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ihtiyar Avrupaya geçmiş olsun! 
16 martta korkulan 

lıarb patlıgordul 
· ispanyaya gidecek Fransız fırkalan 

lngilterenln tehdidi Uzerlne durduruldu 
İhtiyar ve mihnetzede Avrupa son 

bir umumi harb tehlikesı daha at
lattı ki bunun pek azımız farkında oı. 
duk. Bakınız bu lf nasıl oldu: 

M artın on altıncı günü idi. Prag-
dan bütün Avrupaya yıldırım 

s6r'atlle bir ajans haberi yayıldı . Bu 
haber, Franko kuvvctlerltıe otuz bin 
Alman askerinin iltihak ettiğini ve bu 
kuvvetlerin Katalonyaya doğru Herle. 
diklerini bildiriyordu. 

• Bunun üzeritN F ran•I% lıiilai • 
meli derhal l•panyaya iiç Franıız 
lırluı.ı gönderm "ye lıarar verdi. 
Ba karar karıgında en ziyade ma· 
kavemet göatereceii •anılan mil
li müdalaa nazırı DalaJye dahi 
lazla karfl dannadL 

C laamhrlain, 6a laaherin lıat'i 
aır.ıte yalan oldafuna tehi6 el· 
meltl. luJmaJı, Fraıua alıer Pn
dererelı lapanya iflerine miida/ta. 
le ettiii talwlirtle lngilterenin, 
Franaaya lıarp olan taahhiitllerin
den kendi.ini tamamen beri aJd~ 
clecef:ni en kat'i bir liaanla bil
dirdi ve böylece, Franaanın, la • 
panya itlerine müdahale etmai 
bertaraf edilmif oldu. 

E sasen yüksek Fransız kuman· 
da heyeti de böyle bir müda -

haleye muarız bulunuyordu. ispanya 
işlerine müdahale etmek demek, Ren 
boyile Alp sınırlarında Alman ve İtal
yanlara karşı cephe tutm&k mecburi • 
yetini meydana getirmekle beraber İs
panya ile de mücadeleyı göze almak F akat Fransanın lngiltere ile demekti. Fransız askeri 11'.akamatı ise, 

aktedilmiş bir ademi müda - Fransanın, bir anda üç cephede birden 
hale misakı mevcuddu. İspanyaya as- harbi kabul etmesini tt>hl;keli gördil. 
k~r göhdermek, bu misakı ihla! etmek Böyle bir müdahalenin külli.yen aley -
d~ekti: Bu itibarla berveçhipeşin İn • hinde bulundu ve böylP.Ce, İngiltere • 
gıltereyı ~e vaziyetten haberdar etmek nin basiretkh hareketile Avrupa, ve 
lizım gelıyordu. ·Derhal telefonla İn • belki bütün dünya muhakkak bir teh
giliz başvekili Chamberlaine ba§ vu • likeden daha kurtulmUJ oldu. Şimdilik, 
ruldu. Fransanın bu karan kendisine ı birbirimize geçmiş olsun diyebiliriz. 

anlatıldL ... ~.ıSl1'4M ··~> 'UÇ. 

-·------~~------------------...,, ~·························································· 

· Çekoslovakya ~azırlamyor 

48 saat içinde bir milyon 
asker toplanacak 

Çekoslovakyayı Ro~anya ve bilvasıta Rusyaya bağlıyan 
demiryollannın ikmali için geceli gündüzlü çalışılıyor 

Londra 29 (Hususi) - Çekoslovak • yollannın in§8Slllı bir an evvel bqar • 
184&, muhtemel bir harbe karşı yapı • mak üzere 30 bin amelenin geceli giln
lan. hazırlıklardan bahseden Sandey Kro- düzlil çalıştığını yazmaktadır. : 

• nikil gazetesi, Çekoslovakyayı Roman - Yapılan hesablara göre bu demfryolu 
yaya ve bilvasıta Sovyet Rusyaya bağlı. sayesinde, günde 50 bin kişi Sovyet Rus-
,._ TraıısilYanya ve Bukovm2 demir • (Devcı1M ıı tnci 1411/tıda) 

Roma, Hitleri kabule 
nasıl hazırlanıyor? 

Boma - Roma Alman devlet Teisi Heri 
Bitlerin yakında yapacağı ziyareti kabu
le hazırlanmaktadır: Büyük caddelerde 
amele ekipleri yeni tenvfr enstelasyonunu 
yapmak üzere kaldırımları söküyorlar. 
.KıjlıWarda piyade kıt'aları geçid resnıfnl 
cRoma adımı. ile yapmak için talimler 
yaj>ıyorlar. 

jıusust fen ve san'at komisyonlan biz· 
zat hariciye nazın Cfanonun riyaseti al· 
tında olarak tehı:in gl.lzelleştirilmesine 
memur edilmlflerdir, Sinyör Mussolinl 
Alman devlet reisine kendisinin Bertin 
ve Münihte gördüğü istikbale hlç değil· 

• se müsavi bir istikbal hazırlamak arzu -
sundadır. 

Bir peri ilemi 
Tahmin edildiğine göre Her Hitler geh· 

re akşam üzeri varacaktır. Bu sayede ışık 
tertibatı bütün halkın serbest bulunacağı 
bir saate t-esadüf edince caddelerden 1::e
çi§ bilhassa derin bir intiba bırakacak 
mahiyette olacaktır. 

Hitler Roma .şehrine sureti mahsusada 
yapılmakta olan bir istasyondan ayak ba· Bitler ve MuaoU.ı .oft tnllıtbılarnwla '°'""" u 1lld ..,,.., - ..... 

ÇARŞAMBA. 30 - MART 1931 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kwıat 

1 iki ıeni Vekilet ihdas 
edilmesi beklenivor 

Bunlardan Biri Hazine, Diğeri Milli 
Ekonomi Vekileti olacak 

- ı ı 11aa11 au • •••••••111111 

Londra, Pariste 
milli bir kabine 
görmek istiyor 

Milli Ekonomi Vekaletine Nafia 
Vekili Ali Çetinkaganın tayin 

edilmesi muhtemel 
Yeni bazı mall projeler hazırlanıyor 

Ankara 29 (Telefonla.) - 1938 devlet 
fngiltere Lehistan _ ile de büdcesinin tatbika geçtleceği haziran a· 

yında İcra Vekilleri heyetinin teşekkül 
m Üzakereye başladı tarzına verilmesi mütasavver yeni ,ek • 

Londra 29 (Hus6.si) - Sandey Dis- lin de kat'i bir karara 'bağlanacağı haber 
peç gazetesi, İngiliz diplomasisinin fa-1 verilmektedir. Henüz üzerinde ısrar e -
aliyete geçmiş olduğunu yazmaktadır. dilen birer şayia vasıf ve hududunu q-

1 (Devamı 11 had •llJcada) mamış olmakla beraber bir Hazine Ve • 

Lord Loyd, 
memleketimizde 
Maruf lngiliz diplomab 

AdaaıuJa.ıı. a.-Dle1. 
Ankaraya hareket etti 

Lord Lofld 

(Ynm 11 ind •Jfada) 

kileti ve devlet cihazında ahengi temin 
edecek bir Milli Ekonomı ckoordinas • 
yon. vekaletinin ihdas edıleceği rivaye
tini kaydetmek lazımdır. Bu takdirde 
bugünkü İktısad Vekaletinin Ticaret Vc
kileli iSQlini alacağı söylenmektedir. 
Milli Ekonomi VekUetine Ali Çetinkaya
nın tayini ihtimalinden de bahsolunmak. 
tadır. 

C Devamı J l hıd ıaJlfodcı) Alt ÇetinkcıJIC' lc6'1ltl!r cmumtll 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6 ya şrndaki çocuk! 
küçük . kardeşini 
boQazlıyordu 

Halayda hafla 
tatili pazar 

uünü yapılacak 
imdada koşanlar facia Türkiye· Suriye arasındaki 
1'urbanını boğazı yan müzakerelere sefir 

kesilmiş buldular Ponso da iş t irak ed~cek 
Nazilli (Hususi) - Hamzallı köyünde Şam 26 - (Husust muhabirimiz yua-

tüyler ürpertici bir facia cereyan etmıf. yor:) Dün size, bura gaZP.telerlnin ver • 
8 yapnda bir çocuk, 4 yqındaki karele • dikleri bir haberden bahsetmişti~ BU 

(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci aayfo.da) 

lstanbİılda yeni bir 
~ariste oturan hastalık görüldü 

bir lzmirli emlakini h . . Köpeklerden geçen ve sıtmaya benzeyen, 
azıneye verdı Kalaazar isimli hastalık teşhis olunamazsa 

İzmir 29 (Hususi) - Parisde mu - ··ı- .. • d" T .. k• d k d• 
kim, fakat tzmirde doğup büyümüş Pi- o umu ıntac e ıyor. ur ıye e pe na ır 
yer Azerla isminde bir zat Paris sefa- görülen bu hastalığın sirayet etmemesi 

(Devama 1J •nd ıo.11fodo) • • • 

Çin hiklyelarf 
lla roi p.ı ya~ 
.. ..,Uine "'. 
cin IHıflaJılı. 

Çin tart binin esrar, 
ttlr, lbtlru, ihtişam, 
qk, kortu "9 dehşet 

dolu tarlblodea 
aayfaJar .... ,, .... ......... 

ıçın tedbırler alınıyor Doktor Osmaa ' 
Şrmfeddfa 

Şehirde kalaazar denen yem bir has • ile koyun koyuna yattığı sırada bu has • 
talık baş göstermiştir. Kalaazar hastalığı talığı almış, vaktinde teşhis edilemedıtı 
§imali Afrikaya ve Çinin ceoubundaki için ölüp gitmiştir. 
memleketlere mahius olan ııtıriaya be:ı • (Devamı 11 inci sayfa.da) 
ziyen bir nevi hastalıktır. Sıtma gibi nö- ............. - ............. - ... -............ • -
betle başlamakta ve ayni lrlzı ıöster • ? ?????????????????????????? 
mektedir. Vak,inde teşhis edilemediği ? Ô ? 
ve sıtma sanılar.ık sıtma tedaVial tatbik ~ 1 Ü m saç a n ~ 
edildiji takdirde bir veya bir buçuk ay 
zarfında hastanın ölmesi mevzµubahstır. ~ p e r i s k o p ~ 
Afrikanm şimalinde ve Çinin cenubun· ? ? 
da bulunan memleket ha11tı bu hastaıııa ? Buyuk harpte r.armarayı ? 
11k sık tesadüf eUiklerinden tedaviai yo- ? 
ıuna gidilmekte hasta da kurtulmaktadır. ? haraca kesen lngiliz ~ 
Hastalık köpekten bit ve pire ile insana ? tahtelbahirİRİO ? 
geçmektedir. ? ? 

Alakadar makamın vermit olduju ma- ? harİkUlldB maceralan ? 
ltimata göre bundan bir kaç sene evvel ??????? ?????????? ?????????? 
Botazlçiade oturan bir preues üpeğı 



~ Snyfn~~~=---===--=~-=-=-====================""==================~S~O~N~=P=:::;;:::;O~S;;;,T=A==============================================-====:=~===M==a=rt==3=0===4 

Her gün 
Kaçakçılı~a karşı 
Yeni iktısadi 
Tedbirler alamaz mıyız? 

- Yazan: Muhittin Birgen 

/;==::> enubi Anadolu okuyucularım

~ dan biri bana bir mektub yaza -

rak bir mesele üzerine dikkatimi cel~
diyor, diyor ki: 

Resimli Makale: X lüzumsuz bilgi zarar verir. X 

,Bizim cenub hududlammzda bir ta -
kım kaçakçılık vak'aları oluyor ve bu 
arada bir takım da Türk çocukları ya <J. 
lüyorlar, yahud hapislere düşerek sürü
nüp gidiyorlar. Hükfunet hu ahvale mfıni 
olmak için muhtelif zamaniarda muhtelif 
tedbirler aldı. Meselii, rakı, şeker gibi 
bazı maddelerin bu havaliye mahsns 
olan fiatlnnnı düşürdü; bu suretle bu 
maddeler üzerinde kaçakçı1ık ynpmıya 

imkan kalmadı. Halbukı bez ve ipek, 
kumaş gibi bazı maddele!" var: bunların 
üzerinde kaçakçılık devam edip gidiyor 
ve bu arada bir takım Türk delikanlıları 
da arada bir ölüyorlar veyahud hapis • 
hanelere düşüyorlar. Acaba bu kaçakçılık 
mevzularını da ortadan kaldırıp bu ışi 

iktısadi bir usulle kökünden halledemez 
miyiz?. 

Bazı insanlar her şeyı öğrenmiye rnerakl!dırlar. Elle

rine geçen her kitabı okurlar, önlerine çıkan her mese

leyi didiklerler, cHezanfen» olmak isterler, fazla malCı-

~ırasız ve ıncızanı:nz uJarak birbiri üzerine yıgııan bil
gi, dimağı bir halita mahfazasına çevirir. Lüzumun
da istediğini~ malfrmatı bu halitanın içinden çekip çıka
ramazsınız. Istifade etmek isterseniz yalmz kendinize 
lfızım olan malUmatı belleyiniz, mesleğinizde mütehassıs 
olunuz. 

