa- Kasab boynuna kadar kızgın katran 
kat, muhafazakArlar içinde kuvvetli bir içinde duruyormt.ı§. 
ekseriyete dayanan başvekil, gizli veya - Aman kasab, demiş, meğer ne ka-
açık şekilde üzerine gelen bütün hücum- dar günahın varml§ ki boynuna ka-
lara göğüs verdi ve şimdi son haberler- dar katrana konulmuşsıın, az kalsın 
den anlıyôruz ki bugünkü İngiliz hüku- başın da katrana girecekmiş. 
meti, takib ettiği yeni i'-tikameti bütün Kasab gülmüş: 
muhafazakftrlara kabul ettırmiştir. - O cihetten korkma, demiş, ayak • 

Dünya siyasetinin engin denizlerinde cusu var. 

Çok tehlikeli bir 
Binicililı ekzersizi 

r -, 
Kısası Sözün 

Tabirler, ienısdler 

------ E. Talu 
rR\ ilimizi, dilimizm hususiyetle-
1.b::JJ rini çoğumuz bilmiyoruz. Bir 

millet için bu, elbette ki büyük bir nok
sandır. Türk Dil Cerniyctinın bundan iki 
yıl evvel, dünyanın emeğinı •ıererek top
ladığı ve neşrettiği kıymetli dergi, acaba 
kaç kişinin elinde tedkik ve mütalca 
mevzuu oluyor? 

Halbuki, zengin türkçemizde ne güzel, 
ne renkli ve canlı, ayni zamanda bir pı
nar suyu kadar arık tabirler var! 
Atalanmız, her fikri dolgunca ve vu

zuh ile ifade edecek ne hoş tabirler bul
muş ve asırlarca kullanmışlar. Söz tem
sili bakımından, hiç şübhesiz en zengjn 
milletlerden biriyiz. Türkün hikmeti, fel
sefesi, cihan hikmet ve :Celsefesinden. hiç 
te geri kalmamış. 

Bu, birkaç asırlık eşsiz hazine döküle 
saçıla zamanımıza kadar gelmiş. Kınntı
lannı vakit vakit harcıyoruz. Fakat - toy 
mirasyediler gibi - kıymet ve manasını 
iyice bilıniyerck. Bu meyanda birçok tür
kizmler, başka diUere aynen tercümesi 
mümkün olrnıyan tabirlerimiz var ki 
galattan galata intikal ederek, manası bi· 
linmiyerek, ve o manayı araştırmak zah
metine kaUanılınıyarak, bugün tatsız, 

tuzsuz, manasız bir şekil almış, saçJll3ya 
benzemiştir. 

Mesela, meşhur tabirlerimizden biri: 
- Az kaldı, ben hokkanın altına gidı

yordum!. 
Bunu her bucakta başka türlü teltıfiuz 

ederler. Rumelililerden duydum: 
- Hoknanın altına gidiyordum .. diyor

lar. 
Bizzat İstanbullular: 
- Okkanın altına gittim .. derler. 
Hokna, eskiden Tuzla memlahalarda 

çalışan amelenin eziyetli işine alen ol ... n 
bir tabirdi. 

Anlaşılıyor ki, Rumelililer, bundaki 
* 1 ıc:n~n altında mahallenin kömür • 

büyük fırtınalar hüküm sürdüğü bir Gördüğünüz facia Amerikada cereyan •-- -\' 

Mısırda yeni bir 
Dedikodu mevzuu 

mevsmide İngiliz hükumeti fırtına üze- etmiştir. Bir otomobil, yıldırım gıbi Ber
rine gitmek istemiyor; istemedi. İngilte- liyen bir ekspresin önüne geçmek iste
re, harbetmek istemiyor: nitekim, lngil- ntiş ve neticede gördüğünüz hAdise vu
tere bu dünyanın büyük muharebeleri- kua gelmiştir. Otomobilin açık kapısın
.ne, ötedenberi, daima evvela uzaktan se- dnn, müsademe vulrubulur bulmaz der- Geçenlerde KE\hirede ölen eski M1sır 
yirci olarak bakmayı tercih etmiştir. Baş- hal ölen zavallı rakibinin feci hali de Başvekili Nesim paşanın nişanhsı · Mari 

İngiltere hükfunetinin Hindistan or· manayi . daha ~unis bulmuş!ar; ~ onların 
dusu süvarileri çok mahir ve cesur in- lehç~~er~nde boyle kalmış, hıleka~· esna • 
sanlardır. Yukarıda gördüğünüz tehli- fın turlu oyunlarından usan~ ~etıren ~s • 
keli ekzersizleri, hergün büyük bir so- tanbulluların aklına da terazının kefesıne 
ğukkanlılıkla tekrar edebilmektedirler. konan okkanın altına, hilekarlık maksadi-

le yerleştirilen bir nesne gelmiş. 

kalan isterlerse harbedebilirler; hatta, görünmektedir. Hudor ihtiyar nişanJısmın vasiyetna -
§U sırada etmeleri, İngiltere hesabına rnesinin açıldığı esnada hazır bulun -
pek te fena olmaz; ancak, lngilterenin Beş duygunun dışında rnak üzere anasile birlikde Kahireye 
harbetmesl için pek ciddi sebebler bu- gitmiştir. Nesim paşamn genç ve güzel 

kalan hislerimiz v· a·1b · b .. ··k b' · b Junrnak lazım gelir. ıyana ı erme uyu ır mıras ı -
Londra hükômeti, dünyanın bugünkü Amerikalı bir doktor insanın hava - raktığı muhakkak sayılmaktadır. Za -

işlerini gözden geçirdikten sonra, niha- sının beşden çok fazla olduğunu söyli _ ten bu vasiyet yüzünden müteveffa Ne 
yet harbetmemeğe karar vermiştir. Ona erek bundan baz mütefenninlerin he- sim paşa ile hısımlarının arası açılmış 
muhalif olarak vaziyet alan bütün mu- Y •. 

1 
• ve Nesim pa~anın hacir altına a -

h l f t .. 1 . d b d d 1 f sab ettikleri gıbı ondan da çok zıyade lınrnası istenmis.ti. a e e zumre erı e un an o ayı zayı 
mevkidedirler. Bugünkü dünyada her~ olduğunu iddia ediyor. Fakat bir taraftan mahkemenin he -
hangi bir millet karşısında harb istiyetı Bu Amerikalı doktora göre cildimiz- inÜZ kat'i bir kara'!" vermemesi diğer ta
insanlar, yahud politikaforı milleti muh- de yalnız le.ms duygusu bulunmuyor. raftan da vasiyetnamenin hacir taleb
temel bir harbe doğru süriıkliyecck olnn- Bundan başka sıcak ve soğuk duygu - }erinden çok evvel yapılmış olması ci -
lar, bunun aksi yoldan gidenlere karşı lan da vardır. Bunlardan sıcak duygu - hetlerile Viyana dilberinin mirastan 
elbet zayıf olurlar. Bunun için, son üç sunun 30 000, soğuk duygusunun 250 mahrum edilcmiyeceği anl~şılmakta -
hafta içinde mütemadi suıette siyaseti b" k' . •armı~. Ve bütün bu mer- dır. Eski Mısır Başvekilinin ihtiyarlı • 
h- ğ 1n "lt b k ı· · 10 rner ezı ' .. • · 1 d • M · · ucuma u nyan gı ere aşve ı ı, m- k 1 di. duygulardan tamamile gmda nışan an ıgı genç anye vası -
h t t f daki f t k . 1 1·~· ez er ger . • . 11· b" t ·ı· ı· aye e ra m ır ına11ın sa ın eş ıgı- .. takil bulunuyorlarmış. Hatta bu yet ettıgı paranın e ı ın ngı ız ırası 

ni görmeğe başlamıştır. . ~=k ve soğuk duygulan bazı insan _ olduğu söyleniyor. 
Avusturya Almanyaya ilhak edılmış, - k if ld • h ld b ----------

Çekoslovakyada ekamyetıer mescıesi ıarda çok mun eş. 0 ugu a e azı- A merikada nevicad 
~öyle veya böyle olmuş, bunlar İngiltere larında çok zayıf ımi.ş. 
siyaseti için o kadar miihım meseleler Amerikalı alim, acının da ayn bir taksimetreli lokantalar 
değfldlr. İngilterenln hesabı, bütün dün- his olduğunu, merkezinin yalnız deri-

Şu Amerikalılar çok garib insan -
ya meselelerini toptan mütalea eden bir mizde değil Periton ve Periostitte de }ardır. Dünyada hiç kimsenin aklından 
hesabdır. Fr,ansa için Tuna üzerinde ?ir bulunduğunu söylüyor. Keza açhk ve geçmiyen şeyleri icad ederler. Bunun 

80000 dolar kıy metinde 
f evkaliıde bir manto 

80,000 dolar kıymetinde bulunan dün • 
yanın en pahalı mantosu bır kaç gün ev
vel Nevyorkta bfiyük bir mağazanın vit
rininde teşhir edilmiştir. Bu manto dün
yanın en zengin kadınlarından Mis Mar
garit Konel için dikilmiştir. 

Manto, 95 parça gümü§ renginde Ka -
nada gelinciği derısinden yapılmıştır. 

Rengi beyaza çalmaktadır. Bu derilerin 
toplanması için tam on altı sene uğra -
şılmıştır. Çünkü beyaz renklı gelincik 
pek ender bulunmaktadır. Manto me -
raklısı bulunan Mis Konel bu mantosu -
nu pek az giymektedir. Mısin evvelce 
120,000 dolara malolan bir mantosu var
dı. Her vakit bunu giyinip sokağa çıkı -
yordu. Fakat bazı cür'etkfirlar, beher 
parçası 400 dolar kıymetinde bulunan bu 
mantonun parçalarından beş altısını aşır
dı klanndan manto artık giyinilemez bir 
hale girmişti. 

2.000 lngiliz lirasına 
satılan bir köpek 

Halbuki ne odur, ne bu. Hokkanın al • 
tına gitmek demek. hokkabazın. altına ne . 
girerse o anda kaybolan, yok olan, giiya 
sihirli hokkasının altına girip de tantuna 
gitmek demektir. Akla en yakın gelen 
budur. Ve o zaman, bu söz temsilinin ne 
kadar manalı, nükteli olduğu derhal göze 
çarpar. 

Binlercenin arasından, tesadüfen seçti
ğim bu misal daha çoğaltılabilir. Bu dar 
çerçevenin içerisinde buna lüzum görmü
yorum. 

Benim demek istediğim şudur la dilt
mizi öğrenmek ve çocuklarmuza ögret • 
mek hususunda biraz daha titiz, biraz da
ha hassas olalım. 

İkide bir, tekrar edip duruyoruz: •Va
tandaş, türkçe konuş?. 

Lakin bu bol bol harcadığımız öğüdü 
tutan acaba kaç kişi varız? 

·r--
-~ .. /~. 

Dördüncü umumi müfettişlik 
sıhhat müşavirliği 

başköprü demek olan Çekos1ovakya, in- susuzluğun merkezi boğaz deliği ve mi- en yeni bir misali yeni dünyanın lo - Madam Violet Manuh, Poçe imıin -
giltere için hiçbir şey değildir. Avrupa- dede olmak tizere bütün bütün müsta- kantalannda he~abların yeni bir usul - deki Pekin cinsinden küçük köpeğini Ankara 21 (Hususi) - Sıhhat ve 
d~ çı~ca~_oıan b~tün t~~b~er, ~giJte~:- kil bir his bulunduğuna şüphe edilme- de yapılmasıdır. Bu yeni usule göre lo- bir Amerikalıya tam 2,000 İngiliz lira- !ç!~:i ~~ave~,e~kV~~a~~~ ~wnt mü· 

kyı dya ıdz ~ya 11d y~sle ı. ~ ırr:ın - an .. a ~ • diğini iddia ediyor. kantalarda yemek yiyenler yedikleri sına sabnışt.Jır. Bu köpek Londrada e .. fış e:mikensıh aı. or uncu umumf 
a ar e er ve o a ış erı şımdı busbutun ekl . , deg·n oturduklar 1 son sergı'de mükafat kazan _ mu ettışl hat müşavirliğine ter -

b b kı d •t l d" yem erın parasın , l BÇ\ an f' t . d"lın" . 
u a m an mu a ea e tyor. muvaffakiyet unsurları olarak kullan- masanın ücretini vermektedirler. Lokan mıştı. 1 0.000 ziyaretci yalnız bu ıan aym e 1 ıştır. 

* mak kabiliyet ve kudretinden nsla mah- talara taksimetrf' koymuşlar ve müş - köpeği görmek için sergiye gitmiş - _ ....... T ........ A ....... K········v······· ...... M ............. -
İngilterenin bu dünyada daimi olarak rum değildir. Yakın bir zamanda Avru- teriden masada oturdukları müddet i - Iermiş. Şimdiye kadar hiç bir köpeğin 

hiçbir memleket dostu veya duşmanı de- pada göreceğimiz harekc~ler ve hadise- çin taksimetrenin gösterdiği ücreti al- kıymeti 2000 lngilizi bulmamıştır. Fa
ğildir. Bazı milletlerın hazan tabii olarak ler, İngilterenin ne kadar genış bir sev- mağa başlamışlardır. Müşteri sanki bir kat Poçe'nin iki sene evvel ölen anası 
düşmanlnrı veya dostları vardır. Halbu- kulceyş hareketi' yapmakta olduğunu otomobilde oturuyormuş gibi yediği ye ve babası Amerikalı olduğu için ken -
ki İngilterenin bu tarzda dostu veya düş- gösterecektir. meğin ücr ti yerine taksinin gösterdiği disini bir Amerikalı bu kadar yüksek 
manı yoktur; icab ettikçe kcndısine dost- Muhittir.. Birgen parayı vermektedir. bir fiatla satın almıştır. 

lar tedarik eder ve sırtlar>. yere getiril- :==============~=============================::=:=::::;:==:; mesl zarurl olan düşmanlar bulur. Bjr 
kelime ile, İngiltere siyaset bahsinde as
la dogmatik değildir. 

!şt~. İngiliz siyasetinin bu. defaki ufuk 
değiştirme hareketi de ayni prensipler 
içinde cereyan ediyor. Almanyanın veya 
İtalyanın şu dakikada muzaffer bif' va
ziyette görünmeleri, fikrjmizce, İngiliz 
siyaseti için bir mağlCıbiyet ifade ede
mez. Bu siyaset bu muzafierıyetleri de 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Jiayat pahalılığı ile mücadele için uğraşan heyet et me- havaHsidir. Oralarda sütün kilosu 30 paraya, yağınki de 80, 

40 kuruşa satılır. 
selesinden sonra riit ve yağ meselelerini ele 1lldığı zaman Bütün yurd ıçlnde bu iki maddenin en pahalı olduğu yer 

ilk hamlede şunu görmüştür: ise İstanbul şehridir. Burada sütün kilosu 15, 20 kuruş, ya-
Süt ile yağın en ucuz olduğu memleket Karsla Erzurum ğınki 150-200 kuruştur. 

1 STER 1 NAN, l S T E R l N A N M A! 
hazmetmek ve bunları kendi siyasetinin \..., _____ .;.._....:~-----------·-------------------·---·---_. .. 
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TELGRAF HABERLERİ 
F ransada milli kabine kurmak 

fikri gittikçe kuvvetleniyor 
Dünya, Fransanın birlik ve kuvvetini takdir etmedikçe 

harb tehlikesinin önünü almak kabil değilmiş 

F ranko kuvvetlerinin ileri 
harekitı devam ediyor 

Eski ispanya Hariciye Nazın Del vay o, bir beyanname 
neşrederek İngiltere hükumetinin 

bitaraflık politikasından vazgeçmesini istedi 
Londra 21 (A.A) - Mançester Gar- tere ademi müdahale prensibine riayet 

dian gazetesi, eski İspanya hariciye na- etmektedirler. 
zm Alva~ez Delvayo'nun • doğrudan Amerika ise bu memleketleri taklid 
doğruya Ingiltere hükfunetini ademi etmektedir. Hükfımetçilerin meskun şe 
müdahaleden vazgeçmeğe davet eden birlere karşı yapıian müdhiş hava a -

Paris 21 ( A.A. l - Bir çok siyast mü tinin şefi olması itibarile böyle bir bir- İtaiya ile müzakereleıe girişmeli ve bir beyannamesini neşretrnektedir. kınlarına ancak birkaç avcı tayyarele-
şahidlcr pek yakında bir milli birlik liğin ancak kendi riyaseti altında vü - İspanya işlerine müdahaleden çekin - Bu gazete başmakalesinde bu be - ri göndermek veya topları kullanmak 
hükun~eti kuralacağını tahmin etmek- cude ~etirilebiJeceğini. kaydetmiştir. melid~r. yanname hakkında tefsirlerde buluna - suretile mukabele edebilmeleri konu -
tedirler. Muhalifler buna cevab olarak ekal - Müşahidlerin ekse~~i, sağ ve sol par rnk ademi müdahaleden vazgeçilmesi l~n ~mba;g?nun k:ndilerini n~ hale ge 

liyetin halle cephesi prensiplerine işti- tilerin ergeç devamlı ve kuvvetli bir teklifini müsaid bir şekilde karşıla - tırmış .olaugu~u .gost~ı:nektedır. w 

Bu rnüşahidlere göre, geçen per - rak -edemiyeceğin.~ bildirmişlerdir. hükfunct için sağlam bir esas tesisinelmaktadır. "~~g~teı:e hukumetının. yapacagı en 
şembe günü Leon Blum'un parlamen - .. . . . .. .d bir <.:ek··ıd k 1 kl mu"saade- . . .. • kuçuk ıyllık bu sefil tedbırden vazgeç-
toda söylediği gibi «Harici dünya fran Onlara gore mılli hırlik ancak par - musaı "" 1 e arşı 1 1 Fransa, Ingıltere hulqimetine Fran- k 1 kt 
sanın birlik ve kuvvetini takdir etme- lamcnto haricinde kalmış müstakil bir lerde bulunacaklarını ümid etmekte - ko hesabına çalısan 442 ecnebi tayya- me 0 aca 

1
:·. • • OW• 

_ d ' 1 r . . · ThhJalcıle-nn teblıgı 
dikçe• hakika:en vahim olabilecek bir şahsiyetin .. v~ya h?rb ~ephes~ sag cenahı ır c . ıeuı~ pılo~~ ve n_umaralarını gösteren Sensebastiyen 21 ('A.A) - Milli -

olan ve bu tun mıl!etın hakiki merke - Fransa Avrupa hiıdisderi hakkında hır lıste gondenmşt!r. Bu tayyarelerin . t erle şı·md' e k da 93 k.. 1 o harb tehlıkesinin önünii almak bu şe - . . . So . ne düşünüyor? b" "k b. k . ~e perv r ıy a r oy, 
kilde bir hükumetin tec:kilile kabil o - z~ni temsıl ede? Radıl.-.al. sy~hst parti Paris 21 (A.A.) - Dün başvekaıet daı- _uyu ır ısını ecnebıler tarafından bin esir, 76 top, 56 tank, 11 hava ve 
labilccektir. sıne 1!1~nsup hır zatın rıyasetınde ku - resinde Blum, Bonkur, Daladiye ve Or- kullanılmaktadır. tanka karşı müdafaa topu, sayısız silfilı 

Bütün pnrtiler!n dahil olduğu mil - rulabılır. yol arasında yapılan toplantının Çekos • Buna karşı Cumhuriyetçi İspanya - almışlaı ve 35 tayyare düşürmüşler -
Ji bir hükumetin kurulmasına engel o- 2 - Program meselesi: lovakya ve İspanya meselelerine tahsis nın da dostları bulunduğunu iddia et- d1r. Üzer!nde 160 bin nüfus yaşayan 
lan iki büyük mü~kül vardır: Muhalefet, milli bir birliğin dahili edildiği öğrenilmektedir. nıek doğru değildir. Fransa ile İngil - 2350 mıl murabbaı yer zaptetmişlerdir • 

.sahada mali kalkınmayı, istihsalin tez- Çekoslovakya meselesinin şekli milli ._. ________ _ 

1 - Partiler arasındaki kavgalara yidıni ve milli müdafaanın takviyesini müdafaa komitesinin 15 martta yapıbn Çin - Japon harbi Südet Almanları ı·ıe 
nihayet \'erebilecek bir şahsiyetin inti- ihtiva eden asgari bir program esası ü- son toplantısından sonra değişmiştir. Hit-

habı meselesi. Böyle bil' birliğin ku - zerine istınaQ etmesi icab edeceği fik - !erin Avusturyadak.i muvaffakiyetindeo çok kanii bJ•f Çek hu•• ku"' metJ• 
rulrnası lüzumundan bahseden ilk si - rinded!r. istifade ederek derhal Çek meselesile 

yasi lider Leon B!umdur. Harici siyasete gelince, program Pa- meşgul olmak istemediği ve bu sebPble fh d h•J }d d b• h"' d• 
Başyckil bütün Sosyalistler namına ris - Londra m:hvnine dayanmalıdır. gerginliğin biraz zail olduğu kaydedil • Sa aya a J 0 U araSJn a Jr a ISe 

söz söyJiyerek en kuvvetli siyasi par - Fransa, İngiltere gibi hareket ederek miştir. 

B. Millet Meclisinde dün ı 
kabul edilen kanunlar 

Sorulan bir suale cevab veren Maliye Vekili, Osmanlı 
Bankasile yapılan yeni anlaşmanın esasını anlatb 

Fransaın eski 
Başvekili 

Dünya sulbü için balya 
ve Almanya ile anlaşmak 
lüzumuna İşaret ediyor 

Londra 22 CA.A.l - Sabık Fransız bat 
Ankara 21 (A.A.) - Büyük Millet detinin hitamına kadar devam edecek o- veki11 B. Laval verdi~ bir beyanatta ezcüm-

Meclisi bugün Hilmi Uran'ın başkanlı • lan hesabı caridir. Diğeri de mukabilin· le demiştir ki: 
ğında toplanarak askeri ve mülki tek.aüd de Türk lirası verilmek suretile ve mu - Ben dalma, Avrupa sulhunün blr Fran
kanununun 48 inci maddesinin tadiline vakkat namı ile açılan ı 250-.000 İngiliz sız - Alman rnklaı:ına~ı ile temin edileceğine 

. . • • . . . • kani bulunuyorum ve dalma bu yakla§!na-
muze ve mılli saı-aylardan alınacak duhu- Iıralık kredıdır. nın nıilmkün ve devamlı olabllmest 1çln 
liye ücretlerine ve devlet müesseselerile I • Banka imtiyaznamesi bu madde muci- Frnnsamn daha evvP!ce İngiltere ve İtalya 
Türkiye veya Türk sermaycsile mütcşck- hince 937 senesi mayısının 31 inden fü _ ııe anlaşması JA.zım gelılii'!i kanaatıı:ı taşı
kil şirketler tarafından satın alınan bu • b h b kkat k d' . dım. Eğer Franaa ~e ingllt~renln hukümct 

. _ aren er sene u muva re ının mahafl11erlndo ma!ltık ve hikmet ile h 
har~ ge~ıl.erlc ~~mlekette yapıla.~ ~~- 250,000 lirası iade edilmek suretile 041 ket edllmlş olsaydı, Habeşistanda h:::; 
masıllerı ıçın gctırılecek eşyanın gumruk senesine kadar kapatılması lazımdır. Hu- rağmen, blr şey kaybE:dllmlş bulunmazdı. 
resminden istisnasına aid kanunların ikin k\ımet elinde bu krediyi daha geniş tut- Sir samuel Horun o zamanki cesur hattı ha
ci müzakerelerini yapmış ve kabul et • rnıya lüzum gördüğünden dolayı baııka reketJnJ hJç bir za!llan unvtmıyacatım. 
miştir. ile anl k b d"rt . t B. Çcnıberlayn, ispanya Mdlselertne ka-

aşara unu o sene gerıyc a - rışmaktan tmtinada olrlujlu glbl İtalya ne 
Gene bugünkü toplantırla, 1937 mali mıştır. Yapılan muamele budur.> yeniden fyt münasebetler tesis etmek arzu-

yılı müvazenei umumiye kanununa bağlı Büyük Millet Meclisi çarşamba günü sunda haklıdır. Memleketimin inglltereyl 
büdce ve ·cetvellerin bazılarında değışik· toplanacaktır taklldde çok fazla p:eçtkmemeslnl temenni e-
lik yapılması, Nafia Vek8.leti 1937 yılı · derim. Ben vakt.llekat'ıyen L1glllz menfant-
mali yılı büdcesintte cNafia Vekaleti em· lerlnl tehdld etmlyecet bir surette blr Fran-

ş•ı d b• • t sız - İtalyan yaklaşması yapmış ve. bu poll· 
rindeki mektebler, inşaat, tamirat, tesi- 1 e e ır cına ye tıkanın memleket.t:ılzde dalma anlaşılmamış 
satı vesaire masrafları karşılığıt adile a- kalmasından dolayı tcEEsür duymuştum. Bu-
rılan hususi fasla konulan tahsisattan s· k · l h k f gün de inglllz - ita!yan uzlaşmasına Fran-
~ ır öy Ü asmının a asın ıaı •• bir htd g1 sarfedile.miyen kısmının 1938 mali yılı sanın canı 51 m., P bl bakmasın-

b ita •ı k d dan müteea.mlm. Milzak~lerde bu taahhü.r 
bütçesine yeniden varidat ve tahsisat o- a 1 e opar 1 bltt.ıbl. bunları daha ziyade nazlkleıtırecek-
larak kaydedilmesine, Osmanlı Bankası Ur. Fakat Avrupada su!.hEever blr işblrlitlnln 
imtiyaz müddetinin temdidi hakkındaki Şile 21 (Hususi) - Ağva nahiyesi - cs.<ts!annı takibe azmrtm~ devlet adamları 
kanuna ek kanun layıhaları da kabul o- n:n Karabeyli köyünden Muharrem i - için lmklnsız bir şey yoktur. Yalnız, bu ış 
lunmuştur. le Göksıla köyünden Halil arasında se- blrlıllnde, bugün Roma..lierlln mihveri rea-

b b' h ·· ı· 1 b. 11tenln nazarı dikkate alınması 14zım gel _ 
Bu sonuncu kanunun müzakeresi, esna- e 1 enuz ma um o mıyan ır mese - mektedlr.~ 

s'ında sorulan bir suale karşılık veren Ma- le yüzünden çıkan bir kagva netice - ----------
]iye Vekili Fuad Ağralı, Osmanlı Banka- sinde Halil Muharremin kafasını bal - yemen imamJDJn 
sının mukavelesi mucibince devlete ta ile kesip koparmıştır. Cinayeti iş • 
2,500,000 İngiliz liralık krcdı açılmış bu· !edikten sonra ormana firar eden katil og" )u ge}İ yor 
lunduğunu hatırlatarak demiştir ki: jandarmanın sıkı tahan-iyatı sayesin-

•- Bunun 1,250,000 lirası imtiyaz müd de iiç saat ~onra yakalanmıştır. 
................................................................... 
Avrupanın hali karşısında İngiliz karikatüristi 

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

Merihteki cilim: - Dünyada insan mevcud olup olmadığı hakkında kat'i bir 
ıey söyliyemeyiz, fakat medeniye\ mevcud olmadığı muhakkaktır. 

Yemen İmamı Yahya'nın üçüncü 
oğlu Pıcns Hüseyin Seyfülislfunın mem 
leketimizi 1iyaret edeceği günler yak -
!aşmıştır. Bu hususta bir program ha -
zırlanmıştır. 

Altes Prens, balyadan ekspresle 
şehrimize gelecek, Edirnede mihman • 
darı tarafından istikbal edilecektir. Sir 
keci istasyonunda Vali ve Belediye Re
isi ile mevki ve merkez komutanları, 
emniyet direktörü taraflarından karşı
lanacaktır. Bir askeri ihtiram kıt'ası se
lam resmini ifa e::lecektir. 

Aites Prens. şehrimi~de beş gün kal
d1ktan sonra Ankaraya gidecek ve o -
rada Ba~vekil ve Hariciye VekiJimizle 
görüştükten sonra Toros ek.spresile 
memleketine dönecektir. 

Viyana elçimiz geliyor 
Ankara 21 (Hususi) - Viyana elçimiz 

Cevad bugünlerde şehrimize dönecektir. 

ıktısad Vekili Avrupadan geldi 
Bir müddet evvel VJyanaya giden İktınd 

VekUl Şatır Kes~blr bıı sabah ekspresle is
tanbula dönmt\§U1r. 

Hankeu 21 (A.A.) - Pukeu - Tientsln Prağ 21 (Hususi) - Südet Almanla • 
demiryolu cephesinde şiddetli muhare - rmın dün gece tertib ettikleri bir toplan. 
beler olmaktadır. Japon kuvvetlerini tı, hükfımet mümessili Bukua tarafın • 
yandan çevirmek istiyen iki Çin kolor • dan dağıtılmıştır. 
dusu, Çantungun cenubu şarklsınde Ling- Toplantıda, Çekoslovak hükümetı a • 
yi civarında Japon kuvvetlerim.! karşı leyhinde tecavüzkar bir lisan kullanıldı· 
fiiddetli bir taarruza geçmt,ti:-. Bu hu - ğını gören Bukua, mitinge nihayet ve • 
susta neşredilen bir Çin tebliği, Çinli • rllınesini emretmiştir. 
!erin büyük bir muvaffakiyet kazandık • Mitingin reisi hazıruna dağılmamala • 
larını ve Japonlara dört bin kişilik za- nnı söylemiş ve bütün salon, yanın saat 
yiat verdirdiklerini bildirmektedır. Ja • tam bir süklınet içinde kalmıştır. 
pon kuvvetlerinin K.suçufoya doğru yü - Bu hadise Südet Almanları arasında 
rüyüşlerini tehir etmek üzere, Çinlfler, büyük bir asabiyet uyandırmıştıt. 
garba ve şimale doğru ilerlemek emrini Prag 21 (A.A.) - Alman ajansı bil-
almışlardır. diriyor: 

Di Çayt gazetesine Troppau'dan bildi • 
Litvanya kabinesinin rildiğ!ne göre Südet Almanlarının rei-
istifası kabul ec· İlmedi si B. Komrad Haynlayn, partisinin bır 

Kaunas, 21 (A.A.) - Litvanya Kabin- toplantısından çıkarken komünistler ta 
ya kabinesi istifa etmiş ve cumhur baş - rafından tecavüze uğramışsa da yanın
kanı Alu iştifayı, halen ağır hasta oldu~u dakiler tarafından kurtarılmış ve mü -
için İsviçrede bulunan başvekilin dön • tecavizler polis tarafından tevkü edil
mesine kadar kabul etmemiştir. Başve- mişlir. 

kilin pek yakında döneceği bildirilmek - Bu sahnede hazır bulunan bazı Çek-
tedir. lcrin yumruklarını göstererek Mar • 
Diğer taraftan, hariciye nazırının il . seyyerz söyledikleri bildiriliyor. 

tifası resmen ne teyid ne de tekzib edil- Polis, Südet AJmanlarından birka9 
miştir. kişi tevkif etmişse de bir müddet sonra 

serbest bırakmıştır. 
Dahiliye Vekili Ankarada 
Ankara 21 (Hususi) - Dahiliye Ve • 

kili bu sabah §ehrimize gelmiştir. İktı • 
sad Vekili Şakir Kesebir de çarpmba gü
nü burada olacaktır. 

Kudüsde bir suikasd 

ihtilalci ispanya ile 
temaslarımız 

Ankara 21 (Husust) - General Fnn 
konun mümessili şehrimizde HariciYt 
Vekaleti ile tamaslar yapmağa baflaıDlf-

Kudüs, 21 (A.A.) - Omar camJinin tu. . ----
imamı Şeh Arif Yunus Elhüaeyin. şeb • zere geçerken meçhul bir kiı:r.se tarafın. 
rin eski mahallesinden camıe gitmek fi- dan dört el ateşle öldürülmüştür. 

\S:bahtan Sabaha 

Dünkü bayram 
Dün Halkalı Ziraat mektebi bahçelerinde yapılan toprak bayramında bu .. 

lundum. Bu bayram belki de insanlann ilk buğday başağını toprakta gördük .. 
lerindenberi kutladıkları en tabii bayramdır. İnsanlar tapma ihtiyacını duy .. 
duklarındanberi günPŞten, aydan, gök gürültüsünden başlıyarak kendi yap. 
tıkları taştan ve dar kafalarında yaşattıkları et ve kemikten putlara tapmış
lardır. Bu tapışların sebebi ruhi hazdan ziyade &ebri bir korkudan doğmuş. 
tur. Eğer böyle ol.masaydı hayatı tarih ilminin dışında kalan insan her şey
den evvel tabiatin en cömerd bir mahlUku olan toprağı takdis ederdi. 

Bu vazifeyi şimdiki halde topra~ın en güvenli bir saadet kaynağ~ olduğu• 
na inanan ziraatçiJer yapıyorlar. Fakat medeniyet makineleştikçe ve insan
lar motörleştikçe bekaretinden bir zerre kaybetmiyen toprak asıl çehresini 
bize daha samimi bir hasretle aratacaktır. 

Dün nemli bahar havası içinde ovalardan gelen kuzu seslerıni, kuş cıvılb· 
!arını dinlerken medeniyete saadet ufukları açtıklarını iddia ederek insan· 
lan kütle ve zümre haHnd~ birbirlerine kıydıran taze ideallerı düşündüm: 
Şu her yıl çiçeklenen ve medeniyetin bütün pisliğini sinesine çekip tasfiye 
ettiği halde gene her yıl sinesinden taze mahsul verip insanı besliyen toprak 
tarih dolusu ömründe bunla1 ~1~i ne iddialara, ne davalara fahid oldu. Ne 
Budanın davası, ne Musanın iddiası, ı.~ ne Hilalle Salibin çarpışması vadet-
tikleri saadeti insanlara tattıramadılar. Bugünün kapitalist veya sosyalistle
rini dünün idealistlerinden daha talihli bulmak için henüz bir işaret yok. 
İnsanlar yekun halinde meçhul istikametlere sevkediliyorlar. Davalar bir 
mahşeri kaynayış içinde çarpışıyor. 

Fakat toprak, tabiatln bu en bakir mahlüku hiç şaşmadan gene çiçeklen! .. 
yor, yeşeriyor ve bize ·asıl davamız olan mahsulünü sunmağa hazırlanıyor. 
İnsanlık toprağın kadrim bildJlı gün onu 1enenbı bir delil, üç yüz altq 

bef gününde takdia edeceblr. a-t • QMI . 
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Toprak Bayramı dün 
merasimle kutlulandı 

,-
~{asab!lk hayvan getirmek için 

bir şirket kuruluyor 

Halkalı Ziraat mektebinde yapılan merasim çok güzel 
ve samimi oldu. Mekteb ve ziraat müzesi 2ezildi 

• 

Halkalı Ziraat mektebi talebelerinin ge çid resmi ve köylülere verilen. kır yemeği 

Toprak bayramı dün Halkalı Ziraat giden ve bir bağın nasıl ilaçlandığını 
mektebinde kutlulanımştır. Civar köyler gösteren temsili tablo da pek beğenil • 
halkı ile İstanbul şehir meclisi azasın • miştir. 
dan bazılarının ve bir çok münevverlerin Davetlilerden bir kısmı mekteb ye • 
iştirak ettikleri kutlulama merasimi, saat mekhanesinde, bir kısmı da dışarıda mek-
12,30 da kolordu bandosunun çaldığı İs • teb bahçesinde yemek yemişler, bundan 
tiklfil marşile başlamıştır. Bundan sonra, sonra köylüler ve mekteb talebesi davul 
Halkalı Ziraat mektebi müdürii Vehbi ve zurnalarla milıt oyunlar oynamışlar -ı 
Ayas söz almış, tabiatin yeşerip filizlen- dır. 

meğe başladığı 21 martın, tarihin çok es
ki çağlarındanberi çok mukaddes bir gün 
olarak kutlulandığını, bunun, bugün bü
tün milletlerin kabul ettikleri bir bayram 
halini aldığını, memleketimizin. bir ziraat 
memleketi olduğunu, bunu takdir eden 
hükumetin büdccden yılda 30 milyon li
ra fedakarlık yaparak aşarı kaldırdığını, 
tohum ıslah ve mücadele istasyonları, de
neme tarlaları, fidanlıklar kurduğunu 

söylemiş, Atatürkün Millet Meclisi kür • 
süsündeki son nutkundan bahsederek zi-
raatin ve ziraatin üzerinde yapıldığı top
rağın ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Mekteb müdüründen sonra, mekteb 
muallimlerinden ve ziraat . odası bırinci 
reisi Necati Gönençer de güzel bir nu • 
tukla bugünün ehemmiyetini anlatmış, 
bunu, son ııını! talebesinden Mehmed 
Ermanın söylevi takib etmı§tir. 

Mekteb içerisinde tertib edilen sergi ' 
de gezilmiş, ziraat lletleri modellerile 
mekteb mamulatından beyaz peynir, te
reyağı, bal, üzüm, şarab vesairenin teş
hir edildiği bu sergi zairler tarafından 
pek beğenilmiştir. 

Şehir nğaçlandınlıyor 
Vilayet ziraat müdürliiğü mevsimin 

hul(ılü münasebetile ağaçlandırma işine 

fevkalade bir ehemmiyet vermekte ve 
bir çok yerlerde ağaç dikme faaliyetı bü
yük bir hızla devam etmekted~r. Bu me
yanda Beykoz - Paşabahçe yolu güzer • 
gahına 2000 den fazla çam ve mazı fidan
ları dikilmektedir. Ayrıca Kanlıca me
zarlığının da teşcirine başlanmıştır. Bu
ralar için lazım gelen fidanlar Beykoz 
fidanlığından tedarik edilmektedır. 

Geçen sene bazı köy yollarına dikilmiş 
olan ceviz fidanlarından çok iyi netice
ler alındığı için Büyükdere fidanlığında 

Bundan sonra, en yenJ ve teknik trak- rnevcud ceviz fidanlarının hemen hep • 
törlü ziraat vasıtalarile en lptidafsine ka- sinin muhtelif köy yoU.ırına tevzi edil • 
dar eski ziraat vesaiti mızıkayla bir ge • mesine karar verilmi~ ve dünden itiba • 
çid resmi yapmıştır. En ~~~e bir arabada ren de tevziata başlanmıştır. 

Şehir işleri:--- ... -- -..-·Tw".P;;iisie: .. 
Valide hanı NiıılAllın on beşine 

kadar boıanacak 
Valide hanının belediye tarafından 

istimlaki için Ankaradan lhı.m gelen 
miisaade gelmiştir. 

Emniyet müdürlfiğünde 
yeni tayinler 

İı.tanbuı Emnıyct Amirleri arasında bazı 
değlşlkl1kler olmuştur. Kaçakçılık bürosu şe
tl Tahir beşlncl ııube müdür muavlnllğlne, 

Fatih Emniyet amiri Tahsin kaçakçılık bü
rosu şetliğlne, ikinci şube emniyet lınlrle -

S ey r Üs e fer işleri 
Emniyet Müdürlüğü 
yeni tedbirler aldı 
İstanbuld:ı se) riiseferin emniyet ye 

sclimeti noktasmdan alınmakta olan 
tedbirler arttırılınıııtır. Altıncı şubeye ye
ni bir muavinlik diive edilmiştir. Bu su
retle bu tubcde vailleler ayırd edilmiş -
tir. btanbulun en işlek yerlerinde sivil 
ve ünilormalı polisler konulmak suretil• 
tertibat alınm"':hr. Bu meyanda şoförle
rin helediye nizamatına uymayan hare
IEetlerinden dolayı da çok sıkı takibata 
ıirişilml.ştir. 

Dundan end ııehirde mevzuat daire -
sinden yapdan sıkı tekayyüdattan sonra 
istikrar husule ıtelditi ıörülerek polisce 
alınan tertibat biraz ıeqetilmJş, fa.kat 
cerek halktan bir kısmnun ve gerek ve. 
aiti nakliye ~tör n kondüktörlerini» 
tekrar liüball Lereket etmeğe başladık -
lan ıörüJerclı: b11 fşlerin çok sıkı ve ya
kmdan takibine dnam edilmesine karar 
Ter.ilmiştir. 

Alman tertı1ıat meyanında nizamata 
riayetsizliği ıörülenlel' poli.,ce herhangi 
mıntakada olunıa olsun clofruca Emni
yet Müdürlüğüne götürülmekte Te va • 
dyetıeri tedkik edllmektedir. Ayni za -
mandB bir haffadanberi bilhassa şoför
ler Emniyet l\IiicJürünün yanına çafırı
tarak kendilerine kat'i tebliğatta bul11-
nulmaktadır. 

Şu bale nazaran berkesin ansızın bir 
cc,-.aya çarpdmıı.ması için kendilerinin 
mes'uliyet! ruucib yolsn2 hareketlerden 
tevakki etmeleri ve seyrüsefer talimat -
namelerlne aykıı ı harekette bnlunma • 
maları 7:nruridlr. 

TRF.N TAŞLIYANLAR 
Son umanlaroa Anadolu ve Avrupa 

hattı tren yolları liizergahmdakl eV'ler
den ve meytlanlıkl:ı.rdan bazı (Ocukla • 
rın trenlere taş attıkları ve yolcu va -
fonlarının t'amlarmı kırdıkları ~örül • 
mekte idi. İstanbul Emniyet Müdürliı -
tünce her (ki lıat üzerinde bunun me-n'I 
için tertibat alınmıştır. 

Bu tertibat ciimlesinden olarak. ço • 
cuk velilerine de tebiifat yapılarak ço • 
cuklarının yaptıkları bn çirkin haro • 
klttan kendilerinin de mes'ul edlle<'ek-
lerl bildirilmiştir. f:lmdiden sonra tren -
Jcrl taşlıyan çocukların velilerine, ço -
C'uklarınm yıaptıkfan rarar tazmJn et -
ttrildikten ba~ka ayrıca kanuni takibat 
da yapılac:ı.ktır. 

Bu tek:ıyyiidat Vilayet hududlarma 
kadar teşmil edilmf, ve köylere de jan
darma Ye bekçiler yasıtasile de tebllğat
ta bulunulmuc:tnr. Ayni zamanda bu 
huımsta bütün İstanbul mekteblerlnln de 
nanrw dikkati relbedilerek öğretmenler 

tarafından çnı•ul::Iara bu hallerin fenahfl 
hakkıııda konferanslar verilmesi temin 
edllmi~tir. 

-........ ........ ·~--· ..... ·- ~ ............... -·· ... ....._ 

Suadiyede yangın 
M. Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp'n köşkü yandı 

Dün saat 15 de Sua'i:iiy~de Şaşkınbak • 

Sermayenin yarısını belediye, yarısını da kasablar 
şirketi koyuyor. Belediye istikraz işini tamamladı 

Belediye, İstanbula kasablık hayvan 
getirmek için .sarfedeceği 250 bin lirayı 
iş Bankasından istikraz edecektir. Ban
ka ile belediye arasındaki istikraz mua • 
meleleri tamamlanmıştır. İhtiyaç nisbe
tinde bu paradan birer mikdar banka -
dan alınarak sarfolunacaktır. 

İstanbula kasablık hayvan getirmek 
için teşkil edilecek şirket hakkında bele
diye ile kasablar şirketi arasmdakı mü • 
zakereler sona ertmek üzeredır. 

Kasablar şirketi idare meclısı dün fev
kalade bir toplantı yapmıştır. Toplantı

da belediye ile müştereken kurulacak 
şirket etrafında görüşülmüş, kararlar ve-

rilmiştir. Bu kararlara göre kasablar şir
keti İstanbula hayvan getirilmesi için be
lediye ile aralarında vücudc getirilecek 
şirkete 250 bin lira ile iştirak edecektir. 
Böylece şirketin sermayesi belediyenin 
de koyacağı 250 bin lira ile beş yüz bin 
lira olacaktır. 

Kurulmak üzere bulunan şirket ka • 

sablık hayvan ihraç mıntakalanmı me -
murlar yollıyacak, ucuz hayvan tedar1k 

edecektir. Hayvanların maliyet fiatına 

hiç bir zam yapılmadan İstanbul mezba· 

hasından satılacak, böylece etler mühim 
m.ikdarda ucuzlamış olacaktır. 

--============ ....... =============-----==-----== ...... ======-==-===----------
Evvelki gece otomobil kfzası 

kasten mi yapıldı 
Yeni bir define 

hikayesi 
Şişli ile Harbiye arasında iki otomo • Sur dışında Merkeze!endide bahçıvan 

bilin çarpıştığını ve yolculardan Yani, E- Alinin bahçesinde çalışan Yanyalı Hasbi 
leni ve Anna isminde üç kışinin yaralan- vilayete bir istida vermiştir. Hasbi bu is· 
dığını dünkü nüshamızda yazmıştık. Bu tidasmda diyor ki: 
hadise şöyle cereyan etmiştfr: cÖlü babamdan kalan bir vasiyete gö-
Beyoğhmda Tarlabaşınrla Keresteci so- re Şehremini mahallesinin Çiçekbostan 

kağında 10 numaralı evde oturan Yani, ve Yıkıkcami yanı~~aki M yerde define 
karısı Eleni ile kızı Annayı alarak Maç- vardır. Araştırmak ıçın mnsaade dilerim.> 

k d k. b " hbabl •t . 1 d" G Hasbinin istidası, resmi muameleye 
a a ı ır a arına gı mış er ır. e- k n·· b" · . . H 

·· .. _ 1 onrnuştur. un ır muharrırım11:, as• 
ce saat uçe kadar orada. otu. duktan son- b" . M k f did 1 k ld ın 

,1 . d'" k .. d k k ıyı er eze en e ça ışma ta o u6 .1 
ra e' erme onme uzcre ışarı çı tı • b h d b 1 k ·· ·· ·· t·· ~ H b; 
1 b . ·ı "d . d .. k" . a çe e u ara goruşmuş u.. as _ mu• 
arı zaman, ıraz ı en e ıçın e uç ışı . . . 

b l b. tak · t b"l" . b kl d· harrırımıze şunları anlatnu~tır: u unan ır sı o omo ı ının c e J· 

~· · ·· ·· ı k d"l d b k b' - Yanyalıyım. 41 vaşındJ.yım. li sene 
gını gormuş er ve en ı erı e aş a ır 1 t t b 1 ıa· · 8 b d . . evve s an u a ge mı. a amın a ı 
otomobıl aramışlarsa da vaktm geç ol • .. . . . . . 

·· b t"l k .. .. d b. Husrevdır. Vaktıle Istanbula geımış. Ona, 
ması munase e ı e apının onun e ır v b b . di d d d . . ~ aga a am şım man ıra otan yer e e • 
haylı bekledıkten sonra bo~ geçen bir o- f" ld ğ ·· 1 · B b d öl 

• • v • • • ıne o u unu soy emış. a am a • 
tomobılı çagırarak bınmışlımür. d ·· b ·· 1 d. B b bi me en once ana soy e ı. a amın r 

Yani ve ailesi kapının önünde otomo - de ark~daşı vardır. O da defınenin ye • 
bil beklerken içerisinde iiç erkek bulu • rini biliyor. Şimdi bana izin verirlerse 
nan otomobil de olduğu yerde beklemiş bu yeri bizzat kazacak ve defıneyi çıka· 
İve bunların hareketini rnüteakib onlar racağım. 
, da peşlerini takib etmeğe bcışlamışlardır. , _, _____ . , .... ·-·-,.,,

00
,_,....,..,, __ _ 

Arkadan gelen otomobil bir kaç defa G ngster ve korkunç 41-~ 
ileri geçmek ve geri kalmak gibi bir ta- fılmleri merııklılnnna t 

1 kım gayri tabii hareketler göstermişse de v A RIN . 
Yani bu harekete hiç bir mana vereme-
miştir. Nihayet Nişantaşında Vali kona
ğı önüne geldikleri zaman arkadaki o • 

tomobil son sür'atle gelerek Yani ve aile
sinin bulunduğu otomobile çarpmış ve 
her iki otomobil de hurdahaş bir hale gel
miştir. Kazadan sonra had!se mahalline 
gelen polisler öbür otomobili boş gör • 
müşler ve yalnız şoförünü yakalamışlar
dır. 

Yaninin iddiasına nazaran öndeki oto
mobilde bulunan üç kişi kazayı mütea
kib ortadan kaybolmuşlardır. 

Şoför de otomobilinin boş olduğunu 

söylemekte ve bunda ısra: etmektedir. 
Vak'a hakkında zabıta tahkikata devam 
etmektedir. 

Mat nelerden itibaren 

ALBAZAB sinemasında 
2 bQyük film birden 

1 • GAiB BÖLÜK 

kalda Milli Müdafaa Vekili General Ka- Zehiıli gaz teJ11izleme ekipleri 
zım Özalpın köşkünden yangın çıkmış • İ b 

1 tır. Yangına boyanmakta olan köşkün Harb vukuunda stan u a yapıla -
. . cak hava hücumunda sokaklar ve çu -

tahta budaklarını yakmak ıçın boyacıla- k 1 t kA .. f d k h. li 1 _ ur ara e asu e ece ze ır gaz an 
rın kullandıkları gazocagmın dikkatsiz I . 1 k . t kil d'l k h" ,. , . temız eme ~çın eş e ı ece ze ıra 
kullanılması sebeb olmuştur, bır budak -, k" 1 . "d h t•• ı·· ı t . . gaz e lp enne aı er uru evazım 1:1'-
ta kalan gızll ateş boyalara sırayet et• bul f ,__ 1.k üd"" 1••v•• 1 . . tan se erut:r ı m ur ugune ge -
mış ve yangın çıkmıştır. Yangının ıtfai- . t' B 1 k ·· k"" t 

h be 
"lm · .. .. d b mış ır. un.ar mas e, pus urme, e • 

yeye geç a r verı esı yuzun en aş • . . · d "b · 
1 t ·· d'· ··ı . .; k.. 1 :qnzleme filetlcrı vesaıre en ı arettır. 
angıç a son uru mesı mum un o ama • 
mış ve üç katlı köşkün iki katı tamamen Zehirli gaz ekipleri Mayıs ayında a
yandıktan sonra söndürülebilmesi kabil çılacak kurslarda ders göreceklerdir. 
olmuştur. Yangın Suadiyede bir hayli t~ Kurslarda belediye temizlik işleri ame
Iaş ve heyecan uyandırmıştır. lesi ile itfaiye teşkilatının bu işe tahsis 

Naşid gecesi bu akşam 
Bu akşam Şehir !iyatrosunun komedi 

kısmında san'atkar Naşidin gecesi kutlu. 
lanacaktır. Selami İzzet Sedes tarafından 
bir konferans verilecek, Şehir tiyatrosu 

ettiği efrad beraber ders görecektir. 
Belediye temizlik işleri müdürlüğü ve 
itfaiye müdürlüğü Hk kursa göndere -
ceği amele ve efrad mikdarını seferber
lik müdürlüğüne vermiştir. 

Baş rollerde : VICTOR MAC 
LAGLEN BORIS KARLOFF 
gibi iki dahi artistin enı büynk 
muvaffakıyeti, kudretli ve muaz-

zam bir vak'aiı 

2 • ÇIN GEÇiDi 
Çinin esrarengiz vak'alarile dolu 

müdhiş bir gangster filmi 

Hanın tapusu belediye üzerine alın
dtlttan sonra icra marifetile müstecirle
re dairelerini tahliye etmek için mu
ayyen mühlet veriJecektir. Valide ha
nının tahliyesi nisanın on beşine kadar 
tamamlanacaktır. Hanın yıkılma tarihi 
henüz belli değildir. 

rtnden Cevad Fııtlh Emniyet Amlrllğlne, bl. artistleri Bir Kavuk devrildi piyesini ı 
rlnci §ube mtidür muavini Alaeddin aıtın:ı I temsil edeceklerdir. Naşid de kend1 ar-ı 
şube müdür muavinllğlne, beşinci §ube mu- kadaşlarile Haçikle Sörpik isminde RÜ • 
dür muavini Zeki biı1ncl ıubeye nıık.len ta- l'" r· b" t sil kt" llıı 
ytn edilmişlerdir. unç u ır em verece ır. 