Meseleyi bu tarzda bemm dikkatime 
arzeden okuyucum haksız değildir. Ka • 
çakçılık, ancak kendisine müsaid bir mu
hit bulduğu zaman yapılabilen bir şey • 
dir. İnsan ruhu, bu dünynnın neresinde 
olursa olsun tamahkD.rdır. Bir muhitte 
iki fiat arasında büyük farklar olduğu ve 
bu farklar sayesinde bir hamlede bir sürü 
para kazanmak ihtimali bu.unduğu za -
mnn tamahkiirlıklarını cür'et ve cesn -
retle birleştirebilen bir hayli insan çıkı
yor ve bunlar kaçakçılığı kendilerine 
derhal san'at ittihaz ediyorlar. Her mem
Jeket!e bunun sayıya ve hesaba gelmez 
misalleri vardır. Bizde de, mesela A~e
rikadakine nisbetle hiç dl!!lecck derecede 
az olmakla beraber, bir hayli kaçakçı çı
kıyor ve bunlar da, takıb edilip sıkıştı
rıldıklan zaman, cmal canın yongasıdır> 
diyerek ellerindekini müdafaa etmek is
tiyorlar. O zaman hükumet kuvvetleriJe 
kaçakçılar arasında müsaclemeler oluyor 
ve bir tamahkarlık yüzünden bir takım 
Türk çocuklarının öldükleri görülüyor. 

* Bu hale bir nihayet vermek için en 
kestirme yolun iktısadi yol olduğu şüp • 
hcsizdir. Meselenin bu tarzda kökünden 
halledilmesi fikri de gayet güzel bir fi
kirdir. İnsanları tamahkarlığa ve bina
enaleyh kaçakçılığa sevkeden fial fark
lan ortadan kalkınca, elbet kaçakçılık da 
kendiliğinden bertaraf edilmiş olur. 

Okuyucumun boraya ka':la.: haklı ol -
duğu muhakkaktır. Fakat, bütün bu nevi 
tedbirlere rağmen, kaçakçı1ığın da büs
bütün ortadan kalkacağını :Carzetmeğc 

imkiın yoktur. Rakının, şekcıin, ipekli -
nin vesairenin fiatlarını cüşi.irüp kaçak
çılık mevzuunu ortadan kaldırabiliriz; ya 
uyuşturucu maddelerin? Ozerind~ buyük 
mikyasta kaçakçılık yapıla:-ı bu nevi mad
delerin de !iatlarını düşu rmek imk:..nı 

var mıdır? 
Bir kaç ay evvel bir i tali tik görmüş

tüm. Bu istatistiğe nazaran kaçakçılıkla 
mücadele eden muhafaza teşkilatımız, te
şekkülündcnberi yalnız U) uşturucu mad
de olarak dokuz ton kaçak yakalamıştı. 
Muhafaza teşkilatımız, tecrübe ile şuna 
kanidir ki yakalıyabildiği kaçak, yakal:ı
namıyan kaçağa nisbctle ancak yüzde on 
kadar bir şey tutuyor. Şu halde, bu he • 
saba göre bir kaç sene içinde. memlekete 
doksan ton uyuşturucu madde girmiş o
luyor! Bu hadise, maalesef, bizzat ka -
çakçılığın verdiği fenalığ« nisbet edil
diği zaman çok korkunç bir mahiyet gös
terir. 

Bu mikdar, bir memleketın ruhunu, 
sinirlerini, yani bütün varlı~mı uyuştu-

mat göz çıkarmaz derle!.·. Bu gibi adamlar dimağ csuihaz

mına» uğradıklarının farkında değildirler. 

(~s_o __ ~ __ A_-_R __ A_~_s_o_N_D_A_) 
Gaz tehlikesine 
Karşı tedbirler 

Devletler bir taraftan silahlarını nrt 
tırırlarken, bir taraftan da hava ve bil
hassa zehirli gaz taarruzlarına karşı 
müdafaa tertibatı almağa, şehir halkı-

nı bu nevi hücumlar karşısında ne şe
kilde hareket etmeleri icab ettiği hu -
susunda tenvir etmeğc gayret etmek -
tedirler. Bunun için her yerde sık sık 
manevralar yapılmaktadır. Yukarıda
ki resim, Londrada gaz tehlikesine kar 

şı yapılan manevralardan bir intıbaı 
tesbit etmektedir. 
-~·~ , .......... ·- ·- • .,...._ , ... 1 ••••• ·-·-

izam edilecek bir iktısadi ehemmiyeti, 
ne de memleketin umumi hayatı bakı • 
mından büyük bir fazileti olan şeyler • 
den biridir. İpek güJTl'tilklerinı yüksek 
tutmakta, memleket varidatı bakımın -
dan da kfır değil, zarar vardır. Türkiye • 
nin belli b:ışlı ipekli müşterisi olan sınıf, 
zaten bir zamandanberi ışini de tanzime 
muvaffak olmuş, arada bir Avrupaya gi
dip mi,ıkemmelen giyinerek dönüyor. Şu 
halde ipek ve ipek gibi bir takım. mad
delerin luzumundnn fazla himayesi ne • 
ticesinde kaçakçılığa faaliyet meydanı ve 
iş mevzuu vermek doğru değildir. Bunlı:ırı 
ortadan kaldırmak çok iyi olur. 
Kaçakçılığın mevzuu bu suretle aza -

Iınca, muhafaza teşkiliıtınuz için şu yu
kanda zikrettiğimiz bela ile uğraşma im
künlan daha ziyade artar. O zaman, u
yuşturucu maddeler gibi milletin ruhunu 
çürüten zehirlerle daha kuvvetli bir mü
cadele yapabiliriz. 

Okuyucum benim dikkatimı mühim 
bir mesele üzerine çekmiş demektir; ben 
de vazifemi yaptun; temenni edelim ki 
bu satırlar bu meselenin ciddi bir ted • 
kikden geçirilmesine vesile vermiş olsun. 

·----------------------------· 
ı ff EHGüN BiR FIKRA 

Gcilgesinde oturacak 
:M<!§hur sahne artisH Sara1ı Dcrn

lıardt vücudce çok zayıftı. Jlrkadoşı 

Margueritc .l\foreno ikid~ bir onun za· 
yıfhğile eğlenirdi. Bir !JÜn ikisi bera
ber plaja gidiyorlardı. Sarah Bcrıı -
hardt'ın elinde bir örgü şişi ı:ardı. Ta.
nıdıklanndan birine rastladılar. Tanı
dıkları Sarah Bcrnhard~'a sordu: 

- Plajda i§ mi i§liyeceksiniz? 
lıfarguerite Moreno daha evvel cc

vab verdi: 
- Hayır Sara1ı Bern1ıardt onu ku

ma dikıp, gölgesinde oturaca1c! 

·~~~--------------------~· 
Yanda bu yaz büyük 
Hafriyat yapılacak 
Bir Amerikan arkeoloJi heyeti onu

müzdeki yaz mevsimirnle Van şehrinde 
hafriyatta bulunacaktır. Heyet burada 
Asyanın eski medeniyetine dair muhte
lif izler bulunacağını ümi:i etmektedir. 
Bir Amerika gazetesi çok eski devirlerde 
Asyadan Avrupaya giden kervanların 

büyük yolunun Van şehrinden geçmek
te olduğunun bugün tahakkuk etmiş bu
lunduğunu yazıyor. Keza biıtün büyül: 
muhaceretler de bu yol vasıtasile yapıl
mış ve kütlelerin hepsi Van şehrınden 
geçmişlerdir. Binaenaleyh bu şehrin ha
rabelerinde insaniyetin tarıhi saklı bu
lunmaktadır. 

Vanda yapılacak hafriyattan milletle
rin muhaceretlerine aid birçok karanlık 
noktaların aydınlanacağı v11 bu arada 
bazılarının iddia ettikleri gibi muhace
retin Avrupadan Asyaya mı, yoksa umu
miyetle zannedildiği gibi Asya dan A vru
paya mı vaki olduğunun meydana çıka
cağı tahmin edilmektedir. 

41 sene sonra buluşan 
iki kardeş 

Bir İngiliz kadıtıı, otobüse biner. Ayni 
otobüsün ön sıralarında oturan bir adn
ma dikkatlice bakar. Ne görsün? 41 se
nedir görmediği, nam ve nişanını kay
bettiği kardeşi değil mi? Hemen ona ses
lenir. Adam da döner, bir labzada şimd! 
artık ihtiyarlamış, çökmüş olan ablasını 
tanır. Sarmaş dolaş olurlar, evlerine dö
nerler. 

Karaya oturan 
Bir Fransız vapuru 

Bu sene Mart ayı, denizlerde çok fır

tınalı geçmiştir. Muhtelif denizlerde 

bir çok gemiler kazaya uğramıştır. Yu

karıda resmini gördüğünüz gemi Ta -

raskon isminde bir Fransız vapuru -

4ur. İngiltere sahilinde yakalandığı bü 

yük bir fırtına esnasında batmak teh -
likesine maruz kalmış, kaptan güç be -

ıa baştankara ederek bu tehlikenin ö

nüne geçmiştir. 

Denizin üzerinde uyuyabilen 
adamın yeni bir teşebbüsü 
Dünya yüzücülük mukaveme~ rekoru 

Cimi isminde iki ayağından mahrum 

harb malfılü bir Amedkalıdadır. Cimi 
geçen sene Hudson nehrini takib ederek 

Albaniden Nevyorka kadar yüzmüştü. 

Şimdi de Avanadan Floridaya gitmeğe 

hazırlanmaktadır. Bu mesafe 495 kilo
metredir. Ayaksız yüzücü dokuz, nihayet 
on gün zarfında denizden hiç çıkmadan 
bu mesafeyi kat'edeceğinı iddia etmek
tedir. 

Ayaklardan mahrum olması dolayısile 

Cimi suya batmamakta ve bu suretle de

nizin üstünde uzanıp uyuyabilmektedir. 
Amerika atletizm klüblerinden ikisi bu 

teşebbüsünde muvaffak olduğu takdirde 
Cimiye on bin dolar mükafat vermeğ1 

taahhüd etmişlerdir. Bu klübler tarafın
dan tahsis olunan küçük gemiler yüzü-

cüyü yakından takib edec~kler ve tim
sahların muhtemel bir taarruzuna uğra

maması için de gemilerde en iyi nişancı
larını bulundaracaklardır. 

racak içtimai bir belanın ifadesidir. Çün- :::~~=======:=::=::::::;:::::::=:============::::::=::=::::;;::;:;;::::;;::;:;:::;:::;:::;:::;;:::==::;:::;~ 
kü memlekette istihlak edilen uyuşturu- r 

Muhitt'n Birgen 

cu madde bu doksan tondan ibaret değil-
dir; bir de memleket içinde yetısip, ham 
halde de olsa, ayni uyuşturucu mahıyeti 
haiz olarak kolaylıkla satılabilen afyon 
bu hesabdan haricdir. Artık, bu içt!mrıi 
belanın büyüklüğünü tas<tvvur ediniz! 

* 
Bununla beraber okuyucumun haklı ol-

du{;ru mühim bir nokta bu:unduğunv da 
unutmıyalım: Kaçakçılık mevzuunun hiç 
olmazsa azaltılması ve gene hiç olmazsa 
yalnız iktısadi tedbirlerle bertaraf edil
mesi mümkün olmıyan maddelerin hu- ı 
dudu iç.ine sokulması lazımdır. Faraza, 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Eminönü meydanın\n genişletilmesinin güzelleştirilmesi ka bir fikre rastgeldik, bu zat da: 

demek olmadığını yazmıştık. Şimdi mevcud binalar yıkı- - Belediye yeni açılacak meydanın etrafında birer dük
lmca arkadan daha çirkin bir manzaranın meydan:ı çıkması kan yapılacak kadar fazla saha satın alsın, duvarlara şehir 
ihtımalinden endişe etmiştik. Ayni endişe başkalarını da miıtehassısımn vereceği şekil dahilinde yeni binalar yap • 
ı·ahatsız etmiş olacak ki bir okuyucu mektubunda ortaya tırısın, bu bfaaları da sahanın eski 

0

sahibleriııe yeni fiat -
yeni bir fikir atıldığını gördük. Bu muhterem zat· larile satsın, hem meydanı güzelleştirmiş, hem de kar 

_ Bazı memleketlerde bu gibi çirkin manzaraları kapat- temin etmiş olur, demiş. 
mak için meydanm etrafını duvarla çevirirler, bı.. duvar- Hakikati söylemek lazım gelirse yapılacak şey ne birinci 
ıara süslü birer apartıman şekli verirler. Bizde de böyle ya- tekliftir, ne de ikincisi. Belediye sadece meydana çıkacak 
pılmalıdır, demiş. olan eski cükkD.nları sahiblerine tamir ettlrtmekle iktifa 

Fakat bu arada başka bir okUyucunun mektubunda baş- edecektir. Bu vaziyette istenilenin hasıl olacağına: 

1 STER 1 NAN, İSTER iNANMA! 
§U ipek meselesinde okuyucumuz haklı-

dır; memleketimiz için ipek sanayii ne L--------------------------·-----------------------------·------

~------------... -------------
Sözün K sası 

Başkasının gözü 

E. Talu--
E ransızların bir ata sözleri var 
U- dır; derler ki: 
- Kadehim küçücüktür ama, gene lle 

onun içinden içerim! 
Filhakika, in.sanın kendi malı, ne de 

olsa, başkadır. 
Her gün yeni bir icad çıkaran fen ale· 

mi, bu sefer de, körlere, ölmüş adamla· 
rın sağlam gözlerini ~ılıyarak, görme 
hassalarını iade etmenin çaresini bul • 
muş. 

Nimetlerin en büyüğü olan görme has
sasının eksikliği elbette ki. çok elim bir 
mahrumiyettir. Buna şüphe yok. Ve ne 
olursa olsun, bu nimete tekrar kavuş • 
mak için her şeye katlanacaklar da var
dır. 

Fakat dünyadaki hadise ve vaziyetlere 
başkasının gözü ile bakmaktaki fecaati 
de hesaba katalım. 