Buton dünyayı hayrette 
bırakacak bir eser NAMUS LEKESi) 

Toplantılar: 

Karagöz hakkında konferans Beykoz ve Baku köyde temizlik 
evleri yapbrılıyor Bu akşam saat (20,30) da Eminönü Hal

Belediye temizlik işleri 19 38 büdce- kf' Vi merkez ~nlonunda. üniversite doçent - ı 
leı1nden Sabri Esad Siyavuşgil tarafından 

ı;ine Beykoz ve Bakırköyde temiz • Karagdz hakkındu bır konferans verilecek • 
lik amelesi ve hnyvanlarına mahsus ol- tır. Projeksiyonla ı:ar&göze ald bir çok aah
mak üzere iki temizlik evi yapılması i- neler gôsterllecektir. 

~ ............................................................. ~ 
Bütün teessür ve heyecanlarile Paris sokaklarında bir sergüzeşt.... Okunmuş ve b•~tün lisanlara 
tercüme edilmiş büyük bir roman... Seyircileri hem gtUdüren hem ağlatan bir tiyatro piyesi ... 

Velhasıl büyük ve alakabahş bir film: DECOURCELLE'in ölmez ve meşhur eseri 

FANFAN ve KLODiNE 
SOMER .. 

sınenıasının Yarın 
çin tahsis::ıt konmu~tur. Her iki temiz- Eczacılar kongresi 
lik evinin projeleri fen hey'eti tarafın- Türkiye Eczacılar Birliğinden: Birliğimi- akşam 

İ zln yıllık kongresi 19 Nisan Salı günü saat 
dan hazırla_nmış.tır. s~b~lun he~ k~·114 d'.l Cağaloğlunda Etlbba Odası salonunda eu•• yu•• k 
zasmda asrı şekılde temızlık evlen vu- yapılacaktır. Bütün meslekdaşların gelme - bir zaferi olacaktır. 
c:ude getirilecektir. ıe _ """""111.ı:ı.ı.".M""...__---------------------------------------------------------
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SON POSTA 

Kangal kazası Çetinkaya 
istasyonuna naklediliyor 

İzmir hava seferleri 
Cuma ovasında modern 
bir hava istasyonu yapıldı 
İzmir, 21 (Hususi) - Ankara - İstan

bul - İzmir - Adana arasında hava sefer
lerine, nisan ayı içinde b<tşlanması ta
karrür etmiştir. Ankara - İstanbul hattı 
nisanın on beşinde açılacak; İzmir ve A
dana kısa bir fastla ile hava hattına bağ
lanacaktır. 

Bu suretle şimdiye kadar inkişaf edemiyen Kangal 
yeni bir hayata kavuşacaktır 

Cuma ovasında modem bir hava istas
yonu tesis edilmiştir. Tayyarelerin mu
hafaza ve tamir edJleceği geniş bir han
garla bir sivil hava istasyon binası inşa 
edilmiştir. İnşaat tamamdır. Bınaıun bu
günlerde kat'i kabul muamelesi yapıla
caktır. 

Tayyarelerin havalanma ve inme yer
lerinin asfaltlanması muvafık görülmüş
tür. Bu hususta hazırlanan porje Devlet 
Hava Yollan idaresine gönderilmiştir. 
Bugünlerde inşaata başlanacaktır. Mey
dan bugünkü halile de tayyarelerin jn
melerine ve hareketlerine müsaiddir. 

Hava yolculuğu yapacak yolcular f z. 
mirden, Hava Yollarının satın aldığı oto-

_., büslerle Cuma ovasına gidecektir. Hava Çctinkaya istasyon,ın un umumi göriLnü.9 .. 
istasyonu. binasında, icabmda yolcuların 

Sivas (Hususi) - Vilayet umumi vas - Malatya hatlarının iltisak noktası istirahat edecekleri yerler de hazırlan-
llledisi, kırk günlük son devre içtima- olmakla iktısadi ve askeri noktadan e- mıştır. Nafıa Vekili Ali Çetinkayanm, 
!arını tamamJamıştır. Bu devrede veri- hemmiyetini anlatmış, Bugüne kadar hava istasyonunun açılma töreninde bu. 
len kararlardan en mühimmi , Kangal terakki eseri göstermiyen Kangalın lunmak üzere nisan ayı ortalarına doğru 
ta?.asının Çetinkaya istasyonuna nak- bundan böyle Çetinkayada modem bir İzm~e gelec~ği anlaşılmaktadır. Nafıa 
U o!Jnuştur. Meclisde VaJi söz alarak k b 1 k ·a t . · . lüzumlu Vekili bu muna.sebetle yem Aziziye tü-
,, asa a o ara vem en esısıru eı· i d ·· d . retinkayamn Sivas - Erzurum ve Si - • n ın e goz en geçırecektir 
'···········································-·-··~ bulduğunu söylemiştir. Meclis bu fik- · 

Mersinde köy ri ekseriyetle tasvib etmiş, kasabanın Trabzon hastanes:nin 
nakline karar verilmiştir. Bu karar, Da temeli atıldı 

işleri biliye Vekaletine bildirilecektir. 
Vila etin 936 lı masraf ve ve va- Trabzon (Hususi) - Şeh~izde ya-

Yeni muhtar seçimi 
başladı ve köy büdceleri 

tanzim edildi 

y yı .. pılacak 250 yntaklı hastanenın temel 
ridat büdceleri, adi ve fevkalade olarak atma töreni bütün şehir halkının ve 
72 7 ,000 lira olarak hazırlanmıştır. Bun dev:let memurlarının iştira kile yapıl
dan 170,477 lira 24 kuruşu husus! ida- mtşt\r. ']'örende ilbay, şarbay ve mem
re, 257,824 lira na!ia, 194,647 lira kül- leket hastanesi başhekimi birer söy -

Mersin (Hususi) - Köylerin büd - tür, ı 3,803 ara ziraat, 7620 lira bay - lev vermişlerdir. İlbay ve başmüşavir 
Çe}eri tanzim cdiJmiş, ihtiyar heyetleri tar işlerine ayrılmıştır. tarafmdan temelin ilk harcı konulmuş 
~imleıine baş};\nmıştır. Ceyhanın 90 . ., . .. ve kurbanlar kesilmisttr. Bu hastanenin 
ltôvünde muhtar vardır. Bunlardan Halkevıne 2-216• Vılayet matbaa - tahsisatı tamamen Sağlık Bakanlığı ta-
86 ·inde ki;y kanunu tatbik edilmekte- sına 6395, muhtelif masraflara 31378 rafından verilmiştir. 
1ir. lira tahsisat kabul olunmuştur. 

Fakir köylülerin hükfuneıt dairele- Fevkaliide büdcede, Atatürk anıtı, 
linde~i i.şlerini. k~layca tak!p ~.deb~~- ktz enstitüsü, yeni yapılacak halkevi, Manisa (Hususi) - Demircinin Kara-

Demircide bir cinayet 

ltıelerı icın partı bmasında hır koy bu- . k 1 k kt bl tad cahisar köyünden 3Ö7 doğumlu Halil oğ-
t'osu açıİmasına karar verilmiştir. Bu- yenı uru ara me e er Ve 5 yom lu İsmail kahveden evine dönerken ayni 
ta.da, köv!ülerin istidaları meccanen !çin de tahsisat vardır. - köyden Mustafa oğlu Süleyman taraün
~azı!acak, !:alışacak memurlar tarafın- Vilayet daimi encümeni seçiminde dan av tüfell ue öldürülmüştür. Cinaye
dan devairde takip ve işleri intac edi- Sivas postası sahibi Kamil, neşriyat mü tin sebebi eskidenberi devam eden bir 
let:ektir. düril Nuri Çan..lcayA, Şakir Uma, Ta - mllnaferettir. Suçlu yakalanarak adliye-

Bir çok köy1er kazaya telef onla bağ- hir Di vrik kazanmışlardır. ye tevdi edilmiştir. 
~nm1şt~Di~rlerl~nde~~fuclak~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
taya bağıanması için çalışılmaktadır. Tavşanlıda tayyare kurumu faalı·yetı• 938 yılı içinde bu :~in tamamlanmasına 
ga~ r c t ediJmcktedir. 
İlkbaharın ge•m!>sile. Halkevi, yeni

~en canlanmağn lıflşlamıştır. Faaliyeti
tı.ı dört beş a~·dır tatil etmiş olan ve 
liaıkevinin t'n faal kolu bulunan tem
til kolu veniden faaliyete geçecek, Kı
tlhy ve· Çocuk Ec.oirgeme Kurumlan 
ltıenfaatine iki temsil verecektir. 

lia!kcvinclc her cumarte~i akşamı 
Cençle:ı;in topıanarak konser vermeleri 
~e dinlemeieri de kararlaştırılmıştır. 
~Undan başka. her on beş yirmi günde 
h~t de. kahvelerde, halka, konferanslar 
"'erııecektir. 

lialkevi j!ençl<.>rt, Kızılay kurumu 
ltı~nfaatine bir kcnser vermişler, çok 
lll.t:vafüık olmu.ş!nrdır. 
ı. Belediye, yollaıı ağaçlandırma işine 
~tnali frıaliyelle devam etmektedir. 

Tavşanlı (Husu-
si) - İki senedenbe. 
ri Türk Hava Kuru. 
mu Tavşanlı şubesi

nin başında bulunan 

İhsan Alper ile mesai 
arkadaşlarının gay-
retleri sayesinde §U• 

benin ~esaisi artmış, 
bir de yenı bina yapı· 
larak şubeye ma' e.. 
dilmiştir. 

Tavşanlıda tayyare 
piyango biletleri sa• 
tışı da artmış, son ke. 
şidede 50 bin liralık büyük ikramiye aıı: 1'avşalınm Ulucanu mahallesinde Yu
suf Saçmaya çıkmıştır. Resimde Tavşanlı tayyare şubesi ve Tavşanlıdaki piyango 
talihlisi Yusuf Saçma görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Sayfa S 

• 
_lspartada iki mühim eser 

vücude getiriliyor 
ilk olarak mahkumlar için bir halı fabrikası yapıldL 
Şimdi de 4 bin mahkum alacak bir cezaevi ile bir 

adliye sarayı yapılacak 

lspartadan. bir gorunüş 

İspartadan bildiriliyoı:: Adliye :1 ek.Ale· ı mek üzere ~~şası h~z.ırlıkları yapıl~.aıl
tinin, mahkumların ruhı ve maddı terbi- tadır. Bu muessesenın İspartanın bınncJ 
yesinin inkişafı ile muhtelif el san'atla- sınıf caddelerinden birisine nazır olan 
rına alıştırılması ve nihayet kendilerinin cebhesi cİsparta adliye sarayı:ı> nı teşkıJ 
nafi bir unsur olarak yetiştirilmesi bakı- edecek, arka tarafında terbıye ve san'at 
mından, programlı bir çall§ma ile elde pavyonları yapılacaktır. 
ettiği neticeler gün geçtikçe birer birer Hazırlanmakta olan pIB.n:ı göre, adliye 
tahakkuk etmektedir. sarayı ve diğer pavyonlar, İspatta hava· 

Birçok zamandanberi, İsparta viliyeti !isinde eşine rastlanması mümkün olmı
cezaevi yanında, modem bir halı fahri- yan güzellik ve konforu cami bulunacak 
kası tesisi işi ile uğraşılıyordu. Her türlü ve mahklımların üç yüzü halıcılık, boya. 
asri tesisatı ihtiva eden bu pavyon, mah- cılık, iplikçilik san'atı ile iştigal ettirile· 
kumlar elile işletilmeğe başlanmış ve cektir. Bunda, dikkate şayan olan bir ci· 
küşad resmi de yapılmıştır. bet vardır. O dn, müessesenin bir san'at 

Bu fabrikada, şimdilik yüz elli mah- mektebi organizasyonuna malik olma
kOm çalıpnakta ve halıcılık \.ekni~l çok sıdır. 

ileri bir seviyede tutulmaktadır. Şım • Mahkiimlnr burada halıcılık, boyacılık, 
diye kadar vücude getirilen halılara Tüı- ip ve iplikçilik san'atlannı hem nazari. 
kiyedeki birçok müesseseler ile Avrupa hem ameli olarak öğrenecekler ve kendi
vc Amerikadaki sayısız teşekküller tara- lerinin yetişmiş bir usta olduklarına ka
fından hususi bir kıymet atfedilmekte- naat edildikten sonra, Türkıyenin muh
dir. Hassaten halıların kalite, desen, ve telif yerlerindeki cezaevlerine san'at ö~
tezyin motifleri itibarile göze çarpan in· retmeni olarak sevkedileceklerdir. nu 
celik, sağlamlık ve nefaseti, en müşkül- müessese yeşil İspartada merkezi vazi
pesend insanları bile hayretler içinde bı- yette kalacak ve dalına halıcılığın klA
rakmaktadlr. sik, modern ve kübik modellerle tekem-

Cezaevleri umum müfettişi Cemil Ata- mül etmiş tekniğini yaşatacaktır. 
mer, bu emsalsiz müessesenin açılma tö- Kemalist Türkiyenin ferde verdiği 

reninde hazır bulunmuştur. kıymet ve ehemmiyeti pek canlı bir su. 
Diğer taraftan önümüzdeki sene için- rette ifade eden bu müessesele: mevzii 

de gene İspartada mahkılmlar için bir olarak kalmıyacak, Türkiyemizin hemen 
büyük terbiye rnüesscse:;i yapılacaktır. her tarafında yavaş yavaş cnsali çoğa-
Şimdilik dört bin mahkumu ihtiva et- lacaktır. Sami Hekimci .. ,,. ..... , ________ _ 
Musunda höycülük Ürgübde Kızılay 
faaliyeti Kongresi 
Doğu Beyazıd (Hususi) - Doğu Beya-ı 

zıdın biricik nahiyesi olan Musunda otuz 
üç köy vardır. Musun merkez kazaya yir-

mi sekiz kilometre uzaktır. Halkı çiftçi- J 
llkle ve koyun beslemekle geçinir. Nahi
yeye üç sınıflı bir mekteb yapılmış, çeş· 
me muntazam şekle sokulmuş, meydan 
vücude getirilmiş, fidanlık ve nümune 
tarlalnn yapılmıştır. Balıkgöl Musuna 
pek yakın mesafededir. Burası yazın çok 
güzel olmakta, civar köylerden yüzlerce 
halk göl civarına gelerek yerleşmekte, 

yu aylarını geçirmektedir. 

Köyler, köy kanununun vecibelerine 
uydurularak yeni şekle sokulmuş. köy 

meydanları açılmış, bahçelerin etrafı du
varlarla çevrilmiş, yollar tanzim olun
muştur. Eşkiya korkusu halkın dilinden 
tamamen silinmiştir. Nahiye müdürü 
köylerin tanzimi ile yakından alakadar 
olmaktadır. 

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

Vrgüb Kızılay idare heyeti 

Ürgüb (Hususi) - Kızılay kurumu 
yıllık toplantısını Halkevi salonunda 
yapmıştır. Kurumun bir yıllık varidat, 
masraf ve faaliyet raporu okunmuş, 
heyeti umuıniye tarafından takdir e -
dilmiştir. Yeni yıJ büdçesi de tasdik 

h. · k · d olunmuştur. Kurumun yeni idare hey-
Pazar na ıyesı me tebı yan 1 eti başkanlığına bayan Leman Enön, 
Tokad (Hususi) - Pazar nahiyesi katibliğe Mahmud Baltacı, veznedar

ilk okulu bir yangın neticesinde tama- lığa Hasan T:>ra~rın, azalık1ara Zehra 
men yanmıştır. Her ne kadar yangının Ertürk. M. Ş'iküroğlu, M. Çakır Akıllı, 
söndüriilmesi ve mektebin kurtarılma- M. Remzi Atay, K. Erdoğan seçilmiş-

\ - Aaman Hasan Bey, bu 
" karlı · ıs ... 

... Belediyemize bazı müte
ahhidler müracaat ederek. .. 

..• İstanbuldakl bütün çöp
lerin kendilerine satılmasını 

iateml§ler. 

c.;ı için derhal itfoiye izam edilmiş ise lerdir. 
Hasan Bey - Oh ... Oh ... de mektebi kurtarmak mümkün ola-1 Kızılay menfaatine ayda iki defa 

İstanbul Belediyesi para sı- marnıştır. Yanan binanın kıymeti beş Halkevi salonunda aile toplantıları ya-
tmtwndan kurtuldu. desene .. bin liradır. l pılacakur. 
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ı== Hadiaeler Karfinnda 1 

İVO VE FENA 
O n sene evveldi. Sokaklarda, ne bir bara gittim. Orada çalışan kadın

evlerde sarı sa~h, kumral saç- lara birer birer baktım. Kimi sarı aaçlıy

lı, siyah saçlı birçok kadınlar görürdüm. dı, kimi kumral aaçh, kimi de siyah 
Gene on sene evveldi. Bir gece Beyoğ- saçlL 

lunda bir bara gitmiştim. Orada çalışan Dudak bükmedim: 
eğlence kadınlarının hemen hepsi san- _Ne fena! 
şındılar .. fakat saç •diblerinin siyahlığın- Demedim. Sokakta, evlerde gördüğüm 
dan saçlarının boyama san olduğu anla- hemen hepsi sanşın olan, fakat saç dib
şılıyordu. Dudak bükmüş: lerinin siyahlığından saçlarının boyama 

- Ne fena! sarı olduğu pek bilinen kadınları hatır-
Demiştim. Sokakta, evlerde gördüğüm ladım. 

kumral saçlı, siyah saçlı, sarı saçlı bir 
kelime ile tabii saçlı kadınlar bir kat da
ha gözüme girmiştiler. 

* Aradan on sene geçti. EV\·elld akşam ıe 

Bardaki kadınlar gözüme girmiştiler: 

- Ne iyi! 

Dedim. 
lnnet Hulilıi 

C Bunları bi:!yor mu idiniz? =ı 
OUnyamn en kıskanç ve 

zalim kuşu 
Cenubi Amen -

kada garib bir kUf 
vardır ki bu şek -
linden dolayı ona 
Gergedan kuşu a -
dı verilmiştir. Bu 
kuş, mevcud mah
lukların en kıs -
kanc?dır. Kuluç
ka nımanı, dişisini 
yuvaya hapse -
der ve yuvanın 

deliğini kapar. 
Civcivler çıkıncıya kadar dişi kuş dışan 
çıkamaz. 

'A 

Tarihte tutun içenlere tatbik 
edilen cezalar 

Dördüncü Mu
rad gibi birçok 
Avrupa hüküm· 
darları da tütün 
içenler hakkında 

çok flddetli taki· 
bat yaptırmışlar-

dır. İran Şahı Ab· • 
bas, tütün içenle· ~ ~ -
ıiıı dudaklarını kesti~, İngiliz kralı 
Birinci Jak 1619 da bir beyanname He 
tütün içenlerin idam edileceklerini ilin 
etmiştir. Fakat kısa zamanda memleket 
nüfusunun yan yanya azalacağını gör
mÜf ve bu kararından vazgeçmiştir. 

* Parmak izi almak yerine kaim 
olan yeni bir usul 

Parmak izil.! teı
hisi hüviyet usulü 
artık tarihe kant
maktadır. Çünkü 
her hangi bir a • 
meliye ile par -
maltların harid 

manzarasını değiştirmek ırıümkün olu • 
yor. Fakat gözdeki çizgiler kaybolmıyor. 
Bu aebebledtr ki dilnya polisi, sabıkah • 
lann hüviyetini tesbit etmek için gtizle -
rinin fotoğrafisini aldırıyor. 

llılsl ortası 
Lbım 

Madenlerde keşfedilen garib 
bir hlssa 

Dem.Jr gibi, çe • 
lik eibi cansız ma
denlerde görülen 
bazı bassalar, son 
zamanda fen ile
mini §aşırtmak • 
tadır. Mesela, bir 
ağacın yarala.nan 
kısmı, o noktaya 
ağacın hayatiyeti
nin hücum etmesi
Ie tekrar hayat 
bulur. Madenler

de bu böyle değildir sanılıyordu. Fakat, 
son zamanda yapılan bazı tecrübeler bu
nun böyle olduğunu gösterrniştır. Me A 

seia bir demir çubuk, kuvvetli bir tazyik 
le iki başından çekildiği 7.aman, en zayıl 
noktasının inceldiği, fakat madenin tek • 
tar bu noktayı takviye ettiği görülmüı 
ve bundan da cacaba madenlerde de mi 
bir hayatiyet var .. suali sorulmıya baJ -
lamıştır. 

* Bin sene evvel vu~ua geleaı 
infilAk bugün görünüyor 

Bundan tak.ri -
ben bin sene e!v· 
vel Herküi yıl • 
dız kümesinde 
hasıl olan infilA -
kı, bugün rasad • 
hane teleskopla • 
rile görmek halt 
mümkün oluyor. 

* Karmcalar 1e koku 
Hayvanlar içinde karıncalar, birbirle

rini daha ziyade kokularından tanırlar. 

Ez kaza suya düşüp te kurtulan bir ka • 
nncanın yuvasına döndüğü zaman hem
cinsleri tarafından parça parça edilmesi 
bunun bir delilidir. · 

* Köpeklerde verem nisbeti 
Bütün dünyadaki mevcud köpeklerin 

yüzde dört, ili dokuzunun veremli ol -
dukları anlaşılmıştır. · 

iyi değil.. alafranga tabirile Presen
table değill\?r ama, iyi bir aile ka • 
d:nı olacakları muhakkak. 

Bir okuyucum İmıirden bana bir 
mektub göndermiş, okuyucumun 
mektubunu hüJasa edeyim: 

cYirmi yedi yaşımdayım, yüz el
li liraya yakın bir gelirim var. Ev
lenmek istiyorum. Gerek yaşım ve 
gerek gelirim evlenmeme müsaid -
dir. Fakat ben evlenmek bahsinde 
biraz titiz hareket ediyorum. 

Ben kadını büyük babam gibi te .. 
lakki etsem hiç tereddüd etmez, bun 
lardan birile de evlenirdim. Fakat 
ne o, ne de öteki.. bu iki tipden bi -
rini seçemiyorum.• 

Tanıdığım bir çok genç kızlar 
var. Bunların bir kısmı iyi giyinen, 
iyi konuşan, tahsilli ve terbiyeli kız
lar. Kadını bir süs olarak telakki et~ 
sem hiç tereddüd etmez derhal iç -
]erinden en hoşuma gideniyle evle -
nirdim. 

Bir kısn1ı da daha başka .. evlerin
de meşgul olmasını biliyorlar. Buna 
mukabil iyi giyinmiyorlar, tahsilleri 

* • 
Sana yanlış düşünüyorsun .. diye-

mem. Çok :yi düşünüyorsun.. Fa -
kat bu tereddüdünü izale edecek ola
nı da bulabilirsin .. Kadın ne sade ev 
kadını, ne de sadece süs olmalıdır. 
Ayni zamanda ev kadını, ayni za .. 
manda salon kadını olanlar da var .. 
dır. Sen onu ara •. Gerçi en az bulu .. 
nanı o ise de gene mevcuddur. 

Tahsili olan, giyinmesini bilen fa 1 
kat evinde de ev kadınlığını yapan 
kadma da muhakkak rastlarsın. 

TEYZE 

IOR P08~~ 

IKADIN/ 
Tayyör modası 

Bu bahar türlü türlQ tayyörler göre
ceğiz: a. Kışlıkla mevaimlik arasında bir 
geçid vazifesi eören kalın kumaştan, ya
kaları kürklü tayyörler. En seıjn bahar 
günlerinde bile bunları üşümekten kork
maksızın giyebilirsiniz. Önleri tamamile 
kapalı, kruvaze, kışlığa benzememek için 
ufacık, enseyi üşümekten korumak için 
kürkten birer yaka ..• Boyları hemen diz
lere yakın. Bazısının önüne iki yerine üç 
sıra düğme diziyorlar. Ta kalçaların bit
tiği yere kadar. Yaka da tıpkı asker üni
forması gibi sımsıkı düğmeleniyor. 

Bu biçim hem son modadır, hem de 
mevsim başlangıcı için çok pratiktir. 
Sonbaharda da sevile sevile giyilebilir. 
Fakat ceketin boyu dizlere yaklaştığı için 
yalnız uzun boylulara yaraşır. ~alarda 
bacakları kısa göstermek tehlikesi vardır. 

Mart u 

Suçlu. evleneceği gün tevkif edilmişti, suçu da sahte 
şahadetname yapmak ve kullanmakb 

Ağırceza mahkemesinde H'Oseyin ve Kamile aid bir şahadetname çıktı. BuııJ 
Bahattin adlannda iki sahtekarlık suç - kendi ismimi yazdım. 9 ay evvel bir JJ/1 
!usunun dQn duruımalarına başlanılmış- terlik dairesine giderek bunun bir surt" 
tır. tini aldım. Sonra bununla yedek suba1 

Suçlulardan Hüseyin arkadap Bahaed- okuluna müracaat ettim. Şahadetname • 
din namına Edirne erkek lisesinden ve • ,deki yazılan ofort inayiile silmiştim. 'tr 
rilmif bir phadetnameyi, kendi namına kat, sonra pişman oldum buna .. Ben, af' 
da bir olgunluk vesikasile, Hukuk Fa-

0

nca hukuk fakültesine girmek için vd.• 
kültesine girmek lmünlannı veren bazı kalar çalınış değilim. Bahat>ddinin kul• 
vesaiki hem çalmaktan, hem tahrif et • landığı şahadetnameyi de ben vermediJllo 
mekten maznun bulunmaktadır. Bu id - Bu, kız kardeşi Nigann Edime kız ın~· 
dia ile adliyeye ıevkedilen ve tam evle- tebinden aldığı şahadetnamedir. Ba ' 
neceği gün hakkında tevkif müzekkeresi haeddin tahrif ederek, onu kullanmış ..• 
kesilen Hllaeyin, mahkemede hAdıseyi Suçlu Bahaeddin ise, bunu kabul et • 
§Öyle anlatıyor: memiş ve bu tahrü edilmiş §ahadetnaınt-

- Ailevf vaziyetim dolayısile tahsile yi, kendisine Hüseyinin verdiğini söyle • 
devam edememiştim. Bir gün çall§mak miştir. 

için Kamil isminde bir arkada§tDldan ba- Muhakeme, şahidlerin celbi için tallı 
zı k:itablar alml§tun. Kitablar arasından edilıniştir. 

Eski lstanbul ikinci ncrt; ~ŞiAtiZ~ girmiş, bir ay hapis 
hakkmda tahkikat yapıhyor yatacak 

Bir sahtekArlık hadisesinden dolayı Süleymaniyede tanıdığı Ulviyenin e-
mevkuf bulunan Adnan, dolandıncılık vine zorla giren Receb ismiııde bir!, ndli• 
iddiasile 1 inci ıorgu hikimliğine veril - yeye sevkedilcrek, Sultanahmed ı ı.ııcl 
miştir. 

Mülga İstanbul 2 nci n~terlfği başka _ sulh cezada duruşması yapılım~ ve bil 
tibi Fahrl de iptal edilmiş harç pullarını ay müddetle bahse mahkum edilmiştir. . 

kunanmak iddiasne ayni hakimliğe verı- Bir dolandırıcı tevkif edildi 
lerek, hakkında tahkikat açılmıştır. Sempat isminde biri asliye 3 üncü cf' 

Bi~ çocuk kuyuya duştu bogurda zada bir doıandırıcııık hadisesinden do· 
Ayvansarayda Mollaaşkı mahallesin _ layı tevkif edilmiştir. 

~e boş bir arsadaki kuyuya Emin ismin- Müddeiumumiliğin yaptığı tahkikat 
de birinin 6 yaşındaki oğlu düşerek bo • neticesinde Sempatm uzun müddetten 111 

ğulmuştur. beri memurmuş gibi görünerek ötekin • 
Ceset çıkarılnuf, adliye doktoru Salih ·den berikinden para topladığı anlaşıl ' 

Haşim defnine ruhsat vermiftir. mıştır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar 
musteşarman tedkikleri 

Belediye camilere bedava 
terkos verecek 

UZUıı görünmek ihtiyacını duyanlar 
kısa ceketli tayyörleri tercih etmelidir
ler. Bunlara nisbeten kapalı erkek yaka
ları konulmaktadır. Önden düğmelidir. 
Cehli ve cebsiz olabilirler. Spor elbise~i Bir müddette~~~. şehrimfzd~ bu -
tesiri yapar fakat abiyyedirler. lunmakta olan Gumruk ve İnhisarlar 

Camilerden Kırkçesme sularının k~ 
silinesi etrafında Vakıflar idaresi il• 
belediye arasında Şurayı Devlet vası '" 
ta~ilc tam bir anla~ma vücude ge:ınıi( 
tir. Bu an!a~naya göre Kırkçeşme sU'" 
larmm yerine camilere ikame oluna '" 
caK terkos suyundan para alınmıya~ 
terkos tesisatı ramilere kadar belediY' 
tarafından, camilerin içine de vakıflaf 
idare~i tarafından yapılacaktır. 

Mevsimuk tayyörlerden ekseriyetin müsteşarı Adil Okuldan dün de tedkik 
giyebileceği bir biçim de fUdur. Bol ce- ve teftişlerine devam etmiştir. 
ket, dar etek. Bunların da boyu uzunca- Müsteşar sabahleyin inhisarlarda 
dır. Fakat birincilerden epeyce kısa. Kol- meşgul olmuş ve öğleden sonra da güm 
lan ekseriyetle reglandır, bazılarına boy- rük idaresine giderek Başmüdür Mus
lu göstersin diye uzunluğuna nervürler tafa Nuri ile gümrük işleri etrafında bir 
yapılmıştır. Reglan ·kolun - omuzları yu- müddet gör~şmüştür . 
varlaklaştırdığı için • kadınlara köşeli o-
muzlardan daha iyi gittiği iddia ediliyor. Gümriik imtibanlannı bq 
Bahar modasında da sık sık rastlanmak kiti kazandı 
ta ... Böyle tayyörlere eşarp yaka yaraşır. İstanbul gümrük müdüriyetinde a-

Geçen seneki geniş omuzlar te!kedil- çılan müsabaka imtihanlarına on kişi 
mek üzere. Mevsimlik tayyörlerae omu- işt!.ı ak etmiştir. 
zu geniş göstermek i?n ~üyüJt terziler Yüksek tahsil görmüş olan ve lınti-
daha ziyade reverlerı enlı yapıyorlar. h · · b ı anlard -'- be . .. ana gırmış u un an an'-.._ ş 
Bu da omuzlan enh gösterıyor. k. · · · tihan ı-cel · tl.J\b 

B.. 1 b" .. .. k ba ışının ım ne ı en ma ıu a mu-
oy e ır tayyorun artı şka tarafı- .. .. . 

na süs konmamalıdır. FaZia yüklü olur. vafık gorülerek otuz lıra asli maaşla 
Bazı şık gece ve ~ündüz tayyörJerlncie gü~r~k rn~ayene memurluğuna tayin 

bu reverlerin üstil brode veya kabartı ile edılmışlerdır. 
süslü... -----

Göze batmamak şartile cidden güze! Denizbank mlldllriinlln tedldlderi 
bir değişiklik ve şıltlık... Faka: sırmalı, Denizbank Umum Müdürü Yusuf 
parlak, göz alıcı garnitürler 11klık yeri- Ziya Öniş dün Liman işletme Direk -
ne bayağılık veriyor. İfrata varmamalı. törlüğüne giderek Denizbank tefkilatı 

Yaz başlar başlamaz emprime tanör- etrafında tedkiklerine devam etmiştir. 
ler de baş1ıyacak. Gerçi bunların cbha Umum Mildürün Liman işletmesin
vakti değil. Fakat biçimlerıni baharlık de meşgul olduğu sırada Denizbank !s
ince yünlülerinize de tatbik edebilırsiniz. tanbul şubesi direktörü Tahir Kevkeb 
Kalçaları saran uzunca ve dar birer kla- ve Denizyolları Umum Müdürü Sadet
sik ceket. Dar bir etek, beyaz organdi ve- tin ve müdürlerden Hasan Emin de 
ya ona benzer lavabl kumaılardan jabolu gelmişler ve Umum Müdürle bir müd-
bluz veya jileler... clet görüşmüşlerdir. 

1 Bacaksızın maskaralıkları: 

o 

Belediye sular idaresi ve vakıflar i
daresi kendilerine tc.alluk eden tesisa 

1 

tın projelerini hazırlamaktadır. Yaıatı'" 

da tesisatın ikmaline başlanacaktır. 

Turizm tqkilitına yeniden )O 
tercüman Rluıdı 

Belediye Turizr.ı şubesi müdüriüi4 
yeniden on tercüman almıştır. Bu ter
cümanlardan üçü kadındır. _ 

Avrupa şehirlerinde İstanbula ser 
yah celbi için Turing klüp tarafmdııtl 
haz1rlanan afiş!erjn birer nüınunesi b' 
lediyE'ye gelmiştir. Belediye, bunlal'l 
muvafık bu1madığmdan yenisinin b3 '" 
sılrnas1 için Turing klübe iade etmiştir· 

Ayın 27 inde Sililya vapuru 500 trı· 
giliz seyyahı, General Fon Ştoyben va: 
puru ile de '450 Alman seyyahı şehri'" 
mize gelecektir. 

Bilardo 
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Saatçide 
Saatçiye girdi, 

münebbihli saat a -

'•caktı. Saatçi bir 

llaat çıkardı. 

- Bunu kurarsı • 
ruz, dedi, küçük 
kadranı uyanmak 
istediğiniz saate ge
tiı'irsinia 

- O saatte ça -

lar mı! 

- Çalar, ama ba-
2an da çalmadığı o
tur, fakat bunun da 
kolayı vardır. Saa-

ti elinlze alır, sallar-

1a11ız muhakkak ça

lar. 

- Buruda d6n flfe ~ki tm'. 

- Kabahat benim delil bca,ım.. UGJ*t', nhtıma yanm 1111-

at ericn geldl. 

---------------------------------------------~---Mahkemede 
Hlklm - Müebbeden hidematı ~ 

ya mahkCUn edfl· 
diniz. 

Mamun - Te
tekkilr ederim 
bay hikim.. ben de 
birçok zamandır if 
arıyordum. Çok 

§llktlr mahkemenin tavassutu sayesinde 
ben de bundan sonra işsizlikten kurtul· 
mut oldum. ömrüm oldukça da işsiz kal
mıyacajım demek. 

• 
isterseniz 

Kadın, ressamın atölyesine girdl: 
- Bqka ressam. 

lar da var ama, 
bilhassa ben. llze ..__ ....... 

lllUZ. 

• geldim, dedi, çiln· 
kü siz yalnız güzel 
kadınların resim
Jerfhl' ,.Parnüt-

- Evet bayan, eskiden öyleydi ama. 
fimdl iflerim azaldı, Ute~niz llziD de 
ramlnjzi yaparım. 

• 
Şaka kaka 

- Sen evleneli henliz ancak .iki •1 oı. 
muttu, lkl •J ..,. 
ra kan koca aynL. 
mak için mahke
meye gidiyorsu
nuz öyle mf? 

-Bubdank&. 
fl delil mi? Bir 

pb yapmıştık. Bu §8b daha fazla de
vam etseydi IOJlU kaka çıkardı . 

• 
Öyle mi 

Erkek taksi ye gitti, toför pencereyi 
açtı: 

- Serbest değilim! 
Dedi, eı:kek şoföre baktı: 
- Vah, vah, demek sen de benim gi

bi evlisin öyle mi? 

- Şu kadının başındaki küçük §apka 
ne kadar güzel.. herhalde •on moda .... 

- Hafi Allah belctmal Hf'lm, JIG"'"' 
,.,.. bit' heılbltt'Gf cıtöıtlai oldu· 
Ounun fat'kına Nrtnamıpm! 

aotl POl'T& 

lıidilir 
Misafiri, yeni yaptırdıklan aparb • 

manda bir salona aldılar: 
- Burası muzik salonumuz. 
Misafir iki tarafına bakındı: 

- E\·et ama komşunun radyosu bu
radan çok iyi işldfür. 

• Biliyordun 
Erkek odasında oturu~rdu. Karısı 

koşa koşa ıçe"i girdi: 
- Ne var? 

• 
Avcılar arasında 

- Avcılık iyi teY ama çok pahalıya 
maloluyor. Bir ke- . .<t_. . 
re düşün, av tez- -·· ? 
keresı için para 
vereceksin, av ye
rine gidlnciye ka. . 
dar yol parası ve- ~~~7ılr3l 
recebin. Dahası 
da var: Tüf-ek parası, fişek parası .. 

Öteki sözünü kesti: 
- Dahası da var: Balıkpazarına gidip 

vurulmUf av hayvanı da •tın alacaksın! 

• 
Televizyon 

Televizyonun taammümünden 
evlerde bu tarzda 
'konuşanla-:- ola. 
cak: 

- Bana bak, te. 
levizyon makine
sinin önünde fazla 
dmma. 

- Neye! 
- Neyesl var mı, prkı söyliyen kadı-

nın gözü hep sende!M 

• 
işte bu fena 

Tarihi tedlılkler 

Topun mucidi kimdir? 
•• * 

l.tanbal rnJttuaraında 6alanaıtlanlan 6iri o saman (IJ00-7SO) lıilo
lalı PIWer atan Tirlı toplannua bir telı allfl ltalıJıuula fG _,,,,.,.. 
yuıyor: c<llalwwıranan on clördincii gini 6a 6iiyi/t pJlelerJen yal. 
nız biri bet mazgalı biprelı mran üerinclen llflı ve bir lıiliunin anı 

clavarıntı el p bin parra olıla.)} 

y ,zaa: ICadircan ICafb 



ovyet utu ilimleri 
nasıl kurtarıldılar? 

Alimlerin boş vakitlerinde okuyarak vakit geçirdikleri 
Bah.ak'ın romanlan ve şiir kitabları donmuş ve birer 

buz parçası haline gelmişti 

Dört Sovyet cUeminbı 9 ayla nnı tçeririrıde geçırdikleri çadır 
Dört Sovyet Miminin §imal kutbunda 

doku2 ay tedkltatta bulunduktan aonra, 
üzerinde yerleştıklerl banglzln kaymaslle 
Gntenland aç!klarına lı:adar siiniklen -
dıklerlni ve Sovvet buzkıran gemileri \&
rafından kurtarıldıklarını yazmlŞtık. 

Blr Sovyet cazeteclsl, kutub flllmlerlnin 
üzerinde bulundukları buz dağından kur
tarılmaları h!l:!lse.slnde hazı.r bulunmuş 

ve 1htlsaslarını gazetesine yazmıştır. Bu 
ıayanı dikkat macerayı aynen nakledi -
.voruz: 

* Papanin ve arkadaşJan, üzerinde ay
larca kaldıkları ve ilmi teökikat yaptık
ları buz parçasına veda etmeden evvel, 
bize kamplarını da gezdirdiler. Önümüz
de Papanin sallanarak yürüyor. Papa
nin, unti denilen yumuşak yünlü botlar 
ve uzun kürk bluz giymişti. Krenkel'in 
yüzü, rüzgar ve soğuktan kızarmış, deri
leri sertleşmişti. Fedorov, nnltosunun ya
kasını kaldırarak uzamış saçlarını sakla
mağa çalışıyor. En arkada, uykusuzluk
tan gözleri kızarmış, Şirşov yürüyor. 
Hepsinin yüzlerinde yorgunluk ve ayni 
zamanda sevinç var. 

Kutubda kışlıyan kahraman kaşiflerin, 
bilhassa son günleri çok çetin geçmiştir. Buzkıran vapun.ı11a gıtmek üzere 
Zira kampı şiddetli rüzgar ve deniz fır- malzeme kızaklara yüklendikten sonra 
bnalanndan korumak, durmadan nöbet Ortalığı birdenbire derin bır süklin 
beklemek, gece kampın bulunduğu buz sardı. Krenkel, radyo istasyonunun neş
parçasından rüzgarın kopardığı tayyare riyatına nihayet verdiğini söyledikten 
meydanını yeniden hazırlamak icab et- sonra ayağa kalktı, sigarasır.ı yaktı ve 
mişti. derin bir iç çekmesiyle: 

Papanin, çadırlarile buzdan yapılmış - Her şey tamam, gidelim, dedi. 
evi, radyo istasyonunu ve depoları eliyle Buzdan evciğin duvarları kırıldıktan 
göstererek: sonra, telsiz istasyonu da kızağa yüklen-

- İşte, dedi, böyle burada yaşadık, di. Bütün bu hazırlıklara n<>zaret ede:ı 
kardeşler. Papanin, her tarafa yetişerek soruyor: 
Halkımız arası'nda, fçindc yaş1yanlar - Bir şey unutmadık ya? 

kadar şöhreti olan çadır, kann altında Krenkel, bizi, hatıra olarak, kimse gör-
gömülü. ,Küreklerle yol açtıktan sonra meden, telsiz direğini almağa ıknaa çslı
çadır da kar altından kurtarılıyor ve kar şıyor. Zaten Papanin seferi kahramanla
yığınlarının arasından SSSR harfleri be- rına aid ufak tefek şeyler derhal aramız
lirmeğe başlıyor. da paylaşılmıştı. Buzda yalnız büyük bır 

Kaşifler, fenni ve iimi tedkiklerde yiyecek kutusu kalmıştı. Papanin, bunu, 
kullandıkları bütün alet ve edevatı, teç- Groenland Esklınolan yesin, dıye bırak
hizat ve ev eşyasını kızaklara yüklemiş- mıştı. 
ler. Yalnız Krenkel'in ufak radyo istas- Kısa şimal günü sönüyor. Soğuk ve u
yonu, cŞimal Kutbu> telsizinin son mu- zak güneş, ufuk üzerine sarkmıştır. m~~ 
haberesini yapıyor. şey hazır. Eşya yüklenmiş. Kıuık çeken 

Papanin hem çalışıyor, hem de bızim- işçiler, kızakların yanına gicHyor. Papa-
le konuşuyor: nin, tepeye Sovyetler Birliğinin bayra-

- Bütün gece uyumadık, diyor, hazır- ğını çekiyor. 
hklarımızı yaptık. Haydi çciuklar, iş ba- Tabiatin en ulaşılmaz kıyılarına varıp 
11na. onun sırlannı koparan dört adam, yurcJ.. 

Kızaklar çabuk doluyor. Knrlı çadır- Jannın bayrağı yanına sıralanarak, son 
dan astronomi ve magnieto~ojiye aid ki- defa, yaşadıkları buz parçaStna, kaidırıl
tablar, Balzakın romanlan, Stendalin aşk mış çadırın direklerine, §Urada burada 
treteleri çıkarılıyor.· Kitablar donmuş, boş kutulara ve denizin enginliklerine 
her biri birer taş ke.silmiştL bakıyorlar, bakıyorlar. 

Asılı duran ayı postları da unutulmu- Papanin'in cHaydi yola> diye verdiği 
yor. En son olarak radyo ista~onunun e- kumanda üzerine kervanımız yola çıkı
lektrik cereyanı deposu kaldırılıyor. yor. Kampın kaldırılması igi tam dört 
Meşhur telsizcinin buzdan evi bir misa- saat sürmüştü. 
lirden fazla kimse alamadığı için, Kren- Buzkıranlann ~üdük sesleri arasındn 
.itel, f zvestia muhabiri Vilenski'yi tercih merdivenlerden Papanin ile Kren!<el 
etti. Nihayet, buzdan evin çadır beziyle cMurman., Fedorov ile Şirşov cTaymır> 
yapılmış damını kopardılar. Krenkel ile buzkıran gemilerine çıkıyorlar. 
Vilenski, kendilerini bir kar çukurunda Cesur kaşifler artık gemilere yerlcşti-
buldular. ler, traş oldular, banyolannı yaptılar ve 

Buzdan bir iskemlede oturan Krenkel, yemekten sonra yattılar. Buzlar arasında 
soğuktan büzülerek, partiye ve hüküme- dokuz aylık hayattan sonra ilk defa te· 
te, Şimal kutbu merkezinde bulunan miz bir yerde giyindiler, kürklerinı çı
seyyar fenni rasadhanenin inşliyetini ta- kardılar ve sıcak bir yemek salonunda l 
til ettiğini ve 9 ay şimal kuthu mıntaka- yemek yediler. Artık hayatlarını tchd1d 
sının iklim ve tabiaUni tedkik eden dört• eden fırtınaları düşünmekten, bora, rüz
fedakar kaşif.in yasadıklan buz parça9Ulı I gar ve buzlarla mücadeleden ~urtulmu~ ı 
terkeylediklerini bildirdi. lardL 

~···· .·. ~····:·:· 
~:·:·.··· 
~ .... .... . . . . . . . . . . . . ····:·:· ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·~· 

Bu hafta filmler 
•• w. • 

gorecegımız 

Dünya patinaj şampiyonu Norveçli Songa fleni'nin 
de güzel bir filmi şehrimize geldi 

Bu hafta İstanbul sinemalannda gene 
birçok güzel ve büyük filmler gösteril
mektedir. Bunlan kısaca tanıtıyoruz: 

~r topu 
Melekte gösterilen bu film, Sonya 

Hennie ve Tyrone Power torafından vü
cude getirilmiştir. 

Prens X İsviçreye seyahat etmektedir. 
Maksadı ticarettir. Maamafih hüviyetini 
saklamakta ve kendisini iş adamı sure
tinde göstermektedir. 

Jan Davis de bir kadın orkestrasının 

şefidir. Buz üzerinde çok mahirane hü· 
nerler yapmaktadır. İki genç yekdiğeri
ne karşı büyük bir cazibe ~issetmekte
dirler. Kız delikanlının hareketlerinden 
şübhelenmektedir. Delika!llı ıse genç kı
zın kendisini ancak parası için sevdiğine 
kanidir. Vukubulan birçok vakayiden 
sonra nihayet gençler saadete kavu§S• 
caklardır. 

Meksika gülü 
Alkazarda gösterilen bu f!lm Gladys 

Svarthout ve John BoleR tarafından çev• 
rilmiştir. • Sonya nenı ve Tirem Pover Kar ıopu filminde 

Kaliforniya gülü, on ".lokuzuncu asırda 1 Gil'e Aşık oluyor. Hile ile şatoy:ı girmeğe ı 
Garbi Amerikada serserilere karşı açıl- muvaffak olan Gil (Edmond) u tevkif e
mış olan mücadele cemiyetinın reisidir. decektir. Fakat kıza karşı olan aşkını 
Don Karlos ismini taşıdığından herkes kaybedecektir. ~ 
onu erkek sanıyor. Halbuki Rozita ismin- Gil aşk ve vazife ara!'ı°<&da ne yapaca
d~ ~ok güze.l .bir. kız~ır .. onu~. müdhiş ra- ğını şaşırmıştır. Nihayet aşk vazif ey:? ga
kıbı çet~ reısı ~-ınkaıddır: Musademe v~- lebe çalar. Evvelemirde kardina: kızmış
kua gelıyot. Musademenın hararetli bır tır. Fakat sonunda iki sevdazedeyi aff" ı 
anında Vaşingtondan KParney geliyor. derek onlan mes'ud eder. 
Bu adam bir polis şefidir. Her iki tarafı A k ka ti 
haks1z buluyor. Don Karlosun kim oldu- ş na an 
ğunu bilmiyor. Bir aralık Rozitayı blr Fransız san'atkarları aracımda çok 

.. bl ki · gal eden Anna-mecliste tanıyor ve sevişmeğe başlıyor- mumtaz rer mev ış 
lar. Kearney ciddi tedkikattan sonra o- bella, Jean Mürat ve P. R. W~lm tarafın· 
nun Rozita o1duğunu öğre:uyor. Bir hay- dan çevrilmiş o1an bu film Jı ransız. tay
Ji vak'alar hadis oluyorsl da nihayet yarecilik aleminde cereyan enen hav~tı 
gençler .saadete kavuşuyorlar. mükemmel surette tasvir eylemektcdı~. 

•Zendan mahkumlan 
İpek sinemasında gösterilen bu filmde 

başroller Ronald Kolman, Madlen Karol. 
Duglas Ferbanks'ın oğlu tarafından ya
pılmaktadır. 

İngiliz ordusu eski zabitlerinden Ru
dolf, akrabası bulunan Strelsan kralının 
taç giyme merasiminde bu~unmak üzere 
İngiltereden hareket etmiştir. 

Strelsan da krallığa göz koymuş olan 
Arşidük arkadaşları vasıtasilc kralı ka
çırmış ve bu suretle taç g;yme merasi
mini geciktirmek istemiştir. Kralın sa
dık bendeleri krala fevkalade benziyen 
Rudolf'u kral bulununcaya kadar bu va
zifeyi yapmağa ikna eylemişlerdir. Ru
dolf hem bu vazifeyi yapmağa çalışıyor, 
hem de düşmanların maksadla.rını ve 
kralın nereye hapsedildiğini öğrenmeğt.? 

uğraşıyor. Kral Zenda şatosunda mah
pustur. Rudolf gidip kralı kurtanyor. 

Kızıl elbise 
Saray sinemasının bu haftakı progra

mını teşkil eden bu film Konrad Vcidt 
ve Annabel1a tarafından çevrilmiştir. 

Fransada Kardinal Rişliyö protestan 
olan Edmond'un yakalanması için G~l'i 

gönderiyor. Edmond'un ~zeı kız kardeşi 

Mevzu derin bir aşk macerası katılmai< 
suretile zenginleştirilmiştir. Sümer sine
masında gösterilmektedir. 

Aşk iç.in yaşıyor 
Türk sinemasında gösterilen bu filmin 

başrolünü Viktor Francen yapmaktadır. 

Profesör Rujon büyük bir kadın has
talıkları mütehassısıdır. ÇQk sevdiği iki 
asistanı vardır. Biri doktor Lenoır, diğe
ri güzel Jaklindir. Doktor Jakline aşık
tır. Onunla evlenmek talebinde bulunu
yor. Jaklin mütereddid bir vaziyettedir. 
Çünkü profesörü çok sevmektedir. Niha
yet birçok düşünceden sonr:ı genç kız 

Lenoir ile nişanlanıyor. Faka~ kız profe
söre karşı olan aşkını daha fazla gizJc. 
memektedir. Profesör de buna mütehf'Y· 
yiç olarak nişanını bozmasını emretmek
tedir. Kız buna cesaret edemıyor. Profo
sör aradaki yaş farkını lıatırhyors'l da 
hayatına hakim olamamaktadır. Profesô
re Brezilyaya gitmesi ve oradl bir has
tane kurması teklif edilmiş lse de bu tek
lifi kabul etmemiştir. 
' Bu sırada san hummaya karşı bir se

rom tecrübe edilecektir. Profesö:- müdhi~ 
hastalığı kendisine aşlamıştır. Profesör 
ölmek Ü7,.redir. Nihayet serom bulunu-

cMeksika gülü:t filmina~ı bir ıohne 
yor ve profesör kurtuluyor. iyileştikten 
sonra Brezilyaya gitmeği ~ararlaştırıyor 
Bu sırada Jaklin geliyor ve profesör:? re
fakat etmek istiyor, profesör buna mani 
olmak istiyorsa da genç kız rmdan 8'"" 

lamı yor. 
------------------------------

Senaryo aramyor 
İsviçreee yeni tesis edilmiş ola• bu· 

yük bir 1ilm kumpanyası çok orijınal bir 
senaryo elde etmek için c700ı lira \'er• 

rneğe amade olduğuna dair bir ilan neş· 
retmiştir. 

Bu ıenaryo 80-120 sayfa arasında ola· 
caktır. Kumpanya ayni zamanda sen!lr
yonun bütün milletleri yakından alAka· 
dar edebilmc~ni arzu etmektedir. 

Küçük sinema haberleri 
Takm~a Fransaya avdet eyllyecet elan 

Tlno RoASl için büyük blr senaryo buırlan· 
maktadır. * Meşhur romancı Vlckl Baum'un C8eher 

1 vakti avdet) adındaki eserinden bir aenar· 
yo hazırlanmıştır. Bu filmdeki baş roıtl 
Frsnsaya avdet eder etmez Danielle oarrıemc 
oynıyaraktır. * Buyük bir Fransız stüdyosu hazlrand, 
<Marar Raspodisl) adında. . bir film cevl
re<>elı.tlr. 