Ekseriya, sevdikleri kimselerin bu sev
giye pek de müstahak olmadıkları ken • 
dilerine ihtar edilen aşıklar şöyle cevab 
verirler: 

- Siz ona, bir de benim gözümle ba· 
kın!. 

Ve bu karşılık çok yerindedir. Zira her 
göz eşyayı başka türlü görür, her gözün 
kendine göre bir rüyet zaviyesi vardır. 

Bu itibarla, başka zihniyette bir mah
luk için yaratılmış gözü kendine male .. 
decek olan zavallıya acımak lazım gelir. 
Çünkü onun ruhu ile, gönlü ile, duygu
larile, bu yabancı gözün arasında hiç bir 
irtibat olmıyacaktır. Düşünüş ve duygu 
ile görüş arasındaki ihtilafın fe.caatini 
artık siz kolaylıkla takdir edersiniz. 

Sonra bir de g~.iın en ince, en güzel 
hususiyetlerinden biri sahibinin tecs • 
sürlerine, sev· ıçlerine, yaş dökmek su
retilc tercüman olmak cieğil midir? 

O ise ki, aşılanacak göz, bir ölü gözii 
dür. Ölü gözünde ise yaş dökmek hassası 
kalmnmış, yok olmuştur. 
Meşhur meseldir: 
- Ölü gözündrn yaş, imam evinden 

aş beklenmez!. 
Şu halde, diğer bir fecaat de, teessü

rünü izhar edebilmek, ıztırabını ağla • 
makla tadil eylemek imkanından da mah
rum olacak biçarenin nimeti basara ka
vuşmuş olmasında hiç bir mana, hiç bir 
fayda kalmıyor, 
Başkasının eli, ayağı, böbreği, ciğeri 

belki taşınır.. Llıkin düşünüyorum da, 
kendi nefsimi ne kadar zorlasam, başka 
sının gözlerini, kafasını, kalbini taşıma
ğa - Allah muhtaç etmesin - kendimde 
asla kudret göremem gibi geliyor. 

Çünkü insan ancak bunıarladır kı ben
lik denilen kıymetli şeyi muhafazaya 
muktedirdir. 

Bunlar da olmadıktan, veyahud ki gay. 
rın kafasile düşünmeğe, gayrın kalbi ile 
duymağa, ve gayrın gözü ile görmeğe 

mecbur olduktan .sonra, çekiver kuyru • 
ğunu! 

Denizcilerin imtihanları 
Deniz Ticaret Müdürlüğü, kaptan, 

makinist, motörcü ve kılavuzların ter
fileri için yeniden bir imtihan yapa -
caktır. İmtihanlara Deniz Ticaret mek
tebinde bir nisanda başlanacak, sekiz 
gün devam edecektir. 

-Bedava Fransızca dersleri 
Şcbrcmlnl Hnlkevlnden: 2/4/1938 den ı .. 

ttbaren parasız Fransızca dersleri verilecek• 
tir. Üç ay sürecek olnn bu derslerde knyıd 
lçln bir resimle ev sekreter.tlğlne müracaat 
olunması. 
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30 Mart 

F anko 
doğru 

• 

SON POSTA 

kuvvetleri Barselona 
sür'atle ilerliyorlar 

• 
·Bir lngiliz gazetesi: "Franko namına 

kazanmaktadır,, 
harbi 
diyor 

ita/ya 
ve Almanya 

Genel idhalat 
rejimi hakkında 

yeni karar 

''Ne mutlu Türkü 
dosfluğuJu 

temin edenlere, 
E ir İngiliz gazetesi 

Türkiyeden, Alatürkte 
hayr<\nlıkla bahsediyo 

Ankara 29 (Hususi) - Genel tdhalat re
jimi kararnamesinin 8 inci maddesile kal -
dınlınış olan ve ldhal edilen mallar mukabl-
11 ihracat idhal tarihinden itıbaren azami aJ
tı ayda yapılmadığı takdirde Merkez Ban -
kasına yatırılan ldhalat bedelinin hiç bir 
ihbara lüzum kalmaksızın hazineye irad kay 
dedJleceğlne mütedair bulunan fıkrası hük
müne göre Merkez Bankasına yatırılarak blo 
ke edllen ldhalat bedellerinin ldhalılt yapıl
dığı tarihten itibaren altı aylık müddetleri 
15 - 7 - 1937 tarihinden evvel bitmiş olsalar 
dahi, hazineye lrad kaydecilimlyerek 7005 sa-

Londra 29 (Hususi) - İspanya hükU·ının Aragondaki ileri hareketinin sebeb-ı ledilmcdikçe, Avrupada sükU.n mevzuu yılı kararnamenin 4 üncü maddesi hükümle
metçilerinin neşrettiği bir tebliğe gö:-e, lerini bildiren bir nutuk vermiş ve ez- bahsolamıyacaktır. rlne tabi memleketlere, müddeUe mukayyed 
Frankocuların Aragon cephesindeki ile· cümle demic:tir ki: Bütün İngiliz gazeteleri, İspanyol an .. olmadan, ihracat yapılmak suretlle de blo-

İngilterede çıkan c Yorkshire Obse 
ver.. gazetesinde Frank Longworth i 
zasile cBugünkü Türkiye .. başlığı altı 
şu dikkate değer makale intişar etmiş 

cKültür politikamızın temel ta§ı ce 
letle mücadeledir ... -ı ke edilmesi muvafık görüldüğünden bu ld -

ri hareketi, Frago kasabası civarında Bu hücumun şiddeti, totaliter devlet laşmazlığmın pek yakında nihayet bula- halat bedellertnln Merkez Bankasında ya _ 
-durdurulmuştur. !erin Avrupa haritasını değiştirmek hu cağına kanidirler. tırılmış oldukları hesablardan çıkarılarak ye 

Maahaza, Frankocularm sa~ cenahı susunda acele etmek mecburiyetinde Deyli Herald diyor ki: ntden açılacak ticari bakaya hesabına nak- Türkiyaden gelen bankacılardan 

Kemal Atatür 

-Barselonun anahtarı sayılan Lerida va • ı kalmalarından doğmuş bulunmaktadır. Barselon hükfunetine, silah ve mühim. !edilmesi ve ~aiz ve dlvidant transferinde sanayicilerden mütaşek.kiJ heyet Tü 
l k h kk kullanılmak üzere bu husustaki kararname - , . . . . . 

roşlarına varmıştır. Bn şehir üzerinde Yabancı kuvvetler, çok kuvvetli harb mat a ma a ı ver:lmelidir. Ademi ler ile tesblt edilmiş olan malların faiz ve kıyenm ıkıncı beş yıllık programına ı 
uçuşlar yapan Franko tayyarelerı, muh - malzemesi istimal etmekte ve Cumhu - müdahale, yalnız bir komedy.ı değil, fa- dlvldant transferinde tabi tutuiduklıın mu _ zaharet temini maksadile bir kaç h 
telif binalara beyaz bayrak çekilmiş ol • riyet ordusu bunu kahramanlıkla kar - kat doğrudan doğruya bir yalandır. Fran- ameleler dahlUnde ihrac edllmelerl hey'eti daha memleketimizde kalacaktır . 

. duğunu haber vermişlerdir. şılamaktadır. ko namına harbi İtalya ve Almanya ka • vekllece kararlaşmıştır. Bugünün Türkleri tarih ve coğra 
Tayyareler, şehir üzerinde attıkları b'?- Milletin içinde bulunduğu güçlük - zanmaktadır. z kitablarının gösterdiği Türkıerder t 

y an namelerle halkı teslim olmağa davet !eri biliyorum. Fakat İspanyol nrazisi- Saragosa, 29 (A.A.) - Milliyetper- iraa t Ban kası mamile başka bir millet temsil ediy 
etmektedirler. ni işgal etmiş olan iki millet, çok ça - ver kuvvetler bugün Fraga - !viaella lar, çünkü son 15 sene içinde Türkiye 

Alman ve İtalyanların yardımı buk hareket mecburiyetindedir. Ve iş- yolu üzerinde Kaspe önünde 18 kilo - Jki mudür muavini niden doğmuş ve yeni bir hayata gir 
Barselon 29 (A.A.) - Dün gece neş • te bu, onların mağlubiyetlerine sebeb metreye gelmişlerdir. tir. Eski nizam ortadan kalkmış ve o 

r edilen resmi bir tebliğde ezcümle bildj. I olacaktır. Az mühimmatla cephede ve Harb bittikten sonra da ademimUdnhale tayi :ı edi:iyor yerini, önümüzdeki yüz yıl içinde A 
rildiğine göre, mart ayı 7..arfında nasyo • az ekmekle geride harbeden ve çalı - siyaseti devam edecek Ankara 29 (Hususi) - Başvekil Ce- rupa işlerinde mühim bir rol oymya 
nalist araziye beş bin kişi kuvvetinde sanların dövizi <mukavemet» olmalı • Londra 29 - Lordlar Kamarasında Lord lal Bayar bugün öğleden evvel Cum _ olan yeni ve dinamik bir kuvvet alm 
italyan kıt'aları gelmiştir. Gene bu ay dır Hallfaks, B. Chamberialn tarafından J\\'am huriyet Merkez Bankası ile Ziraat J tır. Bugün yeni bir Türkıye doğmuş 
zarfında Franko kuvvet'lerin~ 162 Alman . t " . Kamarası müzakeresi esnasında izah edilen Bankasını ziyaret ve bu bankalar er - ı bu milletin istikbali Mustafa Kemal 

?r. • Londra 29 (A.A.) - spanya hadı - muhtelif noktaları tekrar etmiştir. 
ve -?O Italyan tayyarecisı il? 71 İtalyan selerinin son inkişafından bahseden Almanya ve İtalya tarafından yapıldığı !d- kanile bir müddet göı üşmüstür. türkün vazettiği şu prensipt! istinad 
tekn~~yen ve ayrıc~ ı_a asken ~a~yare ve Deyli Ekspres diyor ki: dia edilen yardım meselesi hakkında, Lord Öğrendiğimiz~ göre Zira~t Banka - tirilm1ştir: 
15 hucum arabası ıltıhak etmıştır. Her B .. k d b d b 1 ıs Hall!aks, gerek İngiltereyi ve gerek Fran - sına Banka kanunu mucibince iki u _ cKültür politikamızın temel tntt c w U<Tune a ar u erece sa ıra - d .. • ~· 
zaman oldugu gibi Emclen kruvazöıünün t b k . 

1 
.. b' 1 k d n sayı a eml mudahale pollUkasını kabule mum müdür muavini tayini karar'a.:: - haletle mücadeledir ... 

h. . it d Al h b lz . ırap çe mış o an yuz ın erce a ı sevketmiş olan sebebleri hükümsüz bıraka -1 " 
ı~ayesı a ın a ~a~ a.r ma err:esı ve erkeği kurtarmak için anlaşmak za· cak yeni hiç blr şey zuhur etmedlğlnl bil - ı rnıştır. Bu muavinliklerden birine baq- Muharrir bundan sonra milli inkıl 

mızın memleketimize getirdit1i say 
kıymetli değ:şiklikler arasında fesin 
dırılması, hilafetin ilgası, Arab harf 
yerine latin harflerinin kabulü. teset 
rün kaldırılması, ilk tahsilin mecburi 

getıren Alman gemilerı .. B,1lbao'ya. vasıl manı gelmiştir. Güzel bir bahçe olabi~ dirdikten so_nr~ demiştir ki: .. 1 ~an.m t~ftiş hey' eti. rei~i Midhatın, di -
olmuştur. Saatte 55 mıl sur ate malık bu· 1 k İ 1 ço··ıe çevı·rmek reva mı- İngillz hukumeti, ademi mudahalenin yal germe Iktısad Vekaletı Ticaret Umum 
i 'k' t ·ı k h · ı ece spanyay ı b d hll. h b rt d ğ'l h b b't ·· ·· ·· .. · · unan ve ı ı orpı ovanını aız bu u- dır' İspanyolların büyük ekseriveti a _ tnlkzt u a ıd ard e1sn_:ısıbn .. ~. e ~. · ar 1 • Muduru Mumtazın tayını muhtemeldir. 
nan 20 İtalyan kano otomobili ve Alman . ' W• • • en sonra a ev etın utun nufuzunu kul 
m .. tt b 11• .k. d . ıı f'l t.11• -K kıtılan kandan mes ul degıldır. Bu ma· ıanacaktır. Başvekı·ıı·n 

ure e a 1 1 ı enıza . 1 1 0 1 ası a - ı b" h · k tl' • kur İnglllz taahhu.dlerlne gelince, kenc1.ilerlne d 'k 'd .... 1 - r· sum arın son ır va şı a ıama -
1 ·s e gor;ı muş ur. . • • • • ban gitmeleri doğru mudur? söz verdiklerimiz, icabında bu söze sadık ka- B 

1
,. l h lınması, millet mekteblerinin ihdası 

İspanyol Başvekihnın hıtabesı Deyli Telegraf diyor ki: lacağımızı blllrler. a kan .ar seya ati kadınlara i°ntihab hakkının verilmesı 
B 29 .. . . Blzlm için her bakımdan kıymetll olan . . 

arselon (A.A.) - Dun gece sa- İspanyadaki harbin nıhayet bulması, ve barış lçin kuvvetli bir zaman teşkil eden Ankara 29 • ~ •· 1 bı bazı noktaları kaydettıkter. sonra 
at 23,20 de ~aşvekil Negrin, Barselon çok derin bir ferah geth:ecektir. Zira, E·; bütün eski dostluklanmızı muhafaza cdlyo _ C • (Hususı) - Ba::,vekwıl tün bu işleri sessiz ve sadasız yüksek i 
radyosunda, Ispanyol milletine düşma-1 denin dediği gibi, İspanyol meseksi hııl· 1 ruz. 1 elal Baya:ın ~alka~larda yapacagı desile başaran Ulu Önderimiz Atatür 
••• •• ••• ••••. ••·••••••• • • ••••. ••• •••• ._,.... •• • • .,. •••• • • ••• • • • •• ••• • • • ••• • • •• • • ••• • •, •• • • ••• • •••• seyahat tarıhlerı tesbıt olunmuştur. Se 

r - doğduğu tarihten bugüne kadaı· şer 

Ç • ı • 1 • bh 1 d k • ı j yahate 25 Nisanda başlanacaktır. dolu hayatındaki büyük başarılarını 
ı n 1 erin Ce . e er e ) p t • İlk ziyaret edilecek merkez Atina • a r 1 o r u p u ~~~~:~.~: ~:ı::~:.:y::.:~k~y~~~ ~:~:. v~.~:::ti~~n~:ç!~:ı;i:;.i~.:a;. 

m U k a b 1 1 t a a r r U Z 1 a r 1 1 
vekilimize dokt?r Tevfik Rüşdü Aras den güne artan fabrikalar hakkında i 

M a 1i ye ve Ha r i c iye refakat edecektır. hat verdikten sonra din ve adliye sah 
larında yapılan ıslahatı ve müdafaa k 

muvaffakı.yetle bı•ttı• Veki]eri izahat verdi'er Harı·cı·ye Vekı·ıı·nı·n vetlerinde tatbik edilen yenilikleri sa 
Ankara 29 (A.A.) - Cumhuriyet yor ve makalesinin sonunda şöyle diy 

Halk Partisi meclis grupu bugün c29 Kahı.re seyahatı• cl918 den sonra Balkan devletleri, şi 
Japonlar da bazı noktalarda dağınık bir surette kaçmış

lardır. Çinliler esirler alcılar, toplar iğtinam etliler 
IIankov 29 (A.A.) - Çin resmi teb

liği: Geçen çarşamba günündenberi Çin 
ordularının yapmakta oldukları muka
bil taarruzlar bütün cephelerde kat'i 
för muvaffakiyetle neticelenmiştir. Ça
oşvang ile mühim bir sevkülceyş noktası 
olan Linşing şehirleri dün zaptedilmiş • 
tir. 
Düşman hattının 180 kilometre gerile· 

rinde harekatta bulunan sol cenahımız 

Tsining üzerine sür'atle ilerlemektedir. 
Sağ cenahımız Japonlanıı Linyi üzeri!le 
yaptıkları taarruzu püskürttükten sonra 
düşmanı takibe başlamııtır. Düşman Şuş
şiyan istikametinde ric'at etmektedir. 

Büyük kanala kadar ilerlemi'j olan Ja
pon askerlerinden 1000 kişi Llnşeng ve 
Çaoşvangm kıtaatımız tarafından zaptı 

üzeıine esir düşmüştür. Bu son şehrin ıap 
tı sırasında da düşman muharebe mey -
danında 1000 ölü bırakımştır. 
Düşman kuvvetlerinden. iki bin kişi 

darmadağın şimal istikametinde kaçmış-

tır. Bundan başka düşmandan 40 mit • 
ralyöz, sahra topçu bataryaları ve 31 su· 
bay ele geçirilmiştir. 

Cenub cephesinde düşman kuvvetleri· 
nin iki taze fırka ile takviy~ edilmiş ol
masına rağınen akıncı kuvvetlerimiz 
düşmanın ilerlemesine manı olmakta de
vam ediyor. 

Kıtaatımız düşmanı durdurmakla kal
mamış, bazı noktalarda mukabil ta.ar .. 
ruzlara da geçerek Suvey'in cenubunda 
Kuvanteh'i zaptetmiştir. 

Tsining'in kıtaatımı.z tarafından zaptı 

hakkında gelen son rapor:t göre, kuvvet· 
!erimiz, şehir ve civarını tamamen düş
mandan temizlemiş ve general Saufu • 
lin'in kumandası altındaki Çin ordusu 
Taisu'nun Taenşov şimendifer istasyonu
nu ele geçirdikten sonra ric'at etmekte 
olan düşman ordusunu arkadan vurmuş 
ve bu suretle düşman ric'at istikametini 
değiştirerek şarka çekilmeğe başlamıştır. 

Tunus da Fransaya 
karşı baş kaldırıyor 

mart 1938•, Antalya meb'usu doktor diye kadar alışmış oldukları daimi m 
Cemal Tunca'nın reisliğinde toplandL 

Söz alan Maliye V~kili Fuad Ağ -
ralı yeni sene için hazırlanıp kamu. 
taya tevdi edilen büdcenin umumi 
hatları üzerinde izahat verdi. 

Bundan sonra kürsüy:? gelen Ha -
riciye Vekili doktor Ara:i, Cenevre. 
de Hatay hakkındaki noktai naı.arı· 

mızı müdafaa ve kabul ettiren heye
timizin mesaisine dair izahat v~rdik
ten sonra, bugün orta Avrupada ce • 

1 Ankara 29 (Hususi) - Harici~·e Ve-
kili Doktor Aras Nisanın ilk günlerin -
de Kahireye gidecektir. Vekilimize Ha
riciye Vekaleti daire reislerinden Ce -
vad Açıkalın ve hususi kalem dirc:ktörü 
Refik Amir refakat edecektir. 

Suriyeye bir elçi 
göndereceğiz 

reyan eden siyasetin umumi durumu Ankara 29 (Hususi) - Hatayda ye· 
üzerinde de Parti grupunu tenvir et- ni rejimin tamamen tatbikinden sonra 

harcbe ve mücadele yerine, sulh ve re 
ha kavuşmuşlardır. Balkanların her t 
rafında ileri hareketler görü!mekte 
fakat bunlar arasında Türkiye daima 
ğerlerine örnek olacak biı· yol tutmu 
tur. Ne mutlu o memleketlere ki Tür 
dostluğunu temin etmiştir ... 

Türk parasını 
Koruma 

ti. Suriyenin Ankaraya ve bizim de Şama Dün yeni bir kararnam 
\.. .) birer elçi göndermemiz mukarrerdir. 

- neşredi~di 
Tür ki yede şeker Atatürk ve Başvekil Viyana Ankara 29 mususl) - Türk parası kı 

f
. ı b. k elçimizi kabul ettiler metini koruma hakkındaki 12 numaralı k 
ıat arı ırço rarnamenln ikinci maddesinin üçüncü fı 

Ankara 29 (Hususi) - Viyana elçi- rasının değiştirilmesine dulr bir karama 
tJ erlerden miz Cevad bugün şehrimize geldi. Ce - neşredildi. Kararnamede kaldırılan tıltra 
J UCUZ vadın Lahey elçiliğimize tayini için Ho rine konan fıkra şudur: 

A k - . ! landa hükumetinden istimza"' yapıldı Türkiyedekl bllümum bankalar her 
n ~ra 2~ ~ cTurkıye şeker fabrıka • .. . . ; .. • . • alıp sattıkları kamblyoları gişelerinde ta 

ları.. şırketı hıssedarları heyeti umumi· Cevad ?ugu~ Cumhurreısı A.aturk '\;e etmeyip aldıklarını Ankara menkul ;uyme 
yesi bugün şirketin merkezinde ve Zi _ Ba.şve.kı~ Celal Bayar tarafından kabul j ler ve kambiyo borsasına !rza ve saltıkla 
raat Bankası idare mecilsi reisi Sabıt cdılmıştır. w nı d~ gene buradan alma.,a mecburdur 

S -. ğl · t· d 1 Viyana başkonsolos1ugumuza tayin Blrgun zarfındaki alım ve satımlardan m 
ag~ro unun rıyase ır. e top anmıştır. m 1 2500 Tü k u dill 

.. . edilecek zatın ismi önümüzdeki gün - teve d o an ve r rası mua nı 
Rapordan oğrenıldiğlne göre Türki • l d b ll' 

1 
kt miyen küsurat ertesi güne devrolunablllr. 

yede şeker satış fiatlarının, Almanyadan, er e e 1 0 aca ır. karar bir nisan tarlhlnde meriyete glrece 
Çekoslovakyadan, Macaristandan, Ho • M •• v tir. 
landadan, İtalyadan, Romanyadan, Bul • ururu zamana ugrayan SİGORTALAR 
garistandan ve Yugoslavyadatı dahn u _ alacaklar Ankara 29 (Hususi) - Türk kanunları 

Lö t i T E1' F ııı ti ı tkt göre teşekkül edip merkezleri Türkiyede b 
Parl! 29 <A.A) - tan gaze es unını - &er ransa, Tunus m e n net dere- cuzdur. Ankara 29 (Hususi) - Muhasebei U· lunan sigorta şlrketıerlnin memleket harlci 

ta Desturu cedld partlslnln faal!yctinln ve cede bir millet glbl tellkld etmekte de\•am Şı'rketı'n idare mecllı::ı' \re mu"rakı'bler k b dd 1 · d - mumiye anununun azı ma e erinı e- deki faaliyetlerini temlnen Türk parası 
propagandasının gittikçe artmakta. oldu - ederse, sıkı tecrilbe zamanlannda Tunuslu - 1 .1 kA h bl 
tundan endişe göstermektedir. ları kendi yanında göremediği zaman taac- r~p?r arı e Qr ve zarar. esa arının tas- ğiştiren bir kanun layihasını hükümet j kıymetini koruma hakkındaki 12 numar 

Gazete son günlerd~ Tunusd~ F~ansız bo cüb etmemelldlr. Bütün tedhtıı ve tedib ha _ vıbınden son~a C~m~~:ıyet M~rk. ez B:m- Meclise vermiştir. Bu lavihada bazı am-1 kararnamenin otuzuncu maddesinin d. fık 
d ğ k rmak U b gunkü cnter ı "I ka g l d kt rlugun~ ta d 1 1 kl l .. • h d rasına yapılacak ek hakkında hey'eti ve . yun uru unu ı zere u - reketlerl, bu vazıyetl kat'iyen değiştirnılye - sı ene ıre o w ymı o ayı. me a aca ı arının mururıı zaman a • ~u kararın meriyete konulmasını kararlaş 

nasyonnl vaziyetten istifade ederek arabları cektlr. Akdenizde Fransız filosunun bir tek 1 sile inhilal eden idare medisi azalığın:ı dine ve müruru zamana uğrıyan alacak tırdı: 
isyana teşvik eden beyannameler dağıtılmış, 

1
1 muvaffaklyet..slzllğl üzerine, şimali Afrlkada Ziraat Bankası genel direktörü Nusret kayıdlarının terkin şekillerine dair hü • Türk kanunlarına göre teşekkül edip m 

bulunduğunu haber vermekte ve ayrıca Des- cebir ve şiddet üzerine müesses olan F a M · t'h b 1 t 
C dld ti 1 ıır k yi i ti r • r n - eray ın ı a o unmuı:; ur. kümler vardır. kezleri Türklyede bulunan sigorta şlrkeUe 

turu e par s m ı onse n n, par şe r sız müstemleke imparatorluğu Arabların ki- • 
ıerl ve mensupları arasında yapılan tevkif- nl altında yıkılacaktır. nln ecnebi memleketlerdeki şubeleri marlf 
ler münasebetlle. bütün Tunus mılletlnln Türkiye - Efga nista n s ov yet 1 eri n 1 z m i r tlle yapmış oldukları hayat sigortalan dol 
vatanperverl'.f!ine hitab ederek neşrcttlğl be- Lötan gazetesi, makalesin! şöyle blttr - yıslle vefat, iştira, bulülıi \'tlde gibi sebeb 
yannamenln metnini de blldlrmektedir. mektedir: Ankara 29 (Hususi) _Türkiye ile F.f- k"'nsoloc;luğu lerle sigortalılarına tediye edecekleri nıebl 

Lötan gazetesinin aynı makalesinde isaret Fransa, vaziyetten haberdar edllmlş bu - · t d h d t · b' l'ğ' İ · 29 (H ·) S tT i ve hayat branşı haricinde kalan yangı 
ganıs an arasın a mu a ene ve ış ır ı ı zmır ususı - 0vye. .er n nakliyat ve d!g-er sigorta bran.!!larmda tedi 

t>ttlğl vechlle Arab nasyonalistlerınin org:ı. - lunmaktadır. Herhalde Desturu Cedld şe!Je- di'·:- d •~ · l l - dan · 
nı olan Akcılv"rı Tunlzlen gazetesi ~u mealde rine, niyetlerini Fransız hükümetlnde:1 giz - muahedelerinin tas ıW.ıe aa· ii&yiba da Izrnir konso os ugu yarın ilıbaren edecekleri hasarlar için dahi yukarıda gö.s 
blr makale neşretmiştir: hemı..ı, bulundukları suçu lsnad olunamaz. Meclise geldi. lkald.ırılmaktadır. l terlldiğl 9ekllde serbest döv.lı verilir. 
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Topkapı~m~ü~ze~s~in~in-e-~le~kt~ri~k ~l~~K-8-~y ~işl~eri~ Prenses Fethiyeyle Fa~a Aliyeye 

fesi' safı deg"' ı•ştı'rı·ıecek Dahiliye Vekaleti köy tabanca atan mütekait idare!erine aid 6 aylık 

Sarayın tamiri esnasında Üzerine döşenmek için 15 
bin ton kurşuna ihtiyaç görüldü 

İş cedvellerini istedi Tıbbı Adlide yapılan müşahedesinde hasta olmadığı 
Dahiliye Vekfıleti, köy idarelerine yazıldığı halde mahkemede boyuna bunak rolü ' 

aid altı aylık iş cedvellerinin hazırla - yapıyor ve hasta görünmiye çalışıyor 
ma ve doldurulması hakkında yeni bir 