* (Talih şehri Makao) adında bir fllı:n 

~nrllmctc üzeredir. Filmde rol alac:ır. ~at· 
ka•l:ır şunlardır: 

Erik Von Strohelm - Ml~11>:0 1 .naka -
Sess:.ıe Hayakava - Roger Dı..c.• ~sne. * tsemanın esiri) adındaki !ilmin ~ .. o: 
mes!ne başlanmıştır. Rolleri yapan bqlıca 

~an •a tkflrlar funlardır: 

Zenda mahkümlan tilmitıü Af ad ın Karo& ue Ronald KoLman 
Erik von Strohelm - Sylvla Batallle -

Ollbert 011 - Colette Darfeull. 
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Loa Anceloıa Bel ıelui ile birleıtiren büyük felik köprüde Mlmın tazyiki nelicuinde 6a laale gelmiıtir. 

Müsabaka yolunda ıt yircileTden w grup 

t 

Müsabaka için hazırlanmıştık. Fakat 
hava bozuldu. Ertesi güne bırakıldı. O 
sırada yeni bir şey öğrendik. Kızlardan 
biri arkadaşına bakarak ya"nlndakinin ko
lunu çimdiklemiş: 

- On üç buçuk! 
Demiş. 
Bir zenci görenlerin böyle yapmalan 

halktan bazıları arasında adettir. Hepimi
zin yüzleri güneşten, soğuktan ve kardan 
koyu bir tunç rengi, batt.iı bakır rengi al
mıştı. Bu yüzden on üç buçuk dıye çjm
diklemek adeti çabucak yayıldı. 

Gece iki arkada~ rüya görmüşler ve 
yaptıkları müsabaRada birisi birinci, di
ğeri ikinci olmuş. Madalyaları istiyorlsr· 
dı. 

Profesörümüz hoş bir adam. Hemen i
ıan etti: 

- Çocuklar, bizim haberimiz olmadan 
müsabaka gece yapılmış. Birinci ve ikın
cinin kim olduğu belli olmuş. Şimdi yal
nız üçüncülük için yarışacağız. 

Gülüştük. 

Holivut cıoanntlan geçen cenubi Pa.:lik Jemiryoluna aiti bir köprü, •lmın hücumuna 
Jayanamıyaralı yılıılmıı ve raylar kördüğüniü ıekli almııtr. 

Hava çok güzel. Yarış dokuz kilomet
relik bir yol üzerinde yapılacak. Çoğu

muz iyice yetişmiş bulunuyoruz. Her beş 
yüz metreye bir bayrak dikilmiş. Profe
sör, yol boyunda binlerce seyirci varmış 
gibi titiz. Bu bizim hoşumuza gidiyor ve 
müsabakayı gözlerimizde büyüttüğü için 
kazanmak arzusu artıyor. 
Kayaklarımız geceden yağlanmıştı. Ba

yanlar müsabakaya girmiyorlardL Yan 
hakemliğini yapacaklardı . 
Kahvaltıya bakan bile yok. Bayanlar 

yola çıktılar, yol boyuna dağıldılar. Biz 
de onlardan bir saat sonra oteli bıraktık. 
Çıkış hakemliğine Osman LlUf ayrıldı. 

Varış yerinde Profesör Daynas'la kafi
le reisi Cevdet ve Hasan bulunacaklar. 

Saat ona beş var. Osman Latif: 
- Herkes ikişer dakika aralıkla çıka

cak! 
Diyor. Bazı talimat veriyor. Sonra da 

ilave ediyor: 
- Ben en sonra çıkacağım n hepinizi 

geçeceğim. 

Çoğu bunun bir şaka olduğunu sandı-
lar. Selim cesur çıktı: 

Tuğyan emannda Kalilorniyanın Venedik ıehri, g5rtlüğünüz gibi laa kiki V enetliğe benzemiftir. 
- Geçeme1.Sin! Bahse gırebilirim. 
- Nesine? 

Del Mar köprü.ünün ,;,kıl,;.aıı iizerıne nehre düıen iki lüks otomobil, 
.,,ıa, ,eJıüdiJıten IOnı'CI kalan samura Nplanmlf hir halJ• 

• 
Geçenlerde KaJiforniyada büyük 

bir tuğyan olduğunu ve başda Holivud 
olmak üzere bir çok şehirlerin su al -

tında kaldığını, büyük maddi ziyan -
larcian başka bJr çok insanın da bo • 
ğulduğunu bildirmiştik. 

- Mesela, beş kilo kestane fekerlne .•• 
- l}abul ..• 
Müsabaka daha hararetlenr.ılşti. Bir ci

hetten düşünülürse beş kilo kestane şeke
ri elbet madalyadan daha değerliydi. 

Hava çok güzeldi. Güneş pırlı pırıldı. 

Rüzgar hafif esiyordu. YanşcıJar çamlar 
arasından dallara sürünerel:, düzlükte 
baston vurarak sevinç ve ümidle IJerli-Son gelen Avrupa mecmuaları, bu 

facianın yaptığı büyük hasaratı tesbit yorlar. Ağaçların üstündeki karlar gü
eden fotogrofları neşretmektedirler. Yu neşte yan yarıya sulanıyor, serpihyor ve 

o zaman, bava fişeklerinin patladıktan 
kanda iktibas ettiğimiz fotografJar, sonra dökülüşleri gibi çeşid Ç-!Şid renk-
tuğyenm filhakika pek müdhiş olduğu· )erle minimini pullar halinde yollara dü
nu gayet açık olarak göstermektedir. şüyor. Fakat bu güzel manzaralar bile 

Tuğyandan sonra simdi vukua gelen yarışcılann gözlerini çelemiyor. 
zarar tesbit edilmektedir. Bu hususta Selim sonradan anlattı: 
elde edılen ilk rakamlar zararın bizim _ Müsabakaya başlıyalı yirmi dakika 
para ile 150 mHyon lirayı tecavüz et • olmuştu. Fakat arkama baktıI,rım halde 
tiğıni ~östermiştir. Osman Latif görünmüyordu. Buna sevi-

Bu facia, ~imdiye kadar görülme - niyordum. Fakat tam bu sırada birclen

miş derecede çok şiddetli bir yağrnu ·ıbi:e ö?ümde? ko~ma? ~ir d'iğ far:si gör
run birkaç saat müddetle . durmadan mıyeyım mi. Bır azızlık olsun dıy~ .a~
yağması yüzünden vukua gelmiştir. kada§lar mı attı? Yoksa Osman Lflüfın 

Müsabakayı kazanan Selim (21 numaralı) 
ve diğeı- derece ala.ı kayal:cılc:.r 

bir sürpı izi mi? diyordum. Bır şey ta
snrlamıya vakit kalmadı, çiğneyip geç
tim. Fakat kar yumuşak olduğu ıçin biraz 
batmış, (Cik!) diye bir ses çıkarm~iı. 

Arkama bakınca farenin aynı hızla yo
luna devam ettiğini gördüm. 
Diğer yanşcılar da bu fareye rastla

mışlar, çiğnememişler. 

Bu sırada Osman Latif müsabakayı ka· 
zanmak için son hızla kay?yormuş. Fa· 
reden de pek korkarmış. Karlar üstünde 
ürkek ürkek yürüyen hayvanı görünce 
şaşırmış. Fareye çarpmamak istemiş ve 
bir burun frenile yere yuvarl::ınmı11. Bi· 
raz da şişman olduğu için hemen kalka· 
mamış. Bu yüzden gecikmi;;. 

Selimin bundan haberi yok. O hala ÜS· 
man Llıtif arkadan yetişip du geçC'cek di
ye telaşta. Nihayet bayraklıırln çevrilmiş 
olan varış noktasına geldiği zaman ilk 
.sözü şu oluyor: 

- Latif geldi mi? 
- Gelmedi. 
Yarışcılar da her biri yüz veya iki yüz 

metre aralıkla yetişiyorlar. Hakemler a
ralarında konuşuyorlar ve kararlarını 

bildiriyorlar: 
- Selim 45,23 dakika ile bir•nci, Reşad 

47,8 le ikinci, Şükrü de üçüncii . .. 
Osman Latif kestane şekerını kaybetti 

ama dokuz kilometrelik yolu 3P.,40 daki· 
kada aldığı anlaşılarak gene bizi geçrni~ 
oldu. Doğrusu ~keri kaybettiren de dağ 
faresiydi. 

Son gün Uludağın 2554 met r'! olan en 
yüksek noktasına çıkılacaktı. Sabah pro
fesör Daynas Şinasiye almanca olarak: 

- Hava güzel! 
Dedi. Tepeye çıkmamak ıçin mideleri 

bozulanlar, ayakları dündCJl buı kulanlaı 
var. Birisi bileklerinin çok a~rdığmı 

söyledi ve profesörden şu cevabı aldı: 

- Kediler gibi ellerle def:il ayaklarla 
çıkacağız. Alles f ertih ! 

Bayanlar Cennctkaya'da çalışacaklar

dL 
Tepeye çıkan yol glasyelerl..? knph. 

Kristal yığını gibi. Güneş vurdukça goz
leri kamaştırıyor. Tamam sekız kilomet
relik ve birçok yerleri iki taraftan uçu
rum olan bir mesafeyi tırmanac:ı~ız. İçi· 
mizde vasiyetnamesini yazıp altı kuru~ia 
otele bırakan da var. ~ülkiyclı bir arka
daş telaşımızı görerek sordu: 

- Nereye? 
(Devamı 10 ur.cu ~a!ıfada) 
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1 Fotoğraf __ tahlilleri - İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 21- 3-1938 

Yapı işleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
Muvaffakiyet, dUrUstlük ve J Daha yumuşak başh olması ÇEKLER 

Açılış Kapanış çahşkanhktadır beklenen bir tip 
Gediıdm K4 • Londra 630, 630, Sapancadar.. Ha,.. 

sıın Göçmen so • 
n.ıyor: 

1 - Eksiltmeye konulan tı: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüleri talebe çalıt
ma binasının dahili aksamının ikmali, ve dahili elektrik tesisatının harici p
bekeye bağlanması ve etraf duvar ve trottıvarlarınm inpatı ijidir. 
Keşif bedeli: 40615 lira 76 kuruştur. 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

m.U Güneı de f1' • Jfn-YOl'll o,7880 o, 78715 
PaN 25,685 26,685 

nu ıoruycrr: MUADo ııs, 16, 
- Muvaffak o ~ BrO.Uel 4,6d82 4,6882 

2 - Eksiltme 28/3/938 Pazartesi gilnll saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Uysallık, pren • 
sipler ve program. 
lara zarar vere • 
cek der<'ccyi bul • 
mamalıdır. Bir 
memur için mu • 

lacak mıyım? AUaa 86, 7460 86, 7460 
Başkalarile g~ ı o.nnre ,,4356 S,4356 

3 - Eksiltme §artnamesl ve buna müte!erri evrak 205 kuruş bedel mukabilin· 
de Yapı İşleri Umum Müdilrlüğilnden alınabilir. 

Ç
inmekte güçlük 8o'1a 6',4920 63,4~ 

Aın.ıerdall t,4242 1,4242 
çeken bu tipin gu· ~ 12,15190 22,15190 

rurundan feda • VJnD& 4,1857 4,1857 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerfn 3048 lira 18 kuruşluk muvakkat 
tem!nat vermeleri ve Nafia Vekaletinden 1938 senesinde alınımı 50,000 liralık 

yapı müteahhitliği vesikası göstermesı lazımdır. 

kirlik yapması, lıl&W14 12.3Fl10 12.3810 
vakitli vakitsiz a • BerllD t,9646 ı.9646 

V&ı10ft 4.1668 4.1668 

İsteklilerin teklif mektublarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 

\•affakiyet yollan: cDürüstlQk ve çalıf • 
kanlıktır.) Bu, bir teveccüh muhiti yara• 
tır ki yükselmede mühim rol oynar. 

sabi ve kimseye minnet etmiyen hallerin- eudapeftıl s.96trl s.9682 olacak gecikmeler kabul edilmez. c656ııı cl389~ 

• işini bilen bir tip 
Okuyucu• 

larımızdan M. A . 
E. soruyor: 

- Muvaffak. o • 
lacak '11uyım? 
Hesabını ve işi· 

ni bilenle .. 4
, ellno 

geçirdiklerı az pa· 
ra ıle de geçinme. 
sini bilirler. Tu • 
tumlu olduklan 
takdirde de zengin olmasalat' bile daima 
paraları bulunur. Bu da, kendi sahasında 
bir muvaffakiyet nişanesidir. 

• Ciddi bir tip 
Davudpa· 

şadan Salih SOTU• 

yor: 
Ciddi halleri • 

ne çalışkanlığı da 

ılave etmiş ise 

muvaffak olmak 

ıhtiınaltcrinl ço • 

ğallmış sayılabi • 

lır. 

• Zeki bir tip 
Divanyolu H. 

Nuri soruyor· 
- 1stikbalim na 

sıldır, sevilecek 
miyim? 

rinden ferağat etmeal ve daha yumupk Btlkref 106.8730 tOI 87SO 

bqlı olma11 llzımdır. :!ma "'·2857 
S4,

2857 İstanbul 2 : nci iflas Memurluğundan: 
• 

~~ L~ 
Moekoft 23,99 23 99 Evvelce İs. 4 üncü Vakıf handa 4 üncü 

Sokulgan bir tip Btotbolm s.oaıo s.os10 katta No. 7/8 de Bakırköy Çimento Türk 
lımlrden Muı • ES BAM Anonim Şirketinin iflAsı 15/3/938 tarl· 

tafa Sa~lam ıoruı- hinde açılıp tasfiyenin adi ~kilde yapıl-
uor: A~ıı Kapanı, • masına karar verilmiş olduğundan: 

- Muvaffak o • Anadol11 llllo • 80 1 - Müfliste alacağı olanların ve istih-
lacak mıyım? pttlll 2J 

80 23 80 kak iddiasında bulunanların alacakları
A. ..... ftdtU 

Girginliği ve BomoDtl _ Mlk\u nı ve istihkaklannı ilandan bir ay içinde 
sokulganlığı iti • All&D cımen&o İs. 2 ncl İflas dairesine gelerek kaydettir-
barUe hayat mQ- MerUI bankul ıoo ıoo meler! ve delillerini (sened ve defter hü· 

d 1 
1t ·aanlr•• 10 40 10 •o 

ca e esinde pek Telefon 1 80 lasalan vesaire) asıl veya musaddak su-
zayıf olmadığına bt.l.ba' " DeltL 12 76 retlerini tevdi eylemeler!. 
deWet eder. Yal - O&rlr Del\rlUDI 110 2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyett 
ruz, bu halleri baıkalannın menfaatleri- 1_nmı. _________ 7 _____ 11 müstelziın olmak üzere müflisin borçla· 

ne yaramaktan ziyade kendisine faydalı t R T 1 K B A Z L A B rının ayni müddet içinde kendilerini ve 
olması lazımdır. borçlarını bildirmeleri. 

e Açı.lıı Kapaıııı 3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
Saadet ve muvaffakiyet n:-~ ~ : 11 

19 176 19 16 olursa oısun eııennde bulunduranların o 

• Hatırşinas bir tip 

• • D ndıll mallar üzerindeki hakları mahfuz kal
----~-------• mak prtile bunları aynı müdcıet içinde 

T A B V 1 L A T daire emrine tevdi etmelerı ve etmezler

AD&dola l PL 
• 1 ftdtD 
• D pe. 
• D TL 

AD&dol1I mL peflD 

Açıllf Kapaııı1 

PARALAR 

Satı~ 

se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce
zat mes'uliyete uğrıyacakları ve rüçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

4 - 25/3/938 tarihine müsadif Cuma 
günü saat (11) de alacaklıların ilk içti
maa gelmeleri ve müflis ile müşterek 

borçlu olanlar ve kefillerinm ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplanma
da bulunmağa hakları olduğu ilan olu-
nur. (6128) 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayes1 Llret 700,000,000 
ihtiyat akçesi Liret H5,769,0M,lt 

Merkezi İdare: MİLA.NO 
İtalyanın ba§lıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avu.attıı'J&, Maca
rlstan, Yugoslavya, Roman1a. Bul
garistan, Mısır, Amerlta Ceınahlrl 

Müttebidesi, Brezilya, Şlll, Urugua7, 

ArJantın, Peru, Ekvatör Te 

Kolumblyada 
Afilyuyonl&r 

tSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda cadde.si Karalr6J 

Patla (Telef: 44841 /213/415) 
Şehir dahDlndekl acenteler: 

İstanbulda: Alalemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/ 12/ 15; Beyoltlun

da: istıklft.I caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE , ______________ , 
EBTUİBUL SADi TEK 

TİYATROSU 
Bu akşam 

Bakırköy MllUy11dide 

SEVDA MACUNU 
Çarşamba (ÜskOdar) 
ve 28 Mart Przartesf 

(Kadıköy • Süreyya) da bQyt\k suare: 

( AI<TÖR KIN) 

Mevsımsiz di • 
teklerin, zararla • 
rından korunmak 
lazımdır. Genç ve 
sevimli olanlar, 
zekalarile sevim
liliklerini arttınnı§ olurlar. Bu takdirde 
sevmek ve sevilmek i:>ir zaruret olursa 
da maceralara sapmamağı ve tyi neticele
re bağlanmağı gözönünde bulundurmak 
gerektir. İstikbalin tayini ise muayyen 
bir hedefe vasıl olmak çarelerini araıtır· 
mak suretinde telakki edilm~lidir. 

Adapazarı oku -
yucularımız· 

dan Tevfik Ural 
da karakterinin 
tahlilini istiyor: 

Ciddi ve ağu 
başlı bir tavn var. 
dır. Her hangi bu 
mesele üzerinde 
konuşup anlaşın• 
ğa imkan vardır. 

GÜVEN 
ANITI 

• Olduğu gibi görünen bir tip 
Bandırma oJ...-u • 

yucul<tnmızdan M. 
K. jotoğrafının 

tahlilini istiyor: 
Olduğu gibi gö. 

zükür, sözlerini. 
fikirlerini pek e • 
sirgemez. Bu yüz. 
den mücadele ve 
münakaşayı da 
göze alır. Konu • 

l.'.""--:~t'l!S'~·~ 

şurken sık sık el hareketleri ve işareti .=ri 
yapar. Bazan alabildiğine birdenbire fld· 
det ve hiddet gösterir, daha sonra :liiku
net bulur, kin ve garazdan uzak la.hr. İyf 
muameleye karşı çabuk geV§er. 

Üstüne başına dikkat ettiği kadar da 
zevklerini, eğlenceyi ve iyi yaşamağı ih • 
mal etmek istemez. Tenkide, tahakküme 
tahammülü pek kuvvetli değildır. Usul· 
lere, Adetlere hürriyetinı azaltan kayıd -
lara bağlanmaktan pek hazzetmez. Miim
kün olsa hayatını daima neş'e ve ~~k 
içinde geçirmek ister. Hatırşinaslığı sa
yesinde kendisine kolayltkla bir muhit 
yapabilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlW lçln bu tuponl&rdan 
fi adedinin ıönderllmesl ıarttır. 

ULUDAG MEKTUBLARI 
(B~ tarafı 9 uncu sayfa.da) ıyavaş doğdu. Her taraf bir renk sergisi 

- Ademe... 1 halinde ... 
Üçüncüsü Hiımidin bir mısramı söyle- Deveboynuna geldiğimiz zaman Gem-

di: lik körfezi ve Marmara sanki ayaklarımı-
- Hazır olsun askerle hep hademe... zm altındaydL Gözlerimizde kuvvet olsa 
Tam dokuzda h •jkJaI marşı söylendi -.e İstanbulu da görecektik. 

l ola çıkıldı. Osmaa Latif gece saat beşte Profesör tembih ediyor: 
uykusunu bırakmış, yalnız olarak zirve- - Düşerseniz biricik kurtuluş çaresi 
ye ~ ollanmıştı. Gideceğimız yolu çizmiş, elleri ve ayaklan açmaktır. 
dönmüştü. · Geçen sene profesörün bayanı zirveye 

- On beş senedir spor yaparım. Her elli metre kala her nasılsa kayıyor; batı 
güzel şeyi gördüm. Fakat inan ki vüksek tarafındaki yüzlerce metrelik dimdik ya
dağlardan güneşin doğuşunu seyretır.ek ma~tan aşnğı yuvarlanıyor ve bu sureUe 
kadar güzel bir şey yoktur. kurtuluyor. • 

İş. yalnız yol açmak değı!miş, kendi Rüzgar boğuk bir orkestra gibi ötüyor. 
zevki de varmış! Anlatıyordu: Zorla ayakta duruyoruz. İki tarafta göz 

- Zirveye yaklaşırken e\Asyelerin ara- alabildiğine kadar alçalan uçurumlar 
· --~.,eş büvük bir cicili eibi yava3 var. 

. , . 

• 

TÜRKİYE İS BANKASI • 
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Dolfüs nasıl öldürülmüş! Macaristan da Bir İngiliz askeri mütehassısrnrn 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ,ki büyüktür. İçlerinde ~c:rhğm ~~;:: (Ba§ta~a,fıDl <!!~~ada) orta ya ati 1 ğ 1 ş a y a "' d i k k a 1 i d d i a 1 ar 

Bilahare diğer Naziler, arkadaşlarım hallolup gitmiş ve Macar ı ıçın detmekte ve ileride bir gün, Macaris -

ikinci bir kurşun atmaktan menetmişler - hizmetler ifa eylemiş bu:unanla~ da. var· tan da kendi haklarını aramağa başlı- Londrada çıkan News Chronicle ga • ~aya karşı bir darbe tal Jb etmediği cıheUo 
ıniş. Biraz sonra Dolfus Feyin himayesi dır. Böyle olmalarına ragmrn, şımdı M~- yacag·ı zaman, Alnıanyanın kendisine . • . .. h zı ·or- Ingi]terede kabine buhrdnllc muhafuzakftr 

d d .. ·· lmıştır Gu- zetesınde askerı bır mute assıs ya ' : p:ırtinln ikiye <ı.'-Tıimas1:u ı kat'iyen onüne 
altında Ve Yalnız kalını~. O zaman Fey car Yahudilerini e . uşunce a.. • yardım edeccg·ı·ne emı·n görünınekte - tht tt t dkik J 

:.- i M Avrupa haritasını sa sure e e geçilmiş olduğunu btyan etmektedirler. Dolfusu iklncl bir kurşunfa öldürmüş nün birinde bu Nazı harek~tın.nk oca • dırler. ebnlş olan her hanSi bir tngiliz için da- Ayni muşohidler harici siyaset bak•mm-imı·ş. ristanı da istila etmesi tehhkesı ardşı.sm,-1• M"car gazetelerinin kaydettigın· · e h kki · t" · h · ti i i ti i ı 
... hl, Avrupanın bugünkü a vazıye ı dan Inglltere .u.Kume n n vnz ye n soy e Bu iddiayi is bat eden deliller de, Dol- da adeta titriyorlar. Onlann bu en ışc~ göre, Almanya Avusturyayı ilhak et - . t'kbal" tam bir vuzuh kesbetmektl.? • tesbit etmekted1r.<·ı: . 

fusun katli hakkında bilahare yapılan vaziyetleri Macaristanın ikbsadi hnyatı melde şunları kazanmış bulunmakta - ve ıs ı ı ı - Çekoslovakya meselesinde, Ingllterc 
tahkl.kat ve tedkikat esnasında Dol!usun üzerinde fena tesirler yapacaktır. dır·. dir. hük1lmeti, Alman lı"teklerını tatmin etmek 

ök B [a Hadiselerin inkişafını daha yakından maksadile, Alman - Çek hududunun hafif-fizerw Nazilerin yalnız bir tek kurşun Tör e 84,000 Jdlometre murabbaı erazi, taldb etmi§ olanlar ise, İngıltere ile ce Uıshlhiııl kabul ctmcs! ve Sudet Alrruı.n -
atmış olmalarının sabit bulunması ve * * * 7,000,000 niifua ,.e senede 2 milyon üç Fransanın siyasiden fazla askeri bir me- ıarına muhtariyet vcrmt' l için Prng huku-bundmı sonra Dolfusun Feyin yanında! * . 1934 _ yiiz bin kental buğday, 5,029,000 ken- sele karşısında bulunduklannı kabui. ve mctı nezdinde cllplıımnsi IJir teşebbüste btt• 
bir müddet yalnız kalmış olması imiş. Viyana 2 I _<H~rnsı) - , senke _ tal çavdar, 22,281,000 kental patates, lunmnk niyetindedir. 
Şuşni"' hükUmeti tarafından girişilmiş sinde idam edılmış olan Dollfus un a 6 264 000 kental ... ker 1 891 000 ton teslim ederler. 2 - Fransa ıncıeıeslnde, İngiltere hukü-

6 • d" N nal Sosya- ' ' r- ' ' ' Bilhassa Fransa, böyle bir mesele ile metı Ren hududunun himr.leslne devam etolan tahkikat bundan bir müddet evvel tili Planetta, şım 1 
. ~syo. -h aman demir, 3,100,000 ton linyit, 135 bin ton daha had bir tekilde karşı karşıya bu • mek azmindedir. l'akat f:udet mescleslnı.ıı 

bu neticelere varıp Fey hakkında böyle listler tarafından ı:nıllı bır ka r bakır. lunmaktadır. Zira, Çekoslovakymın mül- blr harb sebebi oiamıy cağı hususunda 
bir şüphe uyandırdığı için binbaşı iktidar telakki edilmektedır: . _ Ve ::nernleketin yüzde 38 ı ormanlık ki tamamiyetini müdafaa edeceğine dair Fransa ile Çekoslov.ıkynyı iknn etmek mak-
mevklinden uznklaştırılmış imiş. Şimdi Planetta'nın kemıkl_erı mezardan 5ı olduğundan büyük bir odun ve tahta yeniden teminat vermiş ve bu suretle as- sndlle Çekoc;lovakya !el:

1
nde her türlu taah-

Naziler fcı başına gelince, Fey bu işin büs- kc.rılarak, milli merasunle tekrar go. - hazı"nesı· ve endu··strJ·sı·. hudlere Birışmekten çekbımcktedir. 
il' kert bir taahhüd altına girmiştir. 3 _ İtalya meselesinde, İngi]tere hukiı -bütün meydana ç•kmasmdan korkmu,_ ve mülecektir. Son hiidisabn en büyük aksi bittabi Almanyanın bütün askeri kuvvetleri· met•. şimdi cereyan etme•,. olan mü• kere. 

bunun için karısı ve çocu~ile birlikte Bundan başka, Planetta'nın muha • Macar Nazileri üstünde olmuştur. Ma - nin garbda tahaşşüdüne mani olmak is • ıerde görülen seri teraktilcrden dolayı yeni
bütün ailesinin hayatına r.ıhayet ver • kemesi yeniden rüyet edilecek ve ta = caristanda Nasyonal Sosyalizm, IDtle • tiyen Fransa, kendi plısi emniyet!nlıı den nikbl~ •i><unm•xtedlr. 
mek iste.ınlş. Rivayet budur, doğru mu, rih önünde kahramanlığı isbat oluna ~in mevkii ıktidara gelmesinin hemen ıı· _ tak"l b" ç koslovakyanın Bu muzakercıerln iyi bir neticeye bağ -

yanlıı m" bir şey söylenemeı. caktır. akebinde bir parti olarak kurulmuştur. mevcudiyelile çok yalandan alakadar ol· ownda, daha büyuk bir hareket serbestvı kuvve ı ve mus 
1 ır e A !anması saycinde, Mu solini, Almanya knr-

* Avusturya l\1iJJeHer Cemiyetinden cMacaristan Hitleri> diye adlanan Ma- duğunu pekfila takdir etmektedir. elde etmLş olncaktır. 
Avu.sturyada Yahudilerin halleri ber • ayrıldı. 1 car Nazilerinin Reisi Kont Festetiş, teş- * 4 _İspanyaya gelince: Umumiyetle gene-

baddır. Nazi rejimi bunlara karşı gayet Cenevre 21 (Hususi) - Alman hü '" kilfıtını bilhassa Macar gençliği ve ü- Bu §artlar içinde, Çekoslovakyanın var- ral Frankonun yakın zamanda nihai zaferi 
s.ıa takibata girişmiş bulunuyor. Bunlo· kümetl, Avusturyanın Milletler Cemi • nıversite muhitine istinad ettirmiş ve bğı naS>l Fransanm e"".'i_Yet! bakı"'."°dan ela~:".:,',:~ ~~;:;!:, ~~:!;.~':;;,'::'~e<I çekil· rın bir çokları Vatan Cephesi ıçinde bu - .vetinden ayrılmış olduğunu resmen bu 0 zamandanberi Almanyanın maddi ve b" ı·· İn ·ıı rın de aynı dere. 