Maarif Vekaleti Topkap: müzesi - zelemek için on beş bin ton kurşuna ih- talimatname hazırlamıştır. Bundan bir müddet evvel Ku:-ııçeşmede 
nin elektrik tesisatını en son sistemde tiyaç hasıl olmaktadır. Bu talimatnameye göre köy idare - bir v~·a olmuş, polls~~ten mütekaid bak -
takviye edecektir. Vekatetin elektrik. 1938 senesinde Saray müzesinde ya leri altı ay içinde yaptıktan işleri her kal Huseyin ad~nd_:ı bırı Fatma Aliye o.dm -

. . . ~ da bir kadını oldurmek kasdile yo.ralam~. mütehassısı Ankaradan İstanbula gel - pılacak tamirat için Müzeler İdaresi ta yılın ıkmcıkanun ve temmuz ayların - sonra Prens Sabahaddinln evine glrerek 
miş, Sarayda tedkikata baş!amıştır. Sa- mirat projesini tanzim et~L~, Maarif da bağlı bulundukları idare makam - Prenses Fethlyeye de birkaç eı silah atmış 
ray müzesinin halen mevcud e!ektrik Vekfıletine göndermiştir. larma vereceklerdir. ve sonra ormanlara kaçarak bilahare de kal 
tesisatı kamilen kaldırılacak, yerine as Projede Hırkai Saadet. revan ve ha- Vilayet ve kazalara bağlı nahiye - dırıp kendini denize atmıştı. 
ri şekilde elektrik tesisatı ikame olu - d . . d · . .. lerle, merkez nahiyeleri bu cedvel1cri 'k 80~ bdlr deafa dça badki!a1

1 
H
1 

iisAelylln, Imbuho. -
rem aıresın e restore esasıarına geı - t . d·ı .. dd . . d h 

1 
emes n en v zge me "'' ç n yey eş ye nacaktır. Yeni tesisat için on bin Jira . ayın e ı en mu et ıçm e azır aya - rfnden tabanca ile yaralamıştı. Bu mesele _ 

harcanacaktır. • re yapılacak tamırata ve musandıra, 1 caklar ve vilayete göndereceklerdir. den dünkü duruşmada davacı mevkllnde Fat 
Topkapı Saray müzesinin tamiratı sayvan ve sedir taksimaimda vaktile 1 Vilayetler de bu cedvel1eri nahiye mti- ma Allye, maznun sıralarında da mı.itema -

devam etmektedir. Maarif Vekaleti yapılan ekler kaldırılıp restore esasla - dürleriJe kavmakamlara ve tesbit ede- diyen gözlerini kırpıştıran, lıoynunu ve ba -

ı . . ~ ~ . . ~ını sallıyan ve bu hallerile sarsak b~r ada-1938 büdcesinde tamirat için mühim :ına nazaran yeniden ekler yapılaca - ceklerı dı~e.r mem~rıa:a te~kık ettı - mı andıran bakkal Hüseyin vardı. Adli tıb 
rnikdarda para ayırmıştır. gmdan buralara harcanacak para mik- rere~ Dahılıye Vekaletıne gonderecek- işlerinden gelen raporda Hilsey1nln bedeni 

Saray müzesinin kurşuniarını ta - darı gösterilmiştir. .lerdır. ve ruhi muayenesinde ~pek az uyumasına, 
Cedvel1er istenen maJUmat kaza ve aleddevam hezeyan süsu veruıeslne rağmen 
. ' . sözleri, hali, tavn ve yapılan müşahedesi ne Miitef errik: Şehir iŞlP-ri: nahıye merkezlerınde masa başlarındn. tıcesJnde bunlann temaruzi olduğu ve su -

•- yapılacak tahmin ve hesablara göre de çun işlenmesi marazi bir hal neticesi olma-
Köy mektebleri programları Polisler belediye işleri ile ğil. salahiyetli memurlar taraf'ndan dığı ve cezaya ehllyeU olduğu. ya?,ıtı idi. 

değişecek alakadar olacaklar köylerde iş ve defterler iızerinde yapı- Heis maznuna: 
Maarif Vekaleti köy mekteblerinin Iacak tahkikat üzerine ve hal<ikate - Bak, tabanca atarak yaralamışsın, dedi. 

Bazı polislerin zabıtai belediye ta - b' k'ld h k K.. Maznun başını sallndı. Sual tekrar edil-
müfredat programlarını esaslı şekilde limatnamesi ahkamını tatbike r!ayet uygun ır şe ı e azırlanaca tır. oy cllkçe: 
deg"ic:tirmeg" e karar vermiştir. Mekteb- k d idareleri cedvelleıinip hazırlanmasın - - Kulaklarıma söylediler, böyle yap diye ... " etmedi leri görülmüştür. Bele iye re -
lcr tatil edildikten sonra Maarif Veka- . r·· b t . b 1 d. . . da öğretmen, sağlık memuru tahsil - şeklınde hezeyana benzeyen bir cevab verdi. 
Jetinde bir komisyon teşkil "dilecek ve ıs ıgı z.a hı alı! e e hıye • tattl.ı_:natnamesıne dar gibi memurların yardı~larından · Fntma Aliyeye tabanca atmışsın, öl -

•. . . mugayır a er zu ur e ıgı zaman po- ı . . . k . durmek J:asdlle. 
talimatnamede icab eden deaışıklıkJer 1. 1 . d h 1 -d h 1 t 1 •• b'l da ıstıfade cdılece tıt. 

ö ıs erın (!r a mu a a c e mc.erını ı - .... 
yapılacaktır. , dirmiştir. Gelir ve mali durumu müs:ıid yer - - Bırak şimdi bu halleri. doktorlar kabul 

!erde devlet kanunlarının verdiğ! sc:ı - etmiyorlar. 

Jahiyet]e köy kanununda yazılı işler - - Rahat yok. rahat uyku uyutmazlar be-

Yeni elli liralıklar Sirkeci rr.eydana 
Yeni 50 liralıklar nisanın birinci gü

nünden itibaren tedaviile çıkarılacak
tır. Eski elli liralıklar da beş sene müd 
detle tedavülde kalacaktır. İlk beş se
neden sonra, beş sene de, Tiirkiye Cum 
huriyet Merkez Bankası veznelerinde 
tebdil için kabul edilecektir. 

Sirkeci istasyonunun avlusu da da
hil olmak üzere bir Sirked meydanı a
çılacağı, bu meyanda, or~da bulunan 
bir iki binanın da kaldırılacağı malum
dur. 

den başka köy işleri de programn alı - nı. · 

nacak ve bu cedveJlere geçfrHecektir. - Bundan evvelki duruşmalarda bülbül 
İş cedvellerine Cumhuriyetten ev -

vel ve Cumhuriyetten sonra ynp•lan 
işler de yazılacaktır. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 

Haziranda yeni büdceye tahsisat ko 
nacak ve çok geçmeden icab eden bına

)ar istimliik edilerek meydanın inşası - y e n i m a h a 11 e d e 
na başlanacaktır. 

Şişli - Karaağaç 11rasında 
otobüs servisi 

Şişli ile Karaağaç ara~ında otobüs 

yeni bir İstasyon 
yapılacak 

Üsküdar askerlik 1EUbesinden: işletmek üzere belediyeye müracaat va 
ı - 938 nisan celbinde aşaf,rıda sınıf ve Do. ki olmuştur. Yeni müracaat belediye 1 Devlet demiryollan dokuzuncu i~ -

1azı1ı olanların askere ~ağirılacağı clheUe tarafından tedkik edilmPktedir. Topka letme idaresi Yenimaha!Jecie modern 
§imdiden hazırlanmaıa;ının ve tafsllat almak pı hattına otobüs işletenler de araba _ ve zarif bir istasyon ~binas: ve bekl.c -
isteyenlerin şubeye muracaatıarı. larınm Eminönünden hareket etme _ rne mahalli yapt!rmaga karar \'ermış -

2 - Davete icabet etmlyenlerln rnükelle- ]eri i"in belediyeye mürncaat etmişler- tir. Şimdiye kadar burada Şark De -fiyetl askeriye kanununun ceza madclrlerlne ~ . d . . 
ıl ıır ua- l Pi d · 316 329 do dir mıryolları tarafın an ıstasyon yerı ve çarp aca.,ı ~ o unur. ya e. - - · . . . 

ğumlular dahil. Heybeli sanatoryomu genişletiliyor bekleme mahallı olarak konulmuş ıkı 
Jandarma, deniz 316-332 doğumlular dahil Heybeli sanatoryomu 160 yataktan jköhne .yük vagonu bulunml alna idi. 

ve lüzumu hallnde 333 doğumlara da müra- 260 t - k 1 kt y · · a darenın bu kararı Yenı'1'1a ınllP halkı ya aga çı an aca ır. . enı mşa - . , caat olunacak. 

Harb sanayU sınıfından olnnlar: 316-333 
dahil, gümrük sınıfından olanlar: 
316-332 dahil. 

• 
Beyollu l'abancı Askerlik Şubf'..slnJen: 

l - 938 nisan celbinde piyade sınıfından 
yoklama kaçağı olarak şubemizde muayene 
edilen 316 ili\ (329) (dahil} ve jandarma ve 
deniz sınıfından 316 11A 332 (dahil) doğum -
lular alınacak, ikmal edilmezse 33 doğum
lularla temin edilecek ve harb ~anay1 sınıfı 
1çln 316 llA 333 ve gümrük mntfı 1çin 316 11{1 
332 ve gayri lsll\m erat 316 na 320 (dahil} sı-
1Ah altına çağırılacaktır. 

2 - Yoklama kaçağı suretJle şubeml1.de 
muayene edilen ve deniz sınıfına ayrıla:nl:ı.r 

bedel için müracaat edenler 9 Nisan 938 ak
§amına kadar bedelleri kabul edllecektlr. 

3 - Dlğer sınıflar için 20 Nisan 938 ak -

§amma kadar bedelleri kabul edllecektlr. 

t d ] kt d l\favı~ sonuna arasında memnunıyet uyano•rmıştır. a evam o unma a ır. • . 
1 

· d · · 
kadar inşaat tamamlanmış bulunacak _ I Doku~un.c:k·u 1ış ~tme 1 aresı ~yn.11 ::a -manda "Y edı u e ıstasyontınu aa 1 ave-
tır. ler yapmak suretile ihtiyacı karş1laya -

Tı l f l • cak bir şekle soknıağa ve i5tasyon al -
op an l ar . tında bir yeraltı geçidi vücude getir -

Renam Elif Na cinin konferansı meğe karar \'ermiştir. Y .ıkmda inşnata 
Bu gece saat (20.30) da Eminönü Halkevi ba~lana_c_ak __ tı_r. ________ _ 

Merkez salonunda Ressam ve muhıırıir EJlf -

Nncl tamfından <Halk ve r~slml mevzulu Polisle: 
bir konferans verilecektir. Konferansı Hal -
kevinln bir konseri taklb edecektir. 

Sinir ve ruh hekimlerinin aylık 
ilmi toplantısı Kasımpaşadn Çntmamescidde Ce~me so -

kağında 7 sayılı evde oturan Naimeyi bern-Türk Nöro - PslhlatrJ cemiyetinin nL<,an d ıı. +" 
1 11 

H~ ı Erol 
11

,.tu a ile 
•• • ıı. ber yaşa ı.,ı .u;m r usey n • r 

toplantısı ayın birinci Cuma gunu Öı:;leden 

1 

.. . d 
1 

t Yaralı Beyog"'lu h"'s · ı h yuzun en yara amış ır. " -
evvel Bakırköy akl ye ve asabiye astane - tanesine önderllmlş, suçlu hakkında t:ı.ki-
sinde yapılacak, sınır ve ruh hastalıklarını b 

1 
g t 

alakadar eden mesail üzerinde görüşüle - bata aş anmış ır. 

Bir adam me'resini ya'"aJadı 

<:ekUr. Bir 11 mele kazaya uğradı 

gibi anlnttın. O zaman na.sıldm? 
- Şimdi hatırlamıyorum. 

- Attın mı arkasından beş el sllll.h?. 
Maznun cevab vermemekte ısrar ediyor. 

Çenesini oynatıyor, gözlerini kıpışbrmakta 
devam ediyordu. 

İlk tahklkattakl ifadesinde ıse: 
- Hiç hatınmda de~il bılmlyorum, ben 

sersem gibi geziyorum, Fatmaya tabanca at
m:ım. Beni denizden çıkardıklarını blllyo -
rum, intihar kasdile atmışını, serseri geziyo
rum. demişti. 

Reis tekrarladı. 

- Denize atmışsın kendJni. 
- HaO.·lamıyorum. 

- Bak nasıl işitiyorsun sözfimü?. 
- Hatırlamıyorum. 

- Tabancayı göstermişler, benim taban-
cam demişsin 'l 

- Benim başım berbad, kulaklarım ağ -
rıyor. 

Reis sordukça maznun söylememekte ıs -
rar ediyordu. Ha1Jrlık tahkikatındaki ifade
sinde ise: 

.2 sene evvel poli~likten tahdidi !!lnne ta
bi tutuldum. Kuruçeşmede bakkallık yapı -
yordum. Fatma Aliyeyi dört sened!r tanırım. 
Veresiyeden 300 Ura borclandı. Annesi de 40 
lira borclnnmıştır. Her defasında bugün, ya
rın diye beni eylemişlerdir. Gene istedlk:lerl 
25 lirayı vermedim diye darıldılar. Prens Sa-

b::ıhaddinin evine gelmedim. Geldimse bil -
mlyorunı. Ortaköye Aliyeyi görnıeğe gittim. 
Karşıma iki erkek çıktı. Tabanca atmışım, 
o sokağa gltmış, ben de arkasmdan gttml -
şlm, Kuruçe§me antreposunun önünde ken
dim! denize atmışım, ormana ı;ltmlş, orada 
uyumuş kalmışım demekte idi. İddia maka
mı: 

Maznunun gene Fatma Allyeyi öldürmek 
teşebbfisünden muhakemeye alınmış oldu -
~unu ve her iki suç arasındaki lrtlbat1 do -
layısile lkl davanın tevhidini !sledl ve hey
eti h!i.klme bu cihet bilahare teemmül edil-

mek üzere şahidlerln getirilmesine ve duruş• 
mayı 17 Mayıs Salı günune bıraktı. 