ır uzumsa, gı ere lr-· mesl meselesinde &elemi müdahale komis -lundukları için böylelerinin cürümleri de cemiyete bildirmıştir. manevi yardımı sayesinde gitgide lruv- cede bir zarurettir. Çünkü, İngilterenin yonunun bitmez 'tükenmez munnkaşalan yü 
iki katlı oluyor: Hem Yahudi olmak, hem Yahudi aleyhdarlığı vet~enmiştir. mıniyeti Fransanm emniyetine bağlıdır. zündcn tehaddus eden beynelmilel müşkullc· 
de Anschluss aleyhindeki ziimreye me.Tl- Viyana 21 (Hususi) - Bütün. Ya - Kont Festctiş 1918 de kurulan Ma ~ M sele Avusturyanın dramatik bir su- re nihayet vermiş oYecaHır. Hnttfı ba~ı mah-

'f 1 · ih t ı·ı k d 1 k e ' . d ha !eller, Frankonun kut'l ferini müteaklb, sub bulunmak. Bu iki türlü •cürüm. ile hudi muallimlerin vw e erme n aye caı· ihli a ·ab!ncsin e yer a 1lllŞ es ı rette Almanyaya ılhakından ~o":ra, a bfi<lın yabancı gonWllllr<in, derhal lspanyol 
müttchem olarak Nazilerin ellerine dil - verilmiştir. bir Sosyalist ve Komünist politika a - şümulllü bir mahiyet kesbetmıştır. topr:ı.klarmı terketmelcr1 hususunda, Fran -
şenlerin Allah yardımcıları olsun! Plebisit ha71rhğı dnmıdır. Bilahare sol fikirlerinden vaz- Alınan ordusu Şimdi Brennerde bulu- ko ile İngiltere nrasında gizli blr anlaşma 

Bu gidişle bu milletin hali berbaddır. Vıvana 21 (A.A.) - Avusturyada geçmiş ve bugün Macaristan Nasyona- nuyor. Avusturyanın kurtarılması için bulunduğuna irnnldırler. 
Bizde de Yahudi aleyhtarlığı hareket - yapıl;cak plebisit mücadelesi perşembe listlerinin lideri olmuştur. yardımı bir zaruret olan Roma hükii • İngiliz knhinEsmiıı Taziyeti 

lerl son zamanlarda artıyor. Yahudilerin günü açılacaktır. Bu münasebetle Nas- Kont Festetiş şimdi fikrini açıkça i- meti askeri bakımdan, bu kuvvetli cere- Londra 21 <Hu:.m:i> - Kabine yarın hu -
b- ··k t f d t kt ·· ·· bi ı"nde mevkii ' · · tı"r sust bir toplantı )apar:ı.k beynelmllel vazı • Macarlstanm ticaret ve her nev; serbest yona! Sosyalist teşkiliitı uyu eza • a e eme e ve gunun r yan karıısında yan çızmış · . yetl 1Düzatere edecektlr. Bu toplantıda. per• 

meslek sahalarında işgal eyledikleri mev- hürler hazırlamaktadır. ikt:dara gelecek olursa Macaristanı Al Şimdi, Fransadan, her vakıtten d~.ha ıcmbe günü başvekll C'hamberlain tarafın _ 
---------•·-. m::ınya ile birleştirmeğe çalışacağını fazla uzak bulunan Çekoslovakya, mu • dıın hükumetin siyaseti hakkında Avam Ka Fransız gazetelerinin Vergiler hakkındaki söylemektedir. Aynca Macaristanın dafaası icab eden yeni ve daha çok geniş marasında )"&pılacak elan beyanat ta görii§U 

harbden sonra düstüğü fena vaziyet - bir cephe karşısında bulunuyor. ierelt tesbıt f'dilecekUr. Görüşü ile /liyihanın Meclise ten Sosyalistler~ kapitalistleri, ve Ya· * Avam xamarasmm Lugünkü toplanbsın·' 
'17:azı•yel S k f h • d•ldl h d"l · ' ı t t aktadır Bugün a . ft t da Franco da da muhalefet mebwılan, Çekoslovakya, A -
t'• ev l e fr e l u 

1 erı mes u u rn · - Difer tara an spanya ' vusturyn, İspanya m~eıeıerne ingUiz - iıaı-
Londra 21 (Hususi) (Romadan bildiri- (Başta.rafı 1 inci sayfada) Ml Macarlar müstesna, fakat Macaris - artık kat't zafere el uzatmıştır. Al~an yan müzakereleri haklundıı. Başvekile bir ço~ 

i T b te · z"ıl nı'sbetı' kabul ctmenı·n daha doö-ru o- tanda Almanca kon. uşan .ofOO,OOO ki§l - ve İtalyan hükllmetlerinin geniJ mık • su:ıller Eonnu~lardır. liyor) - Yarı resm ri un:ı eaze sın- F. 1 b 1 M ris 
1 

F t1 hl bi 
- .. •ıın Almanvanın ır an evve aca - yasta yardımlarına nail o an ranco, şar- Chamberlain bu suallere ta _ ç r ce -de ın. ticııır eden bı'r makalede ezcümle de- lacagı mutalcası da serdolunnrnc;:tur. · · .•

1 
.. d"' t ·· 

1 
bekle- b k' b i .. .. ...n ... ü butün bu me 

r- '1 1 tanla da bır eşmesını or goz e ki İspanyanın bütün sahillerini, u i i n vermem ş. !>l'~~mL·e "'"' -niyor ki: Atıcak hususi istihbaratıma göre . d br aeıeıer etrafında hııtfımettn aiyasettnı sanb 1 1 d dl l. h r·ı· d ·ı . ·· ··ı ··t 
1 

dikleri muhakkakt~r. müttefikine terkederek, Ak. dentz e te t• suret•- •--h ede-AtnJ .,..,Je-'"'tir. - Şimdi artık A manyanın ıu u arı mec !'.> me a ı ın e ı en suru en mu a-ı . ..... ...... ..... av3 """9 

tamamen çizilmiştir. Fransayı:t dayanan Iealar arasında böyle bfr vergi tenzilin- , Di~er taraftan muhtelıf. Macar ll : keU bir vaziyet ihdas etmiı olacaktır. Yalnız, Jnglllz - İtalyan müzakerelerine 
bu hududlar muahedeler le, ltalyaya :la- den bazı memur ve müstahdemlerin ka 1 aerlerı, Almanyanm Macanstanı da i Bunu nazan itibara almaları lazım ge- d~ir torulan bir suale, bu müzakereleı1n 
yanan hududlar ise muahedelere rağmen zanacakları cüz'f bir paraya mukabil, çerisine almasında~. kor~kta ve bu le.n İngiliz ve Fransız hükametleri için mcmnunlyetbah§ bir surette inkişaf etmek -

milletin varidat biidcesinden 4 milyo _ tehlıkeye karşı katı tedbır alınmasını takib edilecek tek bir yol vardır: Teeh· tc oldu~unn blldirmlıtir. tes!;~:~~1;:;;:n b~~~m;~~:~r. iddiası ve na ya kın bir led akarı 1 k yapması ica b istemek tecil rler. B~nlarda~ ~albk ta· hüre meydan bırakılmalrsmn, İspany~ 1.:~::'.'.';:;; ;:~b~::r:::t a:~: ~~!:.'n: kurtaracak vatandaşı yoktur!> edeceği, bu tenzilatııı ileride daha e - rafdarı Markı Yorı Pallavıcmı fU be - hükıimetine lazım olan askeri .m_alz~m-eyı da başlıca meseleler et.rafında bir prensip au 
sash bir tarzda yapılmasına talikile bu yunatta bulurunuşlur: temin ederek, bir faşist zaferının onune laşması hasıl oldu!undan, yakında birkaç 

Bir F rıuwz gaze teainin neşriyatı yıl için tehirinin daha doğru ofa cağı •-. Avu~uryanm Orta A vrupaıla geçmek. İngiliz miltehassısmm Roma ya gidece~l sı;y. 
Paris 21 (A.A.) - Epok gazetesi yazı - d"" .. e . d d o,·nadıgı rolu bundan sonra Macarista- Fransa ve İngiltere bu yolda samimi • lenmektedlr. 

yor: cAvusturyanın i a ınm ertes! gunu nm üzerine alınası Jbımdır. Bunun 1 - yelle yüıilmlye başlarlarsa, talya ve Al-
ıh k . .. .. uşunc sı e var ır. " ı * 

diğer bir çok arkadaşlarımız gibi biz de Merkez Bankası Umum Müdürünün çin Almanyanın Macaristana doğru ya manyanın rekabetini pek çabuk kırabi- Parls 21 <Husu!t> - Londradan blldirll -

ttaıyanın Alrdcnfzde yeni bir zorbalık ha· istif Hı ,.,imasına mani olmak lizere lcab eden lirler. Çünkü bu iki laıist devletin İspan. yor;,.uha!aul<Ar partisi mahlelleıclnden ah • 
reketine kalkışaeağmı ve buna Almanya· Ankara 21 (A.A.) - Hususi surette İıütün tedblrleri almak ve böylece teh· yaya malzeme ve asker sevkiyatma, tn • nan haberlere ıö<e Chambedaln kabinesb= 
nın müzaheret edeceğini yazmıştık. Hal - haber aldığımıza göre Cumhuriyet Mer- did altında bulunan istiklalimizi kur - gilu ve Fransız donanmalarının müşte - mevkll, geçen )laftaya ııazaran, daha sat -
buld Mussolininin başka b!r yol tuttuğu- kaz bankası umum müdürü B. Salahad • tarmak ıcab eder. Almanyanın bugün rek müdahalesile derhal nihayet verile • lamlaşmış bulunuyor. 
nu görüyoruz. İtalyanın Alınan kudretin- din Çamı sıhhi sebeblerden dolayı istifa tut'.ug-ıı yol açıkça görünmektedir. Hit- bili Perşembe günü Başvekil tarafından Avant l 

v· h-kA k b 1 r. t Knma~asında yapılacak olan beyanatta, İn-den korknıağa başlad•ğı an laş>1yor. a • etmiştir. Bu isUf a u umetço a u e" • :er. •Mayo Kampf> ki ta bmda yazdık • İngiltere ile Fransa tııralından span • gUW.nin Avrupada Jenl teahhildlere r;ir'4 • 
kıA Hitler Brenner lı.ududu hakkında dilerek yerine Ziraat Bankası umum mu- !arını birer birer haklkatlaştırmakla • yaya yukanda izah edilen ıekilde yap•· mek niyeUnde olmad•tı kat1 surette bildiri· 
kat'i teminat vermiştir. Fakat insanlar dürü B. Kemal Zaim ve Ziraat Bankası d lacak yardım, gerçi tam ırıanasile bir lecektlr. 
geçer, coğrafya kalır. Bu, bir hakikattir. umum müdürlüğüne Merkez Bankası mü- ırB. Almanyamn Orta Avrupada ve harb tehlikesini de celbedebilir. Fakat Kabine lzalan bu hususta hemfikirdir -
Romanın menfaati Londra ve Parisle ipi dür muavini B. Nusret. Mithatın tayin • b!lhaı:~a Macaristan üzerine yapacağ'ı bu tehlike, muhakkak ki, geride kalan ler. 
büsbütün koparmamak ve Chamberlaı • leri tasvib olunarak yüksek tasdike ar- tazyika elimizden geldiği kadar karşı tehlikelerden daha küçüktilr. 
nin çekilmesini istiyenlere fırsat verme- zolunmuştur. koy&cağız. Esasen bizim için tutab~le • İki faşist devlet bu suretle harbe teş-
mektedir. İngiliz - İtalyan yakınlaşması Asılsız haberler cek ancak iki yol vardır. Ya istilrllli - vik edilmi§ olsalar dahi, İngiltere ve 
ise bu iki memleketin men!aatı iktiza • Ankara 21 (A.A.) - İngilterede bu • mizden vazgeçerek Almanyanın erazisi Fransanın müşterek vaziyetleri aşikar 
llndan olduğu gibi Fransanın da men • lunan bankacılarımızın yapmakta olctuk- rn~'·anına girmek: yahud da Cermen bir surette müsaid olacaktır; İspanyanın 
laatine tamamile uygundur.~ ları temaslar ve bunlara iltihak etmek Ü· teh

0

likcsine karşı mücadele etmek .. Ben faşistler tarafından işgalini müteakib ta
italyada HiOeri karşılama hazırlıklan zere gönderilen Maliye Vekaleti nakid iş- büyük Macar ekseri~etinin, Macaris - savvur edilecek her hangi bir sevkülceyşi 

Roma 21 (A.A.) - B. HiUP.rin Roma • leri umum müdürünün hareketi münase-ı tanın Almfmyanm hır vllAyeti olması- , aziyetten çok daha müsaid. 
ya ziyaretine aid hazırlıklar bütiin faa- 'betile İstanbul gazetelerind~ neşrolunatı m asta !stemedikJerine ve müst~kil bir * 
liyetile devam etmektedir. Şehirleri süs- havadisler ve ifade olunan rakamlar ha- Macaristanm ~r1a Avrupada daıma ya Filhakika, harb tehlikesi mevzuu bah-
lemek işine memur komiteler dış bakanı kikate uymamaktadır. .şayacağına emın bulunuyorum.> sedilirken unutmamalıdır ki, biıyük harb 
Kont Cianonun idaresi altında çalışıyor- Gene İstanbul gazetelerinde vergi ten- Müfrit sağlann istekleri esasen başlamış bulunuyor. Bizler, bu 
.Jar .• Yeni Ostia - garı ile tarihi şehirden ziline aid çıkan havadisler de bu cümle- Budapeşte 21 (A.A.) - Budapeşte- harbin ilk safhalarına tahid oluyoruz. 
Polin kapısına kadar uzanan kırk metre dendir. de yapılan bir toplantıda, cMavi Haç - Çin, Habeşistan ve İspanya, hepsi har-
geni§liğindeyi yeni cadde ikmal edilmek Her şeyin, olduğu gibi, zamanındn ef- lar,. ismi verilen müfrit sağ cenah par- bin yeni tekniğini göstermektedır ve Ro-
fizeredir. karı umumiyeye arzını ıiar edinen hü • ti~i, hükfunetin silah endüstrilerini dev ma _ Berlin • Tokyo mihverine bağlı dev

kiımetimiz bu neşriyatın tashihin~ Ana- letie~tirmesini, Yahudilerin mühim e - Jetler, ~hayyül ettiklerJ kat'i darbeye 
dolu ajansını memur .eylemiştir. kono-smik mevkilerden uzaklaştJnlması- hazırlanmak üzere, §imdiden bu sahalar

Suriye heyecan ve 
Korku içinde! 

(Ba.§tarafı l inci ıayfada) 
Nakid işleri umum miidürü hareket etti m, küçük antant memleketlerinde, Ma da manevra yapmaktadırlar. 

Ankara 21 (Hususi) - Maliy~ Veka • car ekalliyetleri bulunan her tarafta İngiliz devlet adamlannın unutmama-
leti nakid işleri umum müdürü Hnlid plebisitler yapılmasını, mecburi asker- lan icab eden bir şey varsa, o da, faşist 

ve mütalealarla dolu... Nazmi Londraya gitmek üzere Ankara- lik hizmetinin kabulünü ve Bol~evizm devletlerin büyük bir harbe atılmaksı -
Bu gürültünün buralarda gayet tu- dan hareket etmiştir. le mücadele edilmesini :istemiştir. zın gayelerine erişmekte olduklarıdır. Bu 

haf akisleri de oldu. Bu meyanda Şam- devletleri durdurmak için henüz hiç bir 
da bazı şayialar dolaştı. Almanyanın lazımdır Askeri tedbir de elbet kuv- ru tahrik edilmişler. HattA, bunlardan şey yapılmanuştır. 
yaptığı gibi Türkiyenin de Hatay dava- sı t tahşidi~den ibarettir. Şu halde Tür birinci taburla ikinci fırka, İskenderu- Böyle bir vaziyet karpsında teslihatın 
ıını bir emrivaki ile hal ve fasletmek ~~ enin de kuv\'et tahşidine başl~ na yakın olan Payasa dahil dahi ol - büyük bir ehemmiyeti yoktur. Strateji 
üzere olduğu ~öylendi. Buna ~:;~le~ b~unması icab eder. Gazeteler bu kuv muşlar! olmadan, yalnız sillhla harb kazanı] -
a.~1 yarb~ım edttil~rl. Bu ~rada H ta de vetlerin tahşid ediJmekte olduklarını Bu kuvvet numaralan size tuhaf gö maz. Tarih göstermiştir ki, yalnız sı18h, 
tu ara ıyye enı en BJans, a Y an 1 h tt'" b 1 k" tah ru-nu··r ama bunu uyduranların asker - hattı harbe de mAni olamaz · d h yazıyor ar ve a a un an -san ı , . 
et rafa bır .. tak;:: ~~ber~er ~~YAL B::ı a· şid emirlerini kendileri imza etmişler lik mal Uma il az olduğundan kusur • lngiltere Çekoslo.akyadan bazı 
berlere gokre r ıye. e hır tt!1sbc huss gibi'- numaralarile haber veriyorlar. !arına bakılmamak icab eder. Bununla fedaklrlıklar bekliyormuı Y'lpnıava arar vermış ve a a u u- · uhi d 
~sta bir takım tedbirlere de tevessül Bunlar ikinci ve dördüncü alaylar - bera?er bu haberler Şam m tin e 

1 · t : ıa ellinıi tabur imişler. haylı telaş ve heyecan uyandırdı. Heye ey E'mıc:; .r. - h~l"" d d di t 
B tt~bi bu tedbirlerin askeri olma - Bu kuvvetler ;Ispartadan cenuba dog can " u a evam e yor. 

Londra 21 (A.A.) - eHavas ajanaı muha
birinden::. Sallhlyet.tu siyaat mii§ahldler 
A·ıuaturyanın ilhakı u7f1JetlD1. ÇekmloY&L 

Tekirdağlı, bugün 
Fransadan 

lstanbula dönüyor 
(Ba.ştarafı l tnci sayfada) 

maç yaptıktan ve menacerinin Londrada
kl teşebbüslerinin neticesini boş yere haf. 
talarca bekledikten sonra memlekete dön 
meğe karar vermiş ve Köstence yolile Js. 
tanbula hareket etmiştir. 
Ayın 22 nci salı günü Romanya vapu • 

rile İstanbula varacaktır. Hareketinden 
bir iki saat evvel Londrada:ı dönen lil

neceri 15 gün sonra Mançesterdc güreş • 
mek üzere angajman aldığını söylemişse 
de pehlivanı avdet kararından caydıı aca·; 
hiç bir garanti göstercmcdiğinder. 7 
kirdağlı yolculuğunu tehir etmi) ~ k 
trenle Köstenceye hareket etmiştir. 

E~nebi elçiliklerin 
otomobilleri 

Ankara 21 (Hususi) - Büdce cncü • 
meni, ecnebi elçiliklerin getirdikleri o • 
tomobiller, iki yıl kullanıldıktan sonra 
satıldıklan veya devredildikl<'rı takdirde 
gümrük ve muamele vergılcrinden ist•s
nası, daha önce devirleri halinde rnuhnT11· 
men kıymetlerinin yüzde 30 nisbeti,.,c1e 
vergiye tabi tutulmaları hakkındaki ıa.. 

yihayı müzakere e&.miştir. 



KIZ EYLAD ... 
• 



22 Mart SON P.OSTA Sayfa 13 

" Son Posta .. nm macera romanı: 64 Kitablar arasında: 

'İfşa eden idam olunur!·" Yeni çık~n üç kitab 
* Harb sanayi casualan · er•sİndakl mücadele· 

Aka Gündüzün «Atkın T ~mi:ıfo romanı, SabahaJdin Alinin uSe•» 
imai altında topladığı hikôyeleri ve Saver lakit'in uAgcih Elendi.> 
halıkındalıi tedlıiklai 11yrı ayrı kendi jonrlannJa alaAa uyandıran ve Litvanyalı kapının ziline basarken ben ihtiyaten tabancamı çıkarıp paltomun cebine 

koymuştum. Olanda ise koluma asılmış bekliyordu. Litvanyalı: " Viyolopolska! 
Viyolopolskal" diye bağırınca Olandanın yüzü birdenbire sapsan kesildi 

mavallalc olan e•aladir. 

Y•zan ı H. Alaz 

Nihayet Litvanyalı karanlık ve eski 
bir evin önünde durdu. Beşinci katın 
ziline güçiükle uzanarak zili adeta sıç-
rayarak çaldı. 

Ben, karanlıkta ihtiyaten tabancamı 
çıkarıp paltomun cebine koymuş~~· 
Kolumda olan Olanda bu hareketımın 
farkına varm1ştı. 

Litvanyalı zıli çaldıktan sonra k~pı: 
r.ın önünden geri geri açılıp ta beş__ı~cı 
kata kadar kalın sesini işittirecegınc 
emin b ir tavırla se~lendi: 

_ Vielopolska!.. Vielopolska! .. 
Fakat o anda, kolumda Olandanm 

birdenbire t~trecliğini hissettim. Olan
da kolumu şiddetle sıkmış, kar?.nlı~ta, 
haşyet ve heyecanla parlıyan gozlenle. 

yüzüme bakmı§tı. . w. 

Litvanyalınm bir şey hıssedeceg~n-
dcn korkarak OlandayJ kolumda .şı.d
detle kendime doğru çektim v~ smır
lenmiş bir halde gayet yavaş bır sesle 

diı;lcrim arasından: 
~ ? 
_ Fakat ne var? Ne oluyorsun· 
Diye fısıldadım. Olanda ~y~~ .ha~-

yetle yüzüme bakarak a~eta ışıdılmı
yecek bir sesle soluk soluga: 

- Bu isim ... 
Dive kekeledi, boğazmda bir heye-

can ~süyliyeceği sözü tıkaımştı. 
Lltvanvalı tekrar sesleniyordu: 
_ Vieİopolska! . Vielopolska! .. 
Olanda kolumu daha hızla sıkıp s~-

nldı. Birdenbire pyet helecanlı bır 

Atagündüz, blç flibhe ;rot ti en reeıad de ne yürekler parçalayıcı faclalann glzll 
;yazıcılarımızdan biridir. 81stemll olarak tl oJduAıınu da pek güzel öğretiyor. 
1908 den - yani 30 yıldanberl - yazı yazıyor S'lbahaddln Alinin bütün hlUyelerl gü
ve yazdıklan da seve seve okunuyor. zeldlr. Bunlara kuvvet veren en mühim ft .. 