Osman Kemal Maslak faciasmı 
yapan şoförden davae1 

Son Maslak faciasının müddeiumumilik -
çe yapılmakta olan hazırlık tahkikatının ne 
tlcelenerek hfıdlsenln dördü'lcü sorgu hAkı .. 
mine intikal ettiğini yazmıştık. HMlse hak
kında ilk tahkikat açılmış ve llk olarak elek
trik §il'ketl müdürlerinden Osman Kemal 
şahld sıfatile dinlenmiştir. 

Osman Kemal müddeiumumiliğe \'Crdlğ• 
bir istida neticesinde davacılar sırasına geç
miştir. Buna sebeb hadise esnasında y=ıra -
lanmış olması ve hasara uğrayan otomoblll 
için tazminat istemesidir. Bu talebl kabul e
dllm1ştır. 

Otomobil lastiği çalan 3 kişi 
tevkif edildi 

Ali adında birine ald kaptı k:ıçtı, Si:"kecl
de dururken Alinin eski şoför muavini Mus
tafa ve arkadaşları Koço, Slmento ve Mi -
şonla blrllkde kaptı kaçtının bir teker!,,ğlnt 
sökmüşlerdir. Sökülen tekerleği Lonto! vnsı
taslle Leon ve Osmana satm~lardır. 

Dün bu sebeble Sultanahmed blı1ncl sulh 
cezada duruşmaları yapılmış ve h!lklnı Re -
şld Leon, Osman ve Lonto!'dan maadasınııı 
duruşmalarının mevkufen devnmına karaı 
vermiş, Mustafa, Koço, SJmento ve Mlşon 
tevkif edilmişlerdir. 
---~--

22 LiRAVA 
2 Saatte 

ANKARA'ya 
Hava yolu ile 

Otobüs N ATTA acentasından kalkan 

NATTA 
TeL 

111111111111111 

111...111 
111111111 

44514 - 44014 ~., 

Şehir Tlratroau 
Dram kısmı: 

bu akşam saat 20.30 da 

Fi DAN AK/ 
Dram 3 perde 

Yazarı Ptındeli Horn 

Komedi kısmı : Bu akşam saat <>.o.30 da 

Bir Kavuk Devrildi 
Komedi 3 perde 

Yazan: Celal MUsahiboğlu 

BALK OPEBETI 
Ba akşam 9 da 
BakırkOy Çank ytt 
sinemasında Ope· 

ret· Bale- Orkestro 

31 Mart Perşembe 
akşamı 9 da Ka
dıköy Snreyya Si

nemasında 

Buynk gala S. ATILLA REVÜSÜ 
mllll danı;Jar. Halk tnrkOleri 

EMiR OPERETi 

4 - Şubemizde muayene edilmeyip de tran 
slt suretlle şubelerince muayene edilen 316 
ilfı 333 doğumlular şubelerinden ınahalll mü
retteb istenilmek üzere bugünden itlbaren 
şubemize müracaatları 1111.n olunur. 

Şflhıadebaşı sF.ERAH• sinemada 
Bugün, bu gece 3 şaheser film: 

TAR7.AN KUVVET KRAl.I 
Bu senenin en kuvvetli mmı 

MARGARİTA 

Yedlkule havagazı fabrikası bnhçf'Flnde 
denizden kömür çekmeğe mahsus nakllye 
makinesini idare eden Mustafa Turgud ma
kinenin kasnak kayışı arasına sıkışan toz -
ları temizlerken dikkatsizlik yüzünden kol -
larını kasnağın o.rasına sıkıştırmış ve yara
lanmı~tır. Yaralı Cerrahpaşn hastanesine 
kaldırılmıştır. 

BU AKŞAM: candan ve ağlarcasına 
gOlmek için herkes 

Aşk ve heyecan lllml 

• KEN l\IAYNAR Süvariler Kralı 

Tüm askerlik dairesinden: Cumo.rtesl - Pazar matine ve suvarelerde 

1 

Amerikan filmi 

Ayrıca: Variyeteler 
l - 938 nisan celbinde piyade sınıfıncian =---------·---·----~ 

316-329 (dahll> jandarma ve deniz sınıfından 
316-332 (dahil) doğumlulnr -ılınacak, ikmal 
edilmezse 333 doğumlulau müracaat edıJe
cekUr. 

ERTUÖRUL SAD! TEK 

Bir tramvay ycldan çıkb 
Harbiyede manevra yapan 82 sayılı tram

vay arabası yoldan çıkmıştır. Bu esnada 
tramvayda yolcu bulunmaması ve nrabanın 
sür'ntlnln az bulunması yüzünden bir kaza 
vuku bulmamıştır. 

1'URDDAŞ: 

SCMrE:R Sinemasına 
koşacak ve Fransız komiği 

FER NAN DEL ,,n 
son çevirdiği ve ( IGNACE) ile ( SPOR KRALLARI ) filmlerini 

unutturacak gUzellikto 

ZORAKiASKER 2 - Hnrb sanayii sınıfınd:ın 3l6-333 ve 
gümruk sınıfından 316-332 ve gayri islO.m 
erattan 316-329 doğumlular s!lih altına ça
ğırılacaktır. 

3 - Deniz erleri için şubelerde toplanma 
günü 10/4/938 diğerleri için 21/4/!138 dlr. 
Deniz erlerinin bedeli naktllerl 4 - 4 - 38 saat 

'TİYATROSU 

Bu •akşam ( OskOdar 

Halede) bUyOk 

vodvil 3 perde 

ÇAMSAKIZI 

Ş.ımfıstığı diye anılan fıst1k, yalnız 
Gazlantcbde yetişen TÜl'k fıstığıdır. Fıs
tık gibi olmak lstlyen, Anteb fıstığı yer. 

neşeli, eğlenceli ve gülünçlü filmi 
göreceklerdir. 

13 e kadar, diğerlerinin 20 - 4 - 938 aitşamı
na kadar kabul edllecekUr. 

4 - Kadıköy, Karta], Adal:\r, Şlle, Beykoz, 
Üsküdar askerllk şubelerine mensub ol:ınla
nn vaktinde şubesine müracaatlarının ve 
Beykoz, Üsküdar, Kadıköy şubeleıl mıntaka
larındakl yabancıların Kadıköy yabancı ıu
beslne müracaat etmeleri illin olunur. 

, ............... ~ DELi PETRO ve ikinci Katerina ................. ._~ 
Ulus gazetesinin tefrika ettiği A. TOLSTOY'un meşlıur eserinden: Sinema tarihinin en muazzam eseri 30 bOyOk yıldız, 500 ttrtist, 20,000 figOran, 
tarihin en meraklı vak'alan, meşhur Nnrva muharebesi, ikinci Katerina'nm ilk muaşnkn!Hrı, 3 senede vo milyonlarca lira sıır!He vncude getirilen Avrupa 

ve Amerika sineınalannda nylnıca gösterilen nefis lilm. İJftveten: Puçkin'in en güzel eseri: B AH ç E SA AA Y 

Yarın akşam T O R K sinemasında 



• 

• 

Giresunda yeni ve modernltzmir göçme?~erine • J hayvan verılıyor 
hır hastane ya ptırı ıyor but.:!~~ nu!~~ ~~1:!!:1;: 

Giresun (Hususi) - Giresun köylerin-ı lerin terfihleri için esaslı tedbirler almış-
de kültür vaziyeti hergün biraz daha in- tır. Her göçmen ailesinin bir an önce 
kişaf göstermektedir. Kültür faaliyeti a- müstahsil hale geçmeleri için kendile • 
rasında bilhassa yatı okullan en ön safta rine lüzumlu görülen çüt hayvanlat'1-, 
göze çarpmaktadır. Bu yıl da yeniden üç toprak ve ev tevziatına devam edilmek -
yatı okulu açılmıştır. tedir. Sıhhat Vekaleti müsteşan Dr. A-

Vali Feyyaz Bosutun halk tarahndaıı sun Arar göçmen işlerinı tedkik etmek -
şükranla anılacak eserlerinden biri de tedir. 
memleket hastanesi olacaktır. Şimdiye Gönderilen 70,000 lira tahsisatla İzmir 
kadar büyük birkaç evin tadil edilmif villyetine yerleşti'r'ilen göçmenlere çift 
dairelerine yerleşmiş olan memleket hayvanatı tevzi edilmektedir. Yugoslav -
hastanesi için bir bina yapılması karar- yadan gelen göçmenler çift hayvanı ola-
laştırılmış ve ihalesi 5 martta yapılmış- rak at, Romanya ve Bulgaristandan gc-
tır. lenler öküz istemektedirler. 7000 aıleye 

Kazalarda bulunan dispanserler faali- toprak tevzi edilmiştir. 490 göçmen evi 
yet halindedir. Şıbinkarahısar kazasında mayıs ayı sonunda ikmal edilerek göç -
da hususi muhasebe bir dispanser vücu- menlere verilecektir. Yeni evler tek ve 
de getirmiştir. çift katlıdır ve her türlü konforu havi -

Belediye faaliyeti de yolundadır. Altı dir. 
yıldır belediye reisi olan Eşref Dizdann Giremn. 11alift Feytp Bont 

gayret ve himmetile bütün yollar yapıl- vessül edilmiştir. Giresun. Bulancan. Ti- Doğançagda 
Dl1J, geniJ caddeler, muntazam meydan- rebolu ve Görelerde 73 bin hektar fındık B 
lar açılmış, güzel bir park vücude geti- sahası vardır ve dikim her yıl artırıl- ir cinayet 
rilmiştir. maktadır. Ziraat Vekiletinin Giresunda . • · 
Şehir temizdir. Güzel bır mezbahası, kurduğu fındık istasyonunda bir kurs a- . İ~ıt !Hususı) - ~yveden bildiri! • 

tam ve mükemmel bir itfaiye teşkilltı çıldı, on beş gün devam eden bu kurslıır- dığıne go.re Doğançay istasyon hareket 
vardır. Mükemmel bir bando kurul- dan müstahsil çok istifadeler temin et- memuru ıle orman muhafaza memuru a-
muştur. Elektrik tesisatı mükemmel ve mektedir.> rasında kadın yüzünden bit kavga çık -
jhtiyacı karşılıyacak şek:ldedir. mış, muhafaza memuru, istasyon mernu • 

Giıcsunun tek ihtiyacı bir lisedir. Ot· '111QRl•SQ JQ -'a runu tabanca ile vurarak öldürmüştür. 
ta mektebi bitirenlerin, bilhassa genç LV~ j Uı U~ Muhafaza memuru tevkif edilmıştır. 

kızların başka vilAyetlere giderek oku- Eg""ı·tmen ler Ad d b" b 1 ki k 
malan pek güç olmaktadır. Giresunlu- apazarın 8 lr 8 8 1 
lar, Maarif v kaletinin bu hususta yar- v. l kurutulacak 
dınunı temenni etmektedirler. nursu açı ıgor 

G resun valisı Feyyaz Bosut Giresunun Adapaıarı (Hususi) - Adapazarına 15 
imarına büyük bir ehemmiyet vermek- Manisa 29 (Hususi) - Kültür Bakan • kilometre mesafede ve Bolu yolu güzer-
tedir. Vali bu yıl yapılan yo! faaliyetle- lığı Manisada çavuş eğitmenler ıçin bir giihında bulunan Mudurnu suyu Çatal 
rinden bahse<! rken dedi ki: kurs açmağa karar vermiştir. Çavuş e • köpıülcrde ve civarında bir bataklık ha-

- Giresundan Göreleye kadar sahil ğitmenler kursu Manisanın Horoz kö - lini almış bulunmaktadır. Bu yüzden 50 
yolunun hemen her yanı \.e bıitün köp- yünde açılacak ve nisanın sonunda fan- bin küsur hektarlık bir arazı istifade edi
rüler tamir edilmiş, ve bircok menfezler liyete geçecektir. Kursa bu sene 100 ça • lemlyecck bir hale gelmişti•. Halkın sıh-
de beton olarak yeniden yaptırılmıştır. \'UŞ eğitmen kabul edilecektir. hi vaziyeti üzerinde de tesirler yapan 

Yurdda inşaat faaliyeti 
Bahçede yeni bir belediye binası, Trab zonda bir 

hastane, Manisada büyük bir yol yaptırılıyor 
Adana (Husust) -

Havası güzel, suyu 
çok bol, yeşil bir çu. 
kurova kasabası var
dır: Bahçe. 

Bin nüiuslu olan bu 
küçük kasaba Cenu
bun yaylasıdır.Bah~ 
Toros eteklerinde ku· 
rulmuş, büyük b.ıı 

dağ köyünü andırır. 
933 dPnberi bayın. 

dırlık ışlerine veri• 
len ehemmiyet, gün. 
den güne kasabanın 

çehresinde değişik

likleri! yol açmıştır. 
Bahçede yeni yapılan okullardan bıri 

Belediye, büdcesinin imkanı nısbetınde f ettirilmiştir. Bu okullar vekaletin giin• 
yenilikler yapmaktadır. Eskı belediye derdiği modellere uygun tiptedir. 
binası pek fena bir vaziyette olduğun. Bu yıl daha dört yeni köy okuluı un 
dan yeni bir bina inşa ettirilmiştir. Keza inşasına başlanmıştır. Köyler arası yol
bir de memurin klübü yaptınlmıştır. Be- lan üzerinde de çalışılmış ve son yıl 

lediye bu yıl bir de park yaptıracaktır. ıçinde 40 kilometre kadar yol yapılmıştır. 
Kasabanın dahili yollan düzeltilmiş ve Köylerd~ ayrıca okuma odalan ve köy 
yaya kaldırımlar beton yapılmıştır. ecza dolablan tesisine de çalışılmaktadır. 