Son zamanlarda gene 530 sayfalık büyüt çe511Uer1dlr . 
bir romanı çıktı. Gündelik bir gazetede tef- Sabahaddin Alt romandan fazla hlkA~edt 
rlka edilirken -Msn roman. lsmini tqıyan mil, aesyal mubtevalarlle, mizaha kaçan 
bu E'Ser, şimdi •Aşkın temizi• adını aldL muvaftak olan bir yazıcımızdır. Bunun için· 

"' ~'kın temizi», büyük harbde, Anadoluda dlr ki hlltAyelerl, bence, «Kuyucaklı Yusut11 

geç"u ol:- vak'anın hltlyesldir. • Romanın romnnından daha kuvvetlidir. ve gene bu
başlıca knhrıımanı Er:?en, Tıbbiyenin son aı- nun için Sabahaddin Ali, romancılıkta de
nıf talebesidir; emperyalist harbi, bütün a- tU, 111 de değil fakat hlkdyeclllkte karar 
cılarlle memleketi kasıp kavur .. '1tu bir aı- kılmalı n blraz daha çokça yazmalıdır. 
rada, o, Anadolunun göbeğindeki lı:asabası- cA 8h f d" 
n:ı hava tebdiline gellyor. Daha pelr. küçük- g e en 111 

ten sözll\sü olan Güner'1ne t.avuştutundan ı Matbuat Umum Müdürlüğü m~vlrle
mf'mnundur. Teyzesinin tızı Güner de, Er- rlnden Ba7 Server İakltin dikkate deler bir 
denl aynl temiz ve sarsılmaz duygulqla etüdüdür. 
sevmektedir. Fakat Günerln babası bu temls •Aglh e.fendb, blzde gazetecilik, gazetecı
sevglyi anlıyabllecek bir adam detildir. Kı- ligin kurulu4u, tekAmlll safhaJan hakkında 
zını, devrin mebuslanndan Dünbelekzacle'ye yaztlmış en toplu bir eserdir. KJtab bllhas
'Vennek nlyetlndedir. Düınbelelaade, ngon aa Tes1kalar !tlbarlle bir hayll zenglndlr. 
dal:ıverelerlle uğraşan, haltı .soyan, blleklr Kitab, umumt bir cbaşlangıç. ne başla
bir adamdır. Ayni zamanda t.aymalı:am Te- makta Vf bizde ilk re.sın gazete olan •Tak· 
kill olan kasabanın cahll kadı.sı lle birleoe- 'Yhnt Velı:ayb hattında, bunun ;ılnş tartla
rek Erden aleyhinde tez'rlrata başlar.. on- n etrafında blrtaç aa7tal1Jı: izah verllmeıı:
nerln babasının da l§tlratlle, 'YIIAyete, neza- tedlr. 
retlere, me§ihate şifren telgraflar yaldırır_ 
Erdcnin bir tesad tefkllltına relsllt yapb-

Omuzlarına uzun oır §tll örtmıtş, frı mavt göztil çok güzel birr kadındı tını Uerl sürerelı: onu divanıharbe kadar .sü-
zi göstererek, kısaca izahat verdi. Ka-ı Dedi ve Olandaya son derece ma - riı!tler .. bütün bunların iftira olduğu anlaşı-

d k ld - .. w · f 'h "b' ·· ·· b. h 1 d"" _ lır .. Erden kurtulur_ Günerin babası da ya-
. ın im o ugumuzu ogrenınce ası surn gı ı gorunen ır eyecan a o vaş yava§ yanlışını idrak etmc~e başlamıo-
bir İngılizçe ile: nüp hararetli hararetli: tır .. kızını, hiç te dengi olmıyan Dünbelek-

- Sizi kapıda hayli beklettiğim için - Muhterem madam!.. Lehli oldu- zndeye vermekten cayar. İşte bu sırada Diin-
affmızı dlJerjm! .. Biraz uywnuşum, de- ğunuza pek sevindim! .. dedi. Zira ben belekzadeyı kuduz bir köpek ısırır .. koca ka
di. Buyrunuz madam! .. Buyrunuz mis- de annem tarafından Lehli sayılırım. n ilaçları. tütsfiler, tarpılar kir etmez. Me

buıs kudurur. Günerle Erdenln düğünü yapı-
ter!.. Babam size arzedeceği şeyleri çıkarın- lırkcn ve halk eğlenfrken mebus ölür. Ro-
Kadını selamlayıp içeriye girerken caya kadar benim de size birer şarap man da böylece biter. 

usulca Olandaya sordum: ikram etmeme müsaade ederseniz pek Efer slrükleylctdlr; insan sıkılmadan oku-
- O mu? bahtiyar olacağım!.. ynb!llyor. Akagündüzün UZ'1n yıllar Anado-
Olanda, hayret ve tercddüd içinde: Olanda kızın gösterdiği bu hararetli ludtt kalmasının, Orta Anadoluyu karış ta-

Kitabın çok enteresan yerlerinden blrls1 
de, bizde lllı: yan resmt gazete olan ııCerldeJ 
Rnadls• hattında verilen lzahattır. Bu ıza
hı\ttan öğrendiğimize göre «Ceridel Bau
dis,,, ecnebi tapltaıının, Türkiyenln kültür 
kaynaklarına el atmak hususunda ilk tec
rübe.sidir. 

- rış gezmesinin tabii bir neticesi olarak Ana-
girmiyeceğim!.. Girmiye _ - Yüzünü tanımıyorum.. fakat is- heyecan karşısında gayet soğuk bir su- dolu ldetlerl, koşmalar, bey1Uer güzel n 

mi... rette gülümsemekle iktifa etmişti. a .. ıına uygun bir şekilde canlandırılmıştır. 

halde: 
- Ben.. 

.Ceride! ~avadıs. 1n müessisi Çorçll ı., .. 
mlnde bir In;flllzdir. Çorçllln hangi me!:lı>~e 
mensub olduğu belll değUdlr. Avlanması ya
salı: olan bir sahada avlanırken bir Türk ço
cuğunu lildürmüş ve hapsedilmiştir. o de
virde buna benzer her hadisede olduğu glbl 
bu vak'nda da İnglltere hilkOmeU BabıAllyl 
sıkıştırnıağa başlaml§ n bu tazyik altında 
olmak üzere Çorçll'e tavizat vermek lüzu
mu h!ml olmuştur. 

B:ıbıAI!, ne büyük bir suç lşledlğtnin far
kında oJmıyarak o zamanlar memlekette bl
rlcllt tilltür lr.aynatı nzıteslnl görecek olan 
gazete g1bJ bir slllhı ecnebi semıayestnJn 
eJ!nC' teslim etmekte hiçbir mazhur görme
mlştlı. 

Diye kekeledi. Ben hemen atıldım: Vak'anın, ister müsbet, 1.ster menfi, kahra-

t Bir elektdk lambası ile yarı aydın - - Madmazel Vielopolska!. Bizim için manları karakterize edillrten Hllk ve boya 
simde ne km ifratını\ aapıJdığını, Erden· glbl, Güner sibl 

lanmış merdivenlerden yukarı çı a- hiç bir zahmete girmemen~zi rica ede- bugüne atd Lslmlerln 0 devirde bulunamıya-
var? bak _ _...,. b'" "'k bir b<Ta bnşlamıştık. Ben nezaketen en arka- rim ... Kıymetli bir kaşif olduğunu an- ca~mı nazarı itibara almazsak Akanın bu 

Olanda yilzüme cui!A uyu d h tla kalmak istiyen Vie1opo1skayı a a ladığımız !Yluhterem babanızla sırf ke- e..c;erlnl de peklla realist eserler t.ataıorlslne Kltab, .ceridel Havadis. in kuruluşu hak-
dehşetle.: Ca 1 nazik görünlip ön tarafuna almış ve şiflen hakkmda fenni bahisler üze - aokablllrlz. kında bu faydalı ve enteresan malQmatı ver-

- Kontes Vielopolska!.. sus... Aka""'ndüz b ro u ._ __ ... ,_,_ -n'- dikten sonra --• '-'tabın .... ...n sağ elimle paltomun cebinde si .. - rinde ~örüşmelt icin gelmiş bulunuyo- ..... u man e. •cı~e ı .. •- ....... ~ meV"ZUunu -a.u 
Diye mıI'lldand!. _ . k d M h - ıı.. b b' sek blr töhret yaratan «Bu topratm kızla- eden •Terdlınanı Ahnh ın kuruluşuna gir-

Birdenbire 'ha§ımdan aşağı bır su !ahımı tutarak ihtiyaten en ar a a yu- ruz., . u terem ..,a anızın . 1Jh~ssa 1 ruı na, •Dikmen Yıldızu na, cÇaplun Kn. a mfrt.e ve bu Teslle ile Terciimanı Ahvali, lı:u-
do"külmüş gı"bi oldu, fakat bir anda rümiye dikkat etmiştim. (Paıa?s des Decou\·erts) de teşhır edılen aynl kudrette bir eser daha katmıo oldu .. ba- ran AgAh efendinin hal tercümesi hattında 

Besinci kata geldiğimiz zaman Vielo- cihazı dikkatimizi çekti. Sizi akşam üze sılı~t.a. eserin mana ve ltadeslnl detlşUre- mutıwal maldmat Termettedlr. 
kendimi topladım. Gülerek: polsk~ bir sıçrayışta önümüze geçt.i. ri rahatsız edişimizin sebebi budur.. cek kadar mürettib 1anlışları çok olmua, Biz bu tJtabdan, Şlnastnin gazetecilik hak-

- ·Kontesm' bö"yle yerde işi ne, ayol? - - romanda .,..,. .... _ hiçbir ..... _,_ bul lk. ... .. ki .. __ , _ _. i 
İçin:le kırmızı kumaştan abajurlu hır Binaenaleyh bize s>.rf meraklı bir müş- • -.- S ........ '" amıyaca ..... ıunua lu.ru.,.ııaın, o devirde muhtelif ga-

dedim. Olanda! Çccukluk etme!. elektrik lambası "e kırık eski bir çini teri nazarile takmanızı, hatta (kasten Ed b2 ı •1 inesd• ol zetelerde (Tahhni Vekay:t, Ceridel Havadis, 
Filhakika bir Litvanyalı sakat ve . . . .. e •reme• er ç e en IOl' anı, mu- Tforciimanı Ahn)) e yazı yazınağa ba§lıyan 

. 
00

. 1 p . . Mon soba yanmakta olan hır odanın kapı- kel!melere bac;arak) teknık bahısler u- hakkak k1 hlklyedir. Nitekim her yerde ın- muharrMertmlzln tim olduğunu mufasaalan 
ıcayıp adamın y e ansın b" . . kt . d k" .. .. l . . .. h h ld ı X"-M h 

11 
. d aınurlu bir so- ~mı açıp ızı ;çerıye so u. zerın e ı goruşme enmız sızı er a e men tümen romancılar, her çeşld nealrcller u~fnmektey11. 

artre ma a esmk e, J . d b" Ben paltomu ~"karmadan evvel ta - sıkacağı için, bizi kendi halimize bıra- yanında, yaşamalı: haklı:ını kazanmıt hlltl- Kitabın sonunda l::ufe l::llıdı üzerine ba-
kağında, e~ki püs Ü .. 1:. evın e .. 

1~ bancayı derhal c~ketimin cebine nak- ktp kendi rahatınıza bakmanızı rica e- yı>el!er parmalı:la ~österlllr.. .sılmış, Talı:vtmı Vekaytln, Cerldei Havad1s1n, 
kontesi çagırmasmı duşunmek delı1ık . · . . . d . Ark Bu, bizde de böyledir. Türle edebiyatı, u- Tercümanı Ahnlln, Tuvlrl Efklnn blrlncı 
ten başka bir şey olabilir miydi? !et1:1ış~ım. Oland~ ıs.~ hı~ soyuru;a an derım. - ası var - zun yıllar, Refik Halld ve Ömer Seyfeddin- .saJl}annın birer lı:ll§elertnı de görmekteyiz.. 

-~ . kattan eskı bır kanapen•n uzerıne otur u. .._ den başka hlklyecl görmedi 'Ye tanımadı.. cAgtıh efendb bllhassa gazeteclllt tarihi-
. O aralık yukandan be:ı-ncı Litvanyalı garip bir tetaş içinde, ga- bıınlard:ın biri manen, diğeri de maddeten mlzl tedklt bak~ından çok faydalı ve lr:ıy-

b~r pencere aç~Jmış, .ka~nlıkt~ sarışın yet yorgun ve isteksiz tavırlarla hare- SELANfK BANKASJ öldükten sonra edebiyatımız uzun bir müd- metli bir eserdir. Kültilrilmüztı alAlı:adar e-
hır kadın oldugu scçilebılen bır baş u- ket etmekte olan kızına kendi dilleri- d'!t hik:\ye olarak adapte ve tercümeden den muhtelit branşlar hakkında bu gibi tser-
lanm1ştı. &ln derece tatlı ve sıcak bir l b" 1 .. r· d , Kız dolap•an Tem tarilıl : 1888 başka bir şey bllmedl.. nihayet son )'lllarda, lertn çoAalma.sını temenni ederiz. 
lı:: • • • w k" 1 e, ır şey er soy uyor u. ' ~ ıilndelik gazetelerin hikAyeye ehemmiyet 
a~ın sesı kendı_n~ ça~:~mıı: ım : .. ~ bir kaç kadehle aç:Imış bir şişe şarap • VPrrteğe başlamalarından sonra, hlklyeclU- * * * 

dugunu anlamak ıster gıbı aşagıya d g çıkardı. Kızararak Ingilizce: tlmlzde bir canlanma göze çarpmata bat- Ba7 Ra&"Jp Rıfkıya ftvab 
?u: - Affedersiniz .. bir İngiliz centil - fdare Merkezi : ISTANBUL (GAT...A'!'A) ladı. Yeni yeni latıdadlar belirdi.. Aıb meslttdaşım: 

- Miyilo! menine takdim etmek için maalesef Sabah:ıddin Ali, nestrın hlklye denilen bu •Öıtı Ruhl:uı hattındaki tentıdJme yaı-
Dive seslendi. . . . 

1 
• saıp ve dikenli yolunda Arsılmadan Jilrtl- dıtmu mufaual cevabı, hastalığıma rast • 

J vısk:mız yok ... dcdı. TiirkiyeJelri Şabeleri ı yen başlıca h1klyecllerlm1zden blrldlr. ladılı !çln çot geç okudum. 
Litvanyah sokakta sıçraya sıçraya Ben gülerek <ıtıldım ve böyle bir ik- •l>f!linnen•, •htıu,., •Ses• onun en en- Mektubunuzda, oldukça uzun bir yer tu-

lcayip bir dille kadına bir şeyler söy- rama nıazhar olmnyı esasen hiç düşün- !STANBUL (Galata ve YenfcamJ) zel hlUvelerini toplıyan eserleridir. tan ıahsıma ald bll21 hükümlerlntzden son-
lüyordu. Beşinci kattaki odada birden- mediğirni söyledim. MERSİN, ADANA Bürosu Sabahaddin. AUnln hllı:lyelerlndekl en btı- ra·.ö1ü Ru?'ıları ı yanlışsız olarak Türkc;eye 
bire ışık yandı. F k t k · b · 1 g"lizçeme dik yük hususiye •• bunların hemen daima IOS- çe"1rdil1nlz1; bentm ;yanllf diye gösterdiğim 

1 
a a. w. ı~ın e~~~- n ı . . • yal bir mahiyet taşımalarıdır. Jerlerln, aynen Fransızcasında böyle olduk. 

Litvanyalı bize döndü: Kat ettıgını ve yuzundert hır şımşek l'ananiıtanJalıi Şabelm,ı «Seso, Sabahaddh. Alinin en son çıtan blr larını, Fransııcalarını mlsal ıösterere~ ya • 
- Mil pardon!. dedl Şimdi Vielopols- gibi geçen bir istihza dalgasından, her- hltAye kitabıdır. İçinde beı tane hllr:lye nr- sıyor.sunozı" 

\a bize kapıyı açar!.. halde benim halis bir İngiliz olmadığı- SELANİK • ATİNA dı·. Bunlardan, Amer1tada okumUf, mem- Allı meslelı:daflm: mazursunuz fakat hak-

0 d k d -..ı pek güzel nnladıgwını farketmiştim. • leketJ hlç tanunayan, hayatla alllr:uı olını- h da detll.!lnlz!. Çünt1ı: 
lan a yu an n penc1e:n:uen uzanan mı _ . . . yan züppe bir mühendlsin n ondan u stıp-

başın yüzünü görebilmek için karanlı- Kırmızı kumaş ~~~~urun Ş~1:1P gıbı pe olmıyan nişanlısının töylü hattında, ı - .öıo Ruhları m aslı P'ranmıca de .. 
ta doğru uzanmış, dikkatle ba1onış, fa- ziyasında sar;şın yuzu ateş gıbı yanar Her nevi banka muımelelert mtmletet hakkındaki teıll.kllerlni acı Te 111. Ruııcadır. Bu 1Ubarla ben de onu Rusca 
lt t h' " hesiz kad - ·· ·· - _ ı; kilde görünen, fakat net olarak Kiralık kasalar servisi bitaz da mizahi btr dille anlatan dtipeb a.sllle mukayeJt" ettlm- l!.suen başka tiirl6 a ıç şup mın yuzunu gore .. e hareket etmeme de lmlı:ln yoktu ~ u 
lkıemişti. farkedilmiyen VieJopolskaya Olandayı hlkA;yesl, muayyen bir tabalı:a ıençlll!nln h d ... mı--.r ol ... · -

· hsltnl karakterize etmesi iUbarlle eot en- urur-.en •3.,.,. ara .. Fransızca ter -
Olanda birdenbire kolumu bıraktı. prezante ettını. Olandayı kanın olarak •- d zu Ilh dlal 6 -• cllmealnl alamazdım. · İ T d w,l . DIŞ TABfBJ ,..,resan ır. ppe m en n u nce .ı.u-

litvanyaltnm anlamaması için bana tamtmıştım. Fakat ngı ız egı • Leh1ı ~ > şanlısının tııprlsinl tatmin etmek ıçın ır:o- ı - Eserin Türlı:çe tercflmestıe Rmca u-
lngn· çe olarak: oiduğunu söyledim. Kumaş abajurun RA "'1.P ,,,~,.nuO~L '1uştutu çobana ıbiz de aizdenız •• c.slz bizim ıı aru:ında, nvel.kl makalemde kısmen aay-

- ızBen irmem' al ış~ğında harikulade güzel görünen ... ı • ı Un.n. ı U ı· köylli kardeşıertmlzstnızı. demeslle, u 10n- dıtım, bir cet tercllme farklanna ve yan • 

De . g • ·· . 1 Vielopolska Olandanın Lehli olduğunu Sirkeci: Viyana oteli sırası. ra, hiç te cldd bir sebeb olmadıtı halde, arı lıflanna rastladım. cÖlil Ruhlar. clbl bir 
dı.Ben gay"t llkayd bır tavır a ve . . . . . ' . . . nişanlısına caka yapmat tçln, cabanın en ıaheserln dlllmlze yanllf!ıs olarak geçme -

lZfnimin hiç bir vesile ile değişmiyece- ışıdır ış1t.~ez, fevkalade bır sevınç 'Ve No. ~6, Kat 1 de bergQn Oğleden sevdlii blr ıtyl, lr:öpetint lSldilrmeal aruın- llnl lstedll'.m için ;yüretım sızlıyarat o nok-
~ğine zerre kadar şüphe bırakmıyan heyecan ıçınde: eonra ıaat U den !O ye kadar da ne büytik bir tezad Tardır Te bu tezad talan tesblt ettim- söylediklerimin dotru -
~t~ bir tavırla Olanda a: - Lehli mi? Ah! .. Ne iyi! Benim de hastRlan kabul eder. .Köpekıı hlkA.yes!nde ne güzel g&terllmtşttr. ıutuna kanı olmanız için Ölü ı:uhl:ınn ~k 

- . w• 1 d dy' annem Lehli idi!.. ' 1 ~sıcak SU• hikAyesl, Osmanlı imparator- çe tercllmcrlnl Ru.scasma 'Ye Turkçeslne gu-
Ben gırecegım. e un. ıuğunu bir turd gibi için için kemiren bir nndilinlz herhangi birine ıostermenla Tt 

O vakit Olanda benim kat'i azmimi ı dE'rdln hiklyestdlr. Bu, Osmanlı imparator- fitrlnl almanıs kAndlr. 
herncn anlamış ve teslim olmuştu. A- ı •u~nun uptıyeslle köylii aramıdalr:l mllna- a - sızın yanl~ tercüme yaptığmlZl 1d. 

tleta yalvarır gıbi ·söyledi. E D L ~ 
1 

seb:ıun hlklyesldir. dla etmelı: hatırımdan blle geçmedi- esasen 
- İhtiyat!. I! D A l 

1
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f Sabahaddin Ali bu hlkAyes!nde, .... tııy- mektcbunuzda mls:ır olarak venııııınız Fran 
- Elbet' ın karı.,ının baslt bir an'aneslnden, cgusül sııca cümlelerle fnrkçesl arasında hl9 'tl1r 

·· apt11sU1 alm:ı.t' zaruretinden Jı:oskoca bir fa- tart p:öremedlm .. ~u halde burada sizin lı:a -
O esnada sokak kapısı açılmıştı. O- ela yaratmasını bilmiştir. bahatınlz, bilmeden Ölü Ruhların Fransızca 

bıuz.Jarma ipek uıiln bir !Jal örtmüş •Mehtablı geceıı hlkfı.yesl, bfiyük tehirle- mute~cımı olan •Mark Semenor. un ya~ 
•arı saçlı, iri mnvi gözlü, kemikli yüz- rln her dakika lr:oyunlannda g1zledilı:ler1 tercümelerine suç ortaklığı yapmış elma -
lu, faka t çok güzel bir kadın açılan ka- Grip, Baş ve Diş Agv nları, bln'bir sosyal faciadan bir tanesinin hikAye- nızdırasl. Budnun ıteçinüher eserlkmülmhküın ~dr -
l>ı •. .• • sidir. insan Sabahaddin Alinin bu hlkAye- teb~ ın an re me etme c et ne &• e-
~ nın onunde durup bıze hayretle ha- Nevralji, Artritizm, Romatizma nız ve yalnız aşk Te ıllr Uham eden blr ta- cet oluraat bu gibi çitte tercümelerin do -

rdu. .sinl okuduktan sonra mehtablı gecelerin 1aı- turdutu yanlıflarm önüne geçmiş oloruı. 
Lıtvanyalı kızım dediği bu kadına bi- biat tepbiirt1 oımacııtmı, bu pcelertn lclD- IDeNmı 14 üncü aaırfad4) 

lim! .. 
Dedi. 
- Deli misin Olanda!.. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan : Ziya Şakir 

Hatay Babadır birdenbire sözünü kesmiş, ahnın yularını çekerek gözlerini uzaklarda 
bir noktaya dikmişti. Bulundukları yer, bodur ağaçlarla nihayetlenen bir tepenin 
en yüksek yeri idi. Adil Şah hayretle arkadaşına b~karak: "Ne durdun noyan? dedi 

Sür'atle taş atmak, Tımur ordusunun 
en mühim taiimlerinden biri idi. Timur 
ordusunun zabitlerinden olan "Hatay 
Bahadır da,bu işde son derece maha
ret sahibi idi. Onun için yağdırdığı taş
lar boşa gitmemiş, Sunalardan üçü, çır
pına çırpına yere seri~tL 
Karş:dan bu muvaffakiyeti gören A

dil Şah, neş'eli bir kahkaha attı: 
- Yaşa, Hatay Bahadıır. Anladım; 

arlık beni acJıktan b1dürmiyeocksin. 
Diye bağırdı. 

hayvanların hücumundan muhafaza lerini, uzaklarda bir noktaya dikmiş-
ediyordu. ' ti. 

Boz atlar da haJlerinden memnun gö- - Ne var, noyan? •• Neye durdun öy 
rünüyorlardı. Yaylalann çiçekli otla- , le? .. 
rıru büy;"k bir iştiha ile yiyorlar. İkide Bulundukları yer, bodur ağaçlarla 
birde, vaziyetlerinden hoşnutluklarını nihayetlenen bir tepenin, en yüksek 
bildirmek için tatlı tatlı kişniyorlar - 1 yeri idi. 
dı. - Arkan var -

Günler, böylece geçiyordu. Fakat 
henüz, bir tek insan yüzü değil; insan 
varlığını bildiren küçük b!r eser bile 
görünmüyordu. 

Kitab ar arasında 
(Bat tarafı 13 üncü sayfada) 

Mart n 

SPOR 
Güreş müsabakalarında 

göze çarpan noktalar 
Halkevinde yapılan müsabakalar milli güreş takımını 
• seçmeden ziyade mıntakalar 
arasında yapılan bir temas şeklinde olmuştur 

Mtlll takım cüreş seçmeleri 19 ve 20 mart Beş güreşçi ile lstıı.nbula gelen İzmir 
günleri Beyo~lu Hall·evtnde yapıldı. Bu hu- kımı 56 kiloda üçüncülük, 72 kiloda lkinclll 
susta teknik netlceltr hakkında tafsllM ver- 79 kiloda da karşısına raklb çıkmadığı 1 
mlştlk. Güreşe iştirak eden takımlar ve mü- mnç yapmadan bırlncUlk almış oluyor. 
sabakalara glren güreşçiler hakkında da blr İzmir takınınından 66 kiloda güreşen 
iki sö2 sbylemeğl faydalı buluyoruz. kir, Yahya ile yaptığı maçta sakatlanma 

Müsabaka netıclerine göre mllll takım sıı idi kendisinden iyi bir derece Oınld edil 
ve namzetleri şu ıekllde tesbit edilmiştir: bUlrdl. 

56 kllo: Mustafa (A.), Kenan (İs), BaUkesir takımı; wcrübel1 bir güreş 
61 kilo: Ahmed (A), Suad (A). casının nezareti altında çalıştırılmamış 
66 kilo: Yahya tİs.), Yusuf Aslan (İs). lan bu takım, güre~cilerln büyük 1.9 
72 kilo: Faik Cİs.), Enver <İz>. tldad ve kab1llyetlerıne ratmen netice al 
79 kilo: Malfı.m değil. mamı.şlardır. 

87 kilo: Mustafa <is.> Estonynyn gidecek mllll takım güreşclle 

Hatay Bahadır, kuru çalıların dalla
rını kırarak biraz odun topladı. Belin
deki kılıç kayışına bağlı meşin bir ke
senin içinden çakmağını çıkardı. Çar
çabuk bir at~ş yaktı. Sunaların tüyle· 
rini yolarak pınarda temizledi. Keçi 
boynuzu ağacının sert dallarından 

}·esti. Bunları şiş gibi yaparak sunalara 

Ağır siklen: Çoban Mehmed (İs.). nl seçecek olan bu müsabaka, bir seçmede 
• Andrc Jld, Prosper Merlme'nln Puşklnl İstanbul mıntakası memleket güreşçlll.ğtn- ziyade mıntnkalar :ırasında herhangi b 

- Söyle bakalım, Adil Şah noyan! .. yanlış olarak Fransızcaya tercüme ettiğini de en kuvvetli mınt:ıknyı teşkil ettiği lçln müsabaka olmak vasfından kurtulam 
iddia etmlşt.ı. Ben o zamanlar buna pek de I mllll takım kadrosuna dahil olan güreşçlle- tı 

Bu gidişle halimiz ne olacak?.. inanmak 1stcmem1şUm. Fakat cBabalar ve rln ekserisi bu mıntnkadan seçilmiştir. r. 
V 11 h ' ' d. b d d.. MUll takım seçmelPrinde nazarı itibara a - a a ı; şım ı en e onu uşü - Çocuklara ı Rusca aslından Türkçeye çevt- İstanbuldan ı.onra Ankara gelmekte, iz- lınması ıcab eden bazı noktalar ihmal edU 

nüycrdum. Hatay Bahadır.. rirken eUmln altında bu eserln Prosper Me- mir ise üı;üncüliiğü nlmış bulunmaktadır . mlş ve müsabakaya beynelmllel müsabaka 
- Bu ıssız dağlarda, böylece, nice rlme tarnfından yapılan Fransızca tercüme- İstanbul t.nlomından bu musabakalııra iş- lara iştirak J:nblllyetlnde olmıyan bir ç 

yeri dolaşıp duracağız?.. sini de bul~ndurdum. Bu münasebetle Pros- tırak eden güreşcile:-ln ekserisi henüz mllll güreşçiler sokulmuştur. 
•1 • per Merlmc. nln 22 yeri atladığını, 46 ya ya- takıma iştirak etmemi~ mübtedl güreşciler - ı 

- Bııınem kı.. . kın yanlış yaptığını te.sblt ettim. dlr. Yaşar, Adnan sakat olduklnrındnn, Saim 1 Bu suretle t:ıkımdıı yer alması lcabed 
eçirdi. Ateşin üzerine dizdi. Körpe 

1 ayvanlar, yarım saat sürmeden, mü -
1 em.melen pişmic:lerdi. 