Bahçe belediyesinin olduğu gibi kaza Kazanın zirai ve iktısadf bakımda:ı cb 
işlerinde de küçük mikyasta bir faaliyet kallwımasını temin, hayvan cinslerini 
göze çarpmaktadır. ıslah için tedbirler ahn.ınıftır. Damızlık• 
Kaymakamlık, köy okulları ve köy lardan fenni bir şekilde ıstifade için de 

yollan ile çok alikadar olmaktadır. He- tesisat kurma teşebbüsüne geçilıniştır. 
men bütün köylerde köy okullan inp Seyhan 

Trabzon hastanesinin temeli atıldı 

Giresun - Bulancan yolıı da tose haline Sa . at 1.. k bu bataklıkların kurutıılması için teşeb-
konulmaktadır. Ayrıca Giresun • Kara- msun Zil'& •IR 8SIRIR W- seçi.lmiftir. Yakında ik! makine ge- Trabzon. haıtcın.esinln temel atma töreni 
hisar yolunun yedi kilometresı de mun- köylü ile alAkası tirilerek faaliyete başlanac.-aktır. Trabzon (Hususi) - İnşası kararlaştı- tedavi olamıyan ve ölüme katlanan b et. 
tazam şose haline ifrağ ve dört beton Samsun (Hususi) _ Ziraat Bankası Hasa k I d b" , b rılan 250 yataklı modem hastanenin 1.e- bahtlara bir melce olacaktır. 
köprü inşa edilmiştir. Sa be . t k h • k . n 8 8 8 Jftltlr 8J8Z8 mel atma töreni büyük bir kalabalıkla Temel atma günü karlı ve fırtınalı bir 

. t msun şu sı opra azır.ı.ama ve Zl• b lm B h 
Merkezdekı smetpaşa okuıu esaslı bir t ll . hakkında b .. ım· OJIRIJOr yapı ıfbr. u astane yalnız Trabzo- g(1n olmasına rağmen merasim yeri ve 

ıurette tamir edilmiş ve modern.hl~ h~- ~:a k:r:n dağıtmıftır. ;::._n:e br~ Hasankale (Hususi) _ Belediye encü- nun değil, bütün Doğunun en büyük has- sokaklar hıncahınç bir kalabalıkla d:>-
le konulmuştur. Merkezde yepyenı b·r ··n1 k"" 1.. 1 ;;.. 1ısa la b" k tanesi olacaktır. En son sistem Aletlerle luydu. Halle adeti bayram yapıyor. 
"lk . . §U e oy uye an ıyaca5a n ırço meninin verdiği karar üzerine Hasanka· teçh" edil k lan b h ddt c.x.ı.ı.ı---· ı okul yapılması ıçın de büdceye tahsf- ! b"l .1 .. ,. t . b 1 ktadır ledeki ız ece o u astane, ma "--6UAMUuu dÜfÜJlan büyükleri nunnct 
sat ayrılmıştır. Ayrıca gene merkezde ve yen ı gı er 06re mış u unma · evlerin cümlesi heyaza boyanacak imkinıızlıklar yüzünden lstanbula gidip ve şükranla anıyorlardı. 

~:;,~::~~:;:;,;;:~:,~:.:~~ ~d:~~ Ağrıda hava kurumu faaliyeti :,.::,~:ı.= kaı::d!::.~.': Manisad;"~P~n 
l·çın· ko""ylerde hep beş dersaneli yatılı o- A" (H .) H K b . karlar kalkınca başlamıcaktır. 5rı ususı - ava urumu şu esı 

kullar yapılmasına ehemmiyet veriyoruz. son zamanlarda mıntakad:ı iyi bir faali· Belediye Hasankalede iki aded nümu-
Keşap, Espiye, Eyneril nahiye mer- yet göstermektedir. Kurum için yeni bir ne evi yaptırılmasına karar vermiştir. 

kezlerinde birer yatılı okul olduğu gibi bina yapılmak üzeredir. Bu binanın plan- İnşaata önümüzdeki baharda başlana
caktır. 

Dereli ve Ortacaini yatılı okulian da bu lan hazırlanmıştır. Kurum her yıl umu-

yıl tamamlanmıştır. mi merkeze beş altı bin lira irsalat yap- Köylülere ag"'aç aşısı ög"'relilivo 
Son yıl içinde vilayet dahiHnde dokuz maktadır. Geçen kurban bayramında vı- 1 r 

mekteb açıldığı gibi on beşe yakın mek· layet merkezinde yüz !irahk kurban de· Samsun (Hususi) - Halkevı köycüler 
teb inşaatına da başlanmıshr. risiı, Hamur nahiyesi köylerındcn 31 aded komitesi köylere bir aşıc-1 ustası gönder
Vılayet dahilınde ilkmekteblere devam canlı koyun, Cumaçay nahiyesi köyle- miştir. Bu usta köylerde aşı tatb•katı ya

eden talebe mikdarı 10276 dır. iki yıl ev- rinden 11 canlı koyun verilmiş ve 25 !~öy pacak ve köylüye aşı yapnı:ı usullcrm! 
Yel bu miksfar 7958 idi. kurban derilerini veya rayıci üzerinden öğretecektir. Bilhassa fenni şekilde ma-

Saglık işlerıne de layık oldugu ehem- bedellerini Hava Kurumuna vermişler. cun yapma esaslan da köylüye pratik lıır 
miyet verilmiştir. Kısa bir zaman içinde dir. Şehrimizde Hava Kurumu piyango- surette öğretilecektir. Şimdiye kadar a
vilayct yeni ve modern bir hastaneye sunun biletlerinden 180 tane satılmakta- şılanan ağaçların adedi bini geçmiştir. 
malik olacaktır. Muhtelif yerlerdeki dis- dır. 25 nci tertibden itibaren 250-300 ka- Samsun meyva fidanlığı tarafından koy. 
panserlerimiz ise halkı tedavi etmekle dar satılacaktır. Vali Bürhan Teker ile lüye aşılı fidanlar da dağıtılmaktadır. 
kalmayıp hastalıklardan korunma husu- Hava Kurumu başkanı ve muhasib Nus
sundaki lrşadlarda da bulunmaktadır. ret Aslanın bu husustaki mesaileri halkı 
Son yıl içinde vilayet hududları içinde da kuruma bağlamaktadır. 
90 köye sekiz yüzü kilometre uzunluğun
da telefon tesisatı konuldu ve §imdi ka
za, nahiye ve köylerimizin çoğu telefon
la birbirine bağlıdır. 

Vilayetin en çok yetiştirdiği fındık 
mahsulünün artırımı için tedbirlere te-

S11asın plAm yapılıyor 
Sıvas (Hususi) - Şehrin müstakbel 

imar planını yapmak üzere Ankaradan 
iki şehir mütehassısı şehrimtze gelmiş ve 
faaliyete başlamıştır. 

lzmirde mocelcilik kursu açıldı 
lzmır 29 (Hususi) -İzmirde ilk okul 

öğretmenleri için bir modelcilik kursu a
çılmıştır. Tayyare modelciliği .kursuna 25 
öğretmen iştirak etmektedir. Karşıyaka 
kız muallim mektebinde de bu sene me
zun olacak talebeler için bir modelcilik 
kursu açtlırujtır. 

Pazar Ola Hasan E'ey Diyor kiı 

yol 

Manisa (Husust) - Vıliyetımızoe ya-ı türabiyesf yapılmak O.zeredir. Tesviyel 
pılmakta olan inşaatın en ehemmtyeW türabiyeden sonra asfalta başlanacaktır. 
ve mükemmeli Atatürk caddesidır... Resimde yoldaki mesai ıörülmektr 

Henüz kazılmakta olaıı yolun, tesviyei dir. 

- Hasan Bey, ben öyle 
istiyorum ki .• 

. . . Meşhur, çok meşhur 
bir ressam olayım. 

... Dünyada bulunabil .. 
mesine imkin olan bütün 
renkleri bir araya toplıya~ 
l>ileJlm. 

Hasan Bey _ Tanıdığın 1 Ta~us (Hu51:'5t) - Belediye faallye~l J sinde şeWe tertibatı vardır. 
bir şık kadın varsa hemen kendini hlssettirecek derecede blr aeyır Pek yakında, şehrin mu~ıtelif yerler:• 
yanına git.. onlar bütün takib etmektedir. Denebilir ki, Tar.sus ne bllyük hoparlörler konacak, halkın 
renkleri bir yere toplamak. belediye bahçesi gibi bir park, Anadolu- rad70dan istifadesi de temin edilecek· 
ta mahirdirler. i nun hiçbir ferinde yoktur. Park içeri- tir. 



[ Hadiseler Karşısında 1 

OVUNCAKlbA~ 
• - Baba, bak benim şu oyuncak evime,I 

ı tıpkı bizim ev, penccrclerı vnr.. kapısı 

var .. bacası var .. ev olmak için nesi ek
lik? 

- Bir şeyi eksil>:: değil! 
Dedi, ve düşündü: 
- Hilesi eksik! 
Diyecekti, diyemedi. 

, Babası: 

- Bir şeyi eksik değil! ,, 
Dedi, ve düşündü. 
- Kavgası, gürültüsü eksik! 
Diyecekti, diyemedi. 

- Baba, ~u bir alay oyuncak adamı 
görüyor musun, hepsi gıyınmişler.. ar -
kalarmda elbiseleri, ayaklarında ay::ıkka
bılan, başlarında şapkaları var.. neleri 
eksik. 

- Baba, benim oyuncak otomobilimi, Babası: 
görüyor musun, tıpkı se..'lin otomobilın .. 
Fenerleri var, tekerlekleri var, şoförü 

Yru-, her şeyi her şeyi var. Nesi eksik. 

- Bir şeyleri eksik değil! 
Dedi, ve düşündü: 
- Binbir üzüntüleri eksik! 
Diyecekti, diyemedi. 

Babası: 

- Bir şeyi eksik değil! 
Dedi ve düşündü: 
- Öyle anın, insan çiğnemiyor. 
Diyecekti, diyemedi. 
- Baba, hele şu bebeğe dikkat et, göz. 

- Baba, bir defter buldum, yaprakla· 
nnı kestim, katladım, gazete oldu. Görü
yor musun? Tıpkı gazete değil mi? .. Ne
si eksik! 

- Bir şeyi eksik değil! )erine bak, ağzına bak, burnuna bak. An-
neme benzemiyor mu, tıpkı o değil nti? Dedi, ve düşündü: 
Nesi eksik! - Heyecan veren, okuyana dünyanın 

Babası: bugünkü halini anlatan hiç de hoşa gıt • 
- Bir şeyi eksik değil! miyecek ;haberleri eksik! 
Dedi, ve dü§ilndü: Diyecekti, diyemedi. 
- Şunu isterim, bunu isterim diye Ve çocuğunun kendisine gösterdiği bü-

tutturması, boş yere bir alay para sar .. tün bu oyuncaklara bir kere bakıp içini 
fetmesi eksik! çekti; kendi kendine: 
I Diyecekti, diyemedi. - Oyuncaklarda gördüğüm eksiklik -

- Baba, oyuncak terazime bak; iki ke- ler keşki oyuncak olınıyanlarda da ek • 
fesi var, gramları var .. ibresi var .. nesi ı sik olsa! 
eksik! Dedi. 
Babası: lsmet HuHlsl 

1 Bunları bUiyor mu idi 'z? =ı 
Şimdiye kadar yapılan en 

gar;b ameliyat 
Dünyanın en ga

rib ameliyatı, ge
çen harbde, Fran
sız cebhesi seyynr 
hastanele· 
rinden birinde ya
pılmıştır. Bir kur
fUn yarası alan bir 
nskerı seyyar salı
r a hastanesine 
nakletmişler. Dok
tor, hemen kona. 

Kırk miiyon liralık mucevherat 
takan Hin racası 

Hindistanın en 
zengin adam• sa -
yılan PatiaJa mih
racesi 46 yaşında 
olduğL1 hald.-? bir 
hafta kadar evvel 
ölmü~tür. Bu n • 
damın giydiği 

Hind usulü mern -
sim elbıselerinın 

üzerınde bulunan 
mücevheratın kıy-

rını sıvamış ve> adamcağızın yarasını ke
sip biçmiye başlamış. Bir hayli uğraştık
tan sonra yarayı dikmiş ve etrııfındakile
re dönerek: 

meti ( 40,5) milyon Türk lirası kıymetin-

de idi. 

* 
- Kur§Wl bulunamıyor, çok derinlere 

girmiş, demiş. 

Bunun üzerine yaralı cebinden bir '.kur
fUll çıkarmış ve: 

- İşte, demiş, aradığınız kurşun. 

"Bir doktorıı 
Seviyorum,, . 

Mektubunda N. R. harflerini im -
ıa yerine kullanan bir genç kız di· 
yor k~: 

- 20 yaşındayım. Güzelim. 
Ve Kolej mezunuyum! 
Cemiyette yüksek mevki sahibi 

bir doktoru seviyorum. Yaşı benim
kinden bir misli faıia olan bu değer
li şahsa sevgimi nasıl anlatayım? 