- Herhalde, Orus Han tarafından l 4 - Öl!.! Ruhlann Ruscn aslının ikinci idmansız bulunduğundan müsabakalara iş- Oüreşç!lerl:ı doğrudan doğruya blrblrlerl 
gelecek teh1ikevi atlattık demektir cildinde bir çok haşiye ve notlar var. Türk- tlınk edemediler. le karşılaştırılması, g:ıyrl muntazır ne~~elf 

· · "'- d b b ortaya çıkarmak suN>tlle milli takımın r.o& - Ona şüphe vok çe tercwucsln e unu bulamadım. sız u - Kenan VP Hüseyin tam forma gfremeınlş ll 1 d ıı. t 

Bir taraftan O('lığ1 artan, diğer taraf
n da iştih;sı ı;abaran Adil Şah, bü -

bir sabırsı;:Jık içinde jeli. 

Fakat ·rnd: · . . nun fçin: • vaziyette idiler. teşkil edeb ecek net celer oı:;muş ur . 
. -:- . şı ı -de başka hır tehlıke •·- Tercümede blr eksiklik varsa onun Ankp.ra takımı; hl1e sürpriz olarak 56 ki- MUil takım kadrosuna dahli olmuş, 
ıçındeyız. mes'ulü, yukarıda dediğim gibi aslını Rus _ lodaki Mustafayı çık:ırmıştır. yedek teşkil etmek üzere seçilmiş olan gür 

- Ne gibi?. cadan Fransızcaya tercüme ederken bazı lü- Ahmed (61), ~uad (61), in Yaşar bulun - çUerln hareketten e·ıvel tekrar karşılaştır 
Hatay Bahadır, nar gibi kızarmış su-

11alar:, yapraJ:lı dalların üzerine sırala
mıştı. Hem, Adil Şaha doğru götürü
~ or; hem de söyleniyordu. 

- Ne gibi olarak .. bir yol bulup, bu zumsuz kısımlarını -herhalde okuyucunun madığı için milli takım kadrosunda yer al- malıı.n zarar yerine fayda verecek ve b 
dağlardan çıkamamak. gözlerini ve kafasını beyhude yere yorma - maları gnyet tabı! gf rülmektedir. Anknra hakikate daha yakın götürecek bir h 

y 1 b Is k km k 1 m~k maksadlle olacak- aUamış olan Mark takımında nazarı c!lkk~t1 celbeden gü:reş. ket ol:ıcakt.ır. 
-

0 
u u a • ~ . ası 0 ay. Semenof'd•ır .. diyorsunuz!. çllerln yanında Mersinli Ahmedln kardeşi Bilfarz 56 kiloda Kenan, (kolu iylleştl ıse 

- Onu, ben de biliyorum. Fakat bu Şayed Mn!'k Semenof, slzln Uert sürdü - Mustafa gelmekteolr. Hüseyin ve Must.nfa ile tekrar karşılaşmall 
gidişle, insan yüzüne hasret kalacağız, ğünüz bu sebebe uayanarak böyle bir şey Ankaradn Hüseyin! yenerek gelen Mustn- dırlar. 

- Şah noyan!., Mübarek hayvanlar 
öyle p!~ti ki; nğzma almadan, dağılıve
recek. Doğrusu aşçılığıma hiç bir ku
sur bulamıyacaks1n. Ancak şu var ki, 
tuzlan biraz eksik geldl O kadarcık 
bir kabahati rle affedersiniz, değil mi? 

zannediyorum. Y~Ptı~s:ı, büyük bl" hata işlemiş demektir. fadnn çok lş bekleme~e hazır olan güreş me- 66 kiloda Yusuf Aalan n Yahya tekrar teC 
- Canım olur mu hiç? .. Hergün, gü- Çünku: eOkuyuc~ın.~ın kafasını yormam.aka raklılan Must.afanın !yl derece nlamamasınıı rube edilmelidirler. 

• w w w • gibi masum bir dı15unce ile blle olsa bir ese- biraz hayret etmiş vaziyettedirler. '72 kiloda Faik Ue İzmirli Enverln bir da neşın dogdugu tP.rafa dogru ılerliyoruz. rl uzatmak ve kısaltmak mütercimin değll, İzmir takımı, gürtş seçmelerinin en bek- karşılaşması bu 1k1 g{ireşçlnln birbirleri O 
Geceleri de çoban yıldızını gözden müellifin hakkıdır. Mütercimin rolü, sadece ıeııllmlyen hiidisesinl kıymetli güreşçimiz zerine müsbet tesir fora edecek blr tıraa 
kaybetmiyoruz. Bu gidişle nasıl olsa hassas bir ayna gibi gördüğünü aynen ak - Nurlnln bir seneden az zamanda yetiştirdiği olur. 
bir köye bir kasabaya bir avula rast- settlrmekten ibaret olmalıdır. takım teşkil etm!gtlr. 

Adil Şah, derhal yerinden fırladı. 
Şimşek gibi kılıcını çekerek, gür bir 
sesle: 

treleceg:. · ' ' Saygılarımın kabulünü rica ederim aziz 
b ız. meslekdaşım. 

- Geleceğiz, ama .. ne zaman?.. H. A. 

- Kabahat bulmak mı?.. BiJakis, 
hem pişenleri, hem d~ pişireni hür -
mEtle selamlarım. 

- Onu bilecek kadar keramet sahi- 1 • • • h 
bi olsaydım, Orus Hanın tuzağına tu - GUreşçıler 1 6 Nısanda areket 
tulmazdım. edecekler 

Diye bağırarak, selam vaziyeti aldı. 
- Fakat.. yakamızı iyi sıyırdık, ha- Estonyada yapıla,.ak Avrupa güreş şam-

ni.. plyonasına gidecek olan Türk mıııı takımı 16 • Büyük bir i~tlhıı ile sunaları yedik-
_ İyi sıyırdık, dernek de söz mü? .. nisanda Köstence yoılle hareket edecektir. 

Güreş !cdera.eyonn bu müddet zarfında 
AJJah razı olsun, Durcana.. eğer bu idmanlara daha esnslı bir şekilde devam e-

ten sonra, nöbetle i~er saat kadar u
~ udular. Zeval vaktinden biraz sonra, 
ntlarına sıçrayarak yollarına koyuldu
lar. 

adam olmasaydı; kimbilir derilerimizi debilmek ıııalr'.sadlle Ankaradan 56 klloda 
nasıl yüzeceklerdi. Mustafa, 61 kiloda Ahmed ve Buadı İstan-

- Acaba, derilerimizi mi yüzecek - bulda çalışmak üzere antrenör emrinde bı -
ı d k rakmıştır. 

Nereye gidiyorlardı? 
er i .. yo sa .. · Avrupa şamp{yonnsına ctrecek takım için 

Hatay Bahadır, birdenbire sozunu nfsnnın ilk haftası .son blr tecrübe mnsaba
Şimdilik bunu kendileri de bilmi -

yorlardt. Evvela, tehlike çemberinin 
içinden sıyrılıp ç:kmayı .. emin bir mm· 
takaya vasıl olduktan sonra da, yapa
cakları işler hakkı:ıda yeni bir program 
hazırlamayı düşünüyorlardL 

kesmiş .. atının yularım çekerek göz- kası dııha yapılacaktır. 

1
11RAliJlVO1 Nöbet el 

Eczaneler 
Bu gece nöbeh 1 olan eczaneler 111.D -

Fakat bu, emin mıntakayı nerede bu- tardll': 
lacaklardı? Artık, tamamile ıssız dağ- istanbul t'ihetJndekller: 
ların arasına dalmışlardı. Ne yol, ve Aksarayda: <Pertn>. Alemdarda: CE§-
ne de iz vardı. Boz atların ayaklarının ret Neş'et>. Bey8%ıdda: <Haydar), Sa -
bast ıkları yerJerdP, mütemadiyen iler- matyada: <ErofiJos), Emlnönünde: Ben-

- sason>. Eyübde: CHlkmet AUamaz), Fe-
liyorlardı. Yalnız bir şeye dikkat edi- nerde: lEmilyadi~. Şehremininde: CHam-
yorlardı. Dönüp dolaşıp ayni yere gel- diı. Şehzadebaşında: cünıversıte>, Kü-
rnemek için, daima güneşin doğduğu çükpazarda: CYorsn. Bakırköyünde: <İs-
yere nişan koyarak o istikameti kay- tepanı. 

BeyoJ;la dhetJndekllu: 
betmiyorlardı. İstfkliı.l caddesinde: CDellasuda), Oa _ 

Üç gündenberi mütemadiyen yollan- lııtada: (Hüseyin Hüsnü>, Taksimde: <Ll-
na devam ettil{lPri halde, bir tek in- monclyanı, Pangıılt.ıda: (Naırglleclyan), 

~ana bHe tesadüf etmemişler .. uzak - Beşıktaşta: <Na.il) • 
noıtazi~I. Kadıhöy n Adalardakiler: 

larda olsun, bir tek şehir, kasaba, köy, ÜSküdarda: cömer Kenan), Sarıyerde: 
hatta, bir küçük çadır ve kulübe bile <Nuı1'. Kad1köyünde: Moda, Merkez), 
görmemişlerdi. Büyükadnda: cşınası Rıza), Heybelide: 

CTnnaş). 

Bu ıssız dağlarda, aç kalmıyorlar- -:---------------....: 
dı. Her tarafta karacalar, dağ keçileri, Şehir Tlyatroau 
sürü halinde gi)~ikler lbuiunuyordu. llllnlllllllll Dram kısmı : 
Bunları avlamanın kolayını da bulmuş- Bunkşam ıaat 2:>.30 da 
lardı. Geceleri, daima su başlarına ya- J J 
kın yerlerr.e, yüksek kayaların diple-

111 
F D A NA /{ 

Bugünkü program 
IST AN BUL 
zz - Mut - 1931 - 8ab 

Ö~1e neşriyatı: 
12.30: Pl!kla Türk muslkl.sl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk musikisi. 13.30: Muh
telit plflt neşriyatı. 
Akşam neşrl7atı: 

18.30: PUı.kla dans muslklsf. 18.45: Emlnö
nU Halkevl neşriyat kolu namına Nusret Sa. 
ta. 19: Plakla dans musiki.~!. 19.15: Konfe
mans: Eminönü Halkevl sosyal yardım şu
besi namına Doçent Feyzullah Doğruer (Sos
yal diş tabnbetlnln faydalan). 19.55: Borsa 
haberleri. 20: Klasik Türk muslklsl: Nuri 
Halil ve arkadaşları tarafından. 20.30: Hava 
raporu. 20.33: Ömı>r Rıza tarafından arabca 
söylev. 20.45: Vedia Rıza ve arkadaştan ta
rahndan Türk musikisi ve halk şarkıları, Csa
a t Ayan>. 21.15: Tahsin Karakuı Ye arka
daşları tarafından Türle muslkbl ve halt 
şarkıları. 21.50: Orkestra. 22.45: AJaruı ho.
berlerl. 23: Plflkla sololar, opera ve operet 
parçaları. 23.20: Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 

• ANKARA ıinde geceliyorlnrdı. Ve sabahleyin er- j Dram 8 perde 
kenden, kaynalcların iki tarafına giz- 111111111 • Yazan: Pandell Rom !! _ 1'1ar& _ 19SI • Sah 
jeniyorlar; hançerleri ellerinde olarak ötıe neşriyatı: 
hayvanların su içmeye gelmelerini Komedi kısmı: Bu akşam saat 21 de 12.30: Muhtellf plAk neşriyatı. 12.50: Plflk: 
bekliyorlardı. Ve onlar geldiği za- NA Ş J D GECE S J Türk muslkiııi Ye hnlk fark.ıları. 13.15: Dahi. 
man, hançerl("ri demirlerinden tuta - U ve harlcl haberler. 17.30: İnk.ıllb dersleri: 
rak fırlatıyorlar .. gafil hayvanları kan- RŞehzad«-bn'ı cıFERAH• sinemada <Halkevlndeıı naklen). 
lar içinde yere seriyorlar, ondan sonra hafta genr başlı başına 3 büyült film Akşnm neşriyatı: 
Q 18.30: Plikl:ı. dans m11Sl1Wl. 19.15: Türk 

a pişirip, kemali afiyetle yiyorlardı. en: muslklsl v• halk "arkılan CHlkmet Rıza ve - Deniz Ateşler içinde.. .,, 
Yaz mevsimi henüz geçmediği için B:.ı senenin en büyük harb mını. arkadaşlarıl. 20: Saat lyan ve arabca neş-

bu yilksek yaylalarda gıündüzlerl so- 2 _ l\laıokelJ Kadın.. rlyat. 20.15: Türk muslklsl ve halle şarkıları 
ğuktan şikayet etmeden yolculuklarına ŞAheı:er bir fllm. <Melek Tokgöz ve arkadaşlan>. 2M5: Solo 
devam ediyorlar. Yalnız geceleri, bü- a - Vıı.h~I Koşu_ vtolon: (Necdet Atak) Piyanoda Marseı Bi. 
• ük bir ateş yakıyorlardı. Bu ateş, hem Büyilk Amerikan dramı. 21: Bıhhl konu~a: Dr. Nusret Karasu. 21. 

Cumark.ırl-Pnzar matine ve suarelerlnde onlntı sabaha kadar üşütmüyor; hem l ayrı.er.: Varyeıe numaraları.. 15: Stüdyo saten orlteJ>trası. 22: Ajans ~ 
dt' kurt, çakal, ~ırtlan gibi bir takım ~-------·--------ı berlerı. ~.15: Yarınki program. 

Ömer Bes1lll 

Ankara Milli küme maçları 

İzmirin Uçot takımının millf küme maçları için geçen hatta Ankaraya gıaerek 
Muhafızgücll vı Harbiye ile kal'fılılıtılı nı ve her iki maçı kaybettiğini yazmıf • 
tık. Yukarıdaki resim Oçot • Harbiye maçından bir sahneyi göstermektedir. 

Şirketi Hayri yenin senelik içtimaı 

Dünkü toplantıda bulunanlardan Oir grup 
ŞirketihayriyenJn senelik adi umumt varidatla birlikte umumt varidatı 

heyeti dün toplanmıştır. Toplantıyı mec- 1,016,173 liradu. Şirket masrafında ~ 
lisi idare reisi Necmeddin Kocataş aç - lira tasarruf yapmıştır. Masrafını 848,51 
mıştır. 937 senesi raporu okunmuştur. liraya indirmiştir. Nizamnameye gör' 
Rapora göre 937 senesi içinde Şırketihay- tevziat y~ıldıkban sonra geriye kalası 
riye vapurları 9,591,332 yolcu ta~ımıştır. 70,000 liradan beher hisseye yüz yetıxıfl 
Gerek yolcu ve gerek yük ve palam:ır kuruş temettü isabet etmektedir. 
hasılatından 871,894,60 lira alınmıştır. Bir İdare heyeti balıklarına evvelce aY • 
sene evvelki mikdara nisbetle 460,461 kişi rılan EbüluH\ Mardin, Şevket Adalı, gaf• 
ve ücret yekununda da 39,122 lira fazla dar Özel tekrar intihab cdllmişlcrdlt; 
olduğu anlaşılmıştır. • Mürakibliklere de amiral Vasıf ve diğe 

Şirketin diğer kaynaklarından gelen zevat seçilmişlerdir. 
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Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 
fııpsı haziranda bitece'lt olan - Çocuk Kurumu Sineması • 20 Nisan 938 Çar

pmba gQnü Kurum binasında açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. Talib 
olanların ve tafsilat almak istiyenlerin Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-
nel merkez muhasebesine müracaatları. cl53h 

SON 2.0STA 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He\r.im) 

Dablllye mii&ehus111: Pazar.dan maada 

fıergiln (1 - f> DIT&D701U nıcnara 104. n ı. 
letonu 12308 - 210M 

biri 
• 

\ 

Sayfa l! 

....-. Dr. Operatör Süleyman Mehmed T ezer'in . .._ ... 
~ 

1 

idaresi altında açılan • 

ALEMDAR SIHHAT EVi 
Bi!Qmam Cer:raht, Dahill, Nisai ve Asabt hastalan kabul eder ve en bDyük 
kolaylığı gOsterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedikleri mDte

bassısa 'kendilerini tedavi ettirmekte serbestir. 
"Yatalı: 6c.retl ! liradan baş1u 

K.arariğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ''c şişmanlık şikayetleri -
nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. -

UR İNAL 
Viicudde toplanan asid ürik ve ok • 
st.lat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yanın bar -
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

ı __________ ı_s_ta_n __ h_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ ıı_a_n_ıa_r_ı ________ ~I 

, 

Keşü bedeli 5931 lira 31 kuruş olan Kadıköy - Acıbadeın - Küçük Çamlıca yo
lunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşıf cvrakile şartnc'.lmesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başk ı 

Nafıa Müdürlüğünden alıcaklnrı fen ehliyet ''esıkasile 444 lira 85 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubilc beraber 24/3/938 Perşembe günü ~at J.1 de Da-
imi Encümende bulunmalıdırlar. (İ ) (1307) 

6 ................... _ 
OS JIANLI BA KASI 

TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

sermaye&: ıt.GOo.ooo ingWJ ııruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla"ya. Romanya, 

.Suriye ve Y\Ananistd.nda Filyallerl 
vardır. 

Her tarJU banka muamaleJ ar· 
)'apar. 

•q~ ...................... ,; 

Doyçe Levante Linye 
G.m.b.H. 

HAMBURG 
Dlutacııı l1Y111ta-llnl1 ı Aba IMllte U_. a...a., 
Klalıwg. l.-G.. Kmııııırt Brlm• 

Hamburg, Brem. Anvers, Istanbul 
'\'e Karadeniz arasında azimet ve 

avdet muntazam ı>ostalar 

Galllea npuru llmanımızda 
Sparta vapuru 25 Marttı doğru • 
Delos vapuru 26 Marta doğru 

Thessalia vapuru 29 Marta doğru 

Burgaz, Varna, Köswnce için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Delos v:ıpuru 26 Marta doğru 

Thes.5J.l!a vapuru 1 Nisana doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers '\'e 

Roterdnm llmanlan 1çln 
hareket edecek vapurlar 

Gnl!lea vapuru 24 Marta do~ru 
Fa-da taf!ilit için Galata'da OTa. 

tJmyan hanmd" DOYÇE LEV AN1'E 
LİNYE vapur ac•mtalıtına müracaat. 

,_.. Telefon : 44760 - 44769 ~ 

-----------------------~ DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkui: Berlin 

fürkiyedeii pbelmı 

Galata - 1stanbul - 1mıJr 
Deposu: İlt. Tütün Gümrüiü 

* Ha twlii 6anlıa iti * 

._.. _______ ,..... ___ ._____ ~ 

Son 
Yevmı. 61yns1, Havadl.!J ve Halit Knzetesı 

Yerebatan, Çatnlçeşme sokak. 2!' 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ------1---.1 

TÜRKİYE 1400 '150 .00 160 
YUNANİSTAN 2340 12:.?0 710 270 
ECNEBİ 270u 1400 800 SOO 

Abone bedeli pEşirdır. Adreı 
değıştirrnck 25 .ıturuştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 

llenlCJTdar meı'uliyet alınınca. 
Cevap için mektublara 10 lruru§luk 

Pul ilavesi ltızımciır. 

Poıta katusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telejon : 20203 
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HAJAN 

Far .. Fare I e,.;,, {, ~railirl.i~ 
starı , filum ve plsllk getiren farelerı 

la 'ldOr nOz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri 
kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı 
yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

10 dört 
Kutusu ' misli 25 ikisi bir arada 30 kuruştur. 

i . "~ • . ' ; . : . . : 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lataraenlz ? 

Dünyanın her tarafında aeYe ıeYe 
kullanılan, ve cildi braştan ıonra 

pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

GOüuk reç~teıeriııızı yalnız Kan
zuk eczaıı smde yaptınnız. Kanzuk 
gözlük servisi zengin ve mutena 
çeşıdlerile profesörlerimizin maz
ban takdiri olmuştur. Gayn fenni 
gözlüklerdeıf'ısakınınız. 

KANZUK ECZANESi 

SON POSTA 

Dişlere bayat verir 
,~ANCAK ;. 
· llı•r tııbah tıc ck~am, her yemek· 

ten 'om·a -natlaka f1rçalamak şart· 

tır. U•ı usuiü fCl§madan, t"nuntazam 
Lir m•~todla ta~ib €acnkrin di§Zeri 

mihobla,.dan, 1ıaı:tahk1ardan muha· 
faza tdılmi§ o~ur, raslar.maktan ue 
çiir:.imC?kt<•n kurtulıı.r. Her zaman 

temiz, vcıri.ak ·ıe güzel olarak kalır. 

Sabah, ve akşam her yemekten 

sonra dişlerinizi fırçalaymız. 

zamanımızda 

saye inde ne büyük 
rahata kavuştuk. 

~ Türkiye, Harikulade zarif bir mecmua kazandı. 
Bu mecmuanm ismi : 

d r TURKIY e m as dır. 

Bugün çıkan : 
4 ncil aayuı, Cumhuriyet matbaasında bir harika denecek zarafette tab'edilmift:İr. 

Mo~DERECATINA GELiNCE . Hemen hemen diyebiliriz ki .bu. kadar. zengın münderec11t karşısında en 
• mOşkılpesent karılerımlz bıle hayran olacaklardır. 

Bakınız bu sayıda neler var : 
MUHARREM FEYZİ: Almanların yürüyüşünü anlatıyor • PEYAM! SAFA: (Modern Türk kızı) b:tşhğı altında 

hakiki Türk kızını tavsif ve tahlil ediyor • Kıymetli içtimaiyatçı ORHAN MİDHAT: Valide kraliçelerlni tasvir 
ediyor, (Validelerin, aile babalarının ve genç kızlarımızın her halde okumaları ltızım olan mühim bir ya~ı.) 

Bu sa ının cok mühim bir kısmı : 

-
Beynelmilel Casus Teşkilatının İçyüzil. 

HÜSEYİN CAHİD'in Sümerlerin tarihi • Günün en mühim meselesi (ŞİŞMANLARIN ZAYIFLAMASI) çareleri· 
Sinema meraklılarını alfı.kadar eden (HOLİVUT FACİALARI) - CELAL ERGUN'un (MİMAR SİNAN) yazısı • 
HAYDAR RİFAT'ın (HİCRAN) namındaki nefis hikayesi - ÖMER BESL'1:'in (HAKEMLER) hakkındakl tenkidi • 
Bayan LEMAN'ın satılık papağan manzum hikayesi (Bu hikayenin nefis iki renkli bir tablosu vardır) nihayet AKA 
GÜNDÜZ'ün HRİSM"TOS romanı. 

J"te bOtnn bu zengin- Modern T .. k. e Mecmuası' 4 Oncn sayısında lıkleri ougOn alacağınız Uf IY . ntn buliıcaksınıı. 

Mart 22 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunu 
N EV R O Z 1 N varken ıstırab çekilir mi? 

Baş, dit ağrılan Ye Oılltmekten mlitevellid bntnn •in. 
ıın, aancılarla nezleye, romatizmaya karp 

Kaşelerini Allnız. 

icabında gilnde 3 kaşe alınabilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyeda Derme Regülatör İnşaatı ile kanalın 

RegülStöründen itibaren 5,5 kilometreli'.c kısmın tevsii, keşif bedeli 361,000 11 • 
radır. 

2 - Eksiltme 14/ 4/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapah urf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeler: 18 lira 5 Beş kuruş mukabilinde Sular 

Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksilt meye girebilmek için isteklilerin 18190 
liralık muvakkat teminat vermesi, 100,0 00 liralık Nafia Su işlerini taahhü.d edip 
muvaffakiyctle bitirdiği ve bu kabil Na fia işlerini başarmakta kablllyeti oldu
ğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, is-

teklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline t'.a
dar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ldzımdır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. cl367, 

' 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

• • 

1 
kullanmakbr. 

Hava 1 rumu 

6 ncı keşide 11/Nisan/1938 dedir ... 
Bu keşidede : 

0.000 ve 5 • 00. 
liralık mükif atlarla; 200.000, 40.000, 25.0DO, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci a-finüne kadar bayilerinizden aJmanu 
kendi menfaahnız iktizasıdır. 

İlan Tarifemiz 
BirinC: •ahil• 400 lruruı 
ikinci aah:ı. 250 • 
Üçüncü ~ahi!e 200 » 
Dördüncü sahile 100 • 
/ç sahifeler 60 • 
Son sahile 4D • 

Muayyen bir müdde' zarfında fula
ca mtkdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir tarife derpiı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari flWılanna ald 
işler i~in şu adrf'se müracaat edil
melidir: 

tıAocalık ltollektlf ŞlrkeU, 
Kahramanı.ade Han 

Ankara caddeıN 

-s;.ı P-o~t;"i\ı;t"b'aası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 
iAHİRI .EB.i· S. Ragıp EMEÇ 

~ Eıo.. VSAKLlGll. 