Kendisi bekardır. Buna rağmen 
eşk1mı reddedebilir. Bu takdirde is
tinad edeceği sebebler acaba ne o -
labilir? Sevgim derin ve candan .. 
dır. Bunu nasil anlatabilirim?• 

• 
20 yaşında ve Kolej mezunu bir 

genç kızın bana sorduğu· suallere 
kendiliğinden cevab bulamamış ol
masına biraz hayret ederim. Man -
mafih kendi bulduğu cevabları ben
den alacakları ile mukayese etmek 
dstemiş olması da mümkündür. 

Kızım, 

Aşk hayatında ya~ farkı kendisi
ni ilk değil son safhada hissettirir. 
Bugünün saadetini yannın verece -
ği iztırabı düşünmemek için bir se-
beb addedebilirsen bu eşiği ko!ay -
ca atlayabilirsin. Bu, senin ~Hece -
ğin bir mesele. Erkek bu sahada da-

Malezyada kadm hAkimiyeti 
Dünyanın Mnder şahı aileleri, şimdi 

yalnız Malezyada mevcuddur. Mnlezyadı:ı 

bir kadının bir kaç kocası vardır. 

;ima kendine güvenir. Arada büyük 
yaş farkı da olsa neticede birleşe -
cekleri kanaatindedir. Bınaenale•ıh 
karşındakinin bu bahse müteaÜik 
muadelcye senin kadar ehemmiyet 
vennemesi çok mümkündür. Sonra 
muayyen bir kültür derecesine var -
mış, yüksek bir aşk dağının 'drve -
sine çıkmış insanlar için yaş farkı
nın ehemmiyetini kaybettiğini de U· 

nutmamak lazım. 
Aşkını nasıl ihsas edeceğini bile

mem. Senin dağarcığmda muhtelif 
çareler bulunduğuna kaniim. Yal -
nız tavsiye ederim: Sen söyleme, bı
rak o anlasın. İlk adım erkeğin hak
kı, vazifesidir. 

- Beni reddedebilir, diyorsun, bu 
takdirde istinad edeceği sebebler ne-
ler olabilir? 1 

Biraz düşün. Farzet ki senin ka -
dar genç ve güzel, cnm.ürvi bir genç 
'kızla sevişmektedir. Yahad da se - 1 
nin inceliğini takdirden acizdir ve 
nihayet maddi bir adamdır, ve se - ıı 
nin güzelliğini, aşkın1, inceliğini bek 
lediği menfaatleri dolduracak nis -
bette kuvvetli görmemiştir. 

İlk dakikada hahrıma gelenler 
bunlar. Fakat adımı atmadan evvel 
biraz tedkik edersen ileriye sürdü -
ğüm sebeblerin varid olup olmadık
larını kolaylıkla anlayabilirsin. 

TEYZE 

l\fart 30 

IKADDNI efek • • 
ırı 

Genç kız elbisesi 

le Şayanı Dikkat Bir t 

-

ıc ~ üyük İngiliz edibi ve müte -ı 
t=) fekkiri Bernar Şov Londrada 

çıkan Dey li Ekspres gazetesinin ken • ı 
disine sorduğu sekiz suaJe şu cevablan 
vermi~tir: 

1 - Çekoslovakyanın ıstiklfilini ve 
halihazır hududlarını Avrupanın sul -
hü için hayati bir ihtiyaç olarak sayar 
mısınız? · 

- Kanada hududu gibi askeri ha -
kundan muhafazası kabil olmıyan, ya
hud muhafaza edilmemiş olun bütün 
hududlar, sulh için tehlikelidir. Her -
hangi bir Alman. Gekoslovakyada ve 
herhcngi bir Tirollii de Trcntino'da 
kendisini bazı istifadelerden mahrum 
addetmcmelidir. 

2 - Hitlerin, Yahudi meselesini 
memnuniyetbahş bir suretle halletmiş 
olduğunu zanneder misiniz? 

- Bitler bu ıncseleyj kat'iyen hal -
}etmemiştir. Bilakis bu meseleyi ya -
ratınışhr. Bu mesele Bitlerin Entellek
tüel kredisini geniş mikyasd::ı ihlfıl et-
miştir. Mesela Aynştayn'in sürülmesi 
ve mallanmn rniisaderesi, en manasız 
hareketlerden biridir. Ve bu hareket -
ten en fazla knznnan gene Aynştayn 

olmuştur. 

3 - Hitler için şahsi sempatiniz var 
mıdır? 

- Kendisini şahsen tanımam. l~az • 
mış olduğu kitab bende iyi bir tesir bı
ralanıştır. Fakat ne yazık ki Hitler, 
Huston Chamberlain'in yerine benim 
kitnhlanım okumamıştır. Tabiidir ki 
llitlerin siyasi cesaret ve azmini tak -
dir ederim. Çünkü o, Almanyayı bir u-

Di - 1 .. d d b. .... van çunımdan kurtarmış ve tekrar Ortn 
agonaı yun u en sa e ır rou. .. • • . . 

dan düğmeli, robalı ve tek cebli. Avmpanın başına geçı~şhr: . 
4 - Nasyonal Sosyahstlerın ırk sı-

Bernar Şo'!J 

- Bütün devletler kendi teslihat vt 
çılgınlıklnnndan korkmalıdırlar. Eğer, 
Bitler, başını kaybetmek palın ına, kay 
bedecek başlan ohnıynıı düşmnnlarlıı 
karşılaşırsa, netice ne olur kcstirilc · 
mez. Herhalde bugünkü vaziyet iyi de· 
ğildir. Biımenn1cyh şu mevzuu bir yanl'I 
bırakalım. 

Madrid elçimiz geldi 
. . . ,yasetini muvafık bulur musunuz? 

Her kadın bılmelıJır: _Bu siyaset tamamen gnyri ilmidir. Madrid elçimiz Tevfik Kamil mezu-
• • • • · .. Bu meselede hayret edilecek en hii - nen şehrimize gelmiştir. Yarın akşam 

Sebzelerın temızlıktekı rolu yük nokta şudur ki, Ynhudi aleyhtar - Ankaraya hareket edecektir. 

Şarab ihracahmız artıyor 
Soğan - Yalnız yemeklere konulmaz. lnn ynptıklnn işin ne kadar yahudilcri • 

Daha başka mariletleri vardır: Ortadan memnun eden bir şey olduğunu anla • 
Ik.ive bölünüz. Kirlenmiş b!r tablonun )'amıyorlar. Yahudilerin hatası, kendi 
üzerinde gezdiriniz, tertemiz olur. Hattn büyük kibirleridir. Çünkii kendileri • 
açık renklerin bile solacağından kork- ne, Allahın hususi meziyetler bahşet • 

Türk şarapları A vrupamn muhtelif 
şehirlerinde büyük bir rağbet kazan -
mıştu·. 

~ayınız. tiğine kanidirler. 
~ene ikiye bölünmüş bir bnş soğanın 5 - Sizin nazarınızda büyük Al -

yansını ince elenmiş nemli toprakla bir· manya tamamen tahakkuk etmiş mi
likte eziniz. Bakırlan temizlemek ve par- dir? Yoksa daha yeni sürprizler bek • 
}atmak için en mükemmel bir na~ elde lenebilir mi? 
etmiş olursunuz. Kaplarınız oygulu, çi- - Büyük bir Almanyanm vlicud bul 
çekli ise toprak katmadan sade eoğanb masını tabii görecek hiç bir liizum yok
oğulmalıdırlar. tur. Nitekim ayni şekilde bir İngiliz 

imparatorluğunun mevcudiyetine de 
lüzmn yoktur. Nazilere göre kendi ni
hai hududlan dünyanm öbür ucu -

Yemek bahı:i: 

Sütlü patates köftesi dur. Halbuki İngiliz adaları İngilizlere 
200 gram patates ne kadar iyi ise, diinyanın ölıür ucla • 
100 gram un nndaki odalarda yaşayan1ara göre llc 

60 gram tereyağ ltcndi topraklan o kadar iyidir. Bcnt"c 
Bir fincan süt 'yapılacak şey bunların medeni sevi • 
Tuz. yclcrini yükseltmek olmalıdır. 

' 6 - Almanyaya eski kolonilerinin Patatesler haşlanır, soyulur, ezerek ft ? 
· · · . verilmesine tara ar mısınız. süzgeçten geçmhr. Sonra ıçıne yağ, un, f 'kn A d ı ti · 

k • i · rr. l Sü+ t b h - A n nın vrupa ev c crı ara-tuz a~ıp yıce yu6.ıru ur. t w e u a- . d'I k b.. ··k b" h . .. sında tnksım e ı ece uyu ır sa a 
rnuru yumuşatıncıya kadar azar azar ıJa- . d •. 1. B · f'k • 

olduğuna kanı egı ım. enım J rımce 
ve edilir. Hamur tahtası unlanır. Pata- Afrika Afriknhlnrın olmalıdır. 
tesli hamur orada kalın bir tabaka halin- 7 _ Bazı müşahidlerin söyledikleri 
de açılır. Yuvarlak yµvarJak kesilir. gibi İsviçrenin ekalliyetler meselesini 
İçinde kızdırılmış tereyağı ~,ulunan bir 1 ideal bir şekilde halletmiş olduğuna 

tavada iki yanları on dakika kızartılır. kani misinfa? 
Ya bir demir ızkaranın, yahud temiz bir - Şimdilik İsviçre gıpta edilecek 

be · ü tü d·zıı· ü tl · ba .. ,, b. bir surette bu yoldn Uerlemektedir. 
ı.ın s ne ı ır. s en i""'a Jr 8 Alın h l"h d k' .. .. .. . - anyanın a ı azır a ı va -

bezle ortulur. Böylece kurumadan soğur- zi etinden dolayı İngiltere veya Fran-

Üç yıldanberi Avrupada açılan ser. 
giJere iştirak eden inhisarlar idaresi, 
bilhassa• şimal memleketlerile Belçika· 
da yaptığı satış teşkilatından sonra Av. 
rupaya şarap ihracatımı.ı muntazam 
bir surette artmaya başlamıştır. 

Tekirdağ fabrikasında yapılan ve. 
birk=ıç yıldanberi giri~ilen tecrübeler 
neticesinde kendilerine mahsus olan 
kalite ve tipi bulan Türk şarapları son 
zamanlarda Filistin, Suriye, Irak gibi 
komşu memleketlere de ihrac edil -
mektedir. 

İnhisarlar idaı esi bir taraftan yurd 
dışındaki satış teşkilatını genişletirken 
diğer taraftan şarab fahrikasın1 da işin 
aldığı yeni ehemmiyetle mütenasib bir 
hale getirecektir. 

Bitlilerle mücadele 
Han ve otellerde rastlanan bitliler 

hamamlara sevkedilmektc ve 1 O - 12 
kuruş ücret mukabilinde yıkanmakta • 
dır. Maarif Müdürlüğü mekteblere gön 
derdiği bir tamimde talebenin temiz -
lik muayenelerine dikkat olunması is
tenmiştir. 

Talihsiz çocuktan rfiltti'rmek, h sta ço
cukları kurtarmak lstlyorsanıT Çocuk E- 1" 

sfrceme Kurumuna yardım ediniz. lar. En iyisi bütiln bütün soğumadan yc-, 6a~ın Almanyadan korkmalan icab e -
mektir. ' der mi? 1----------------

Bacaksızın maskaralıkları : Bahar hazırlığı J 
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-·-~ Harikulade bir maceramn hikAyesi: 13 ~--. 

Ben bir casustum! 
Yazan: Eric Ambler ~----• 

Penceredeki adam, birdenbire dönerek koluna 
uzattı. Bir kurşun sesi lşidildl 
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.. Son Postan _DID FENA GUN DOSTU 
r Dr. Operatör Süleyman Mehmed Tezer'in ıw 
1 idare.si altında açılım 

ALEMDAR SIHHAT EVi 

• - Allo .. Necmi Bey siz misiniz, beni 
tanımadınız mı? Sesimi alınıyor musu· 
nuz? Benim, ben, Güzin .. şimdi tanıdınız, 
değil mi? .. Teşekkür eder.im, iyiyim!. Ya 
siz . anln ıldı ayni cevab.. dil alışmış de
gil m!? .. Halbuki ben o kadar iyi değilim! 

-- ????? 
- Hayır, h yır hasta da değilım.. siz 

de pekala bilirsıniz ki ben Sacidenin ço
cukluk arkadaşıyım .. hem de en iyi arka· 
daşıydım ve hep bu böyle devam etti. O
nun hayatına aid her şeyi bilirim. Hatta 
o kadar ki, dün aranızda geçenleri bile 
biliyorum. İşte bunun için sizı erkenden 
telcfor.la arudım .. 

- ?????? 
- Sesım iıi gelmiyor mu? Yapmayın 

Çeviren: 
ismet llulusi 

• 
BilQmum Cerrnht, Dahilf, Nisai ve Asabt hastalan kabul eder ve en bQyQk 
kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedikleri mnte

lıassısa kendiforinl tedavi ettirmekte serbestir • 

' '11111.,,.'-•••••••• Yat.alt ticreti Z 1iradaA başlar 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malaty&da Derme Regülatör İnşaatı ile kanalın 

Regülatöründen itibaren 5,5 kilometrelik kısmın tevsü, keşif bedeli 361,000 Ji • 
radır. 

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

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

Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18190 
liralık muvakkat teminat vermesi, 100,000 liralık Nafia Su işlerini taahhüd edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil Nafia işlerini başarmakta kabiliyeti oldu· 
ğuna daır Nafia Vekiiletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, .is

teklilerin teklif rnektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne· makbuz mukabilinde vermeleri lazundır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. «1367. 

canım .. se imde hiçbir şey yok. Hem olsn 
da sebeb sızsıniz.. evet, evet sizsiniz .. bü· 
tun bir gece uykusuz kaldını. Sacide ben
de idi. Sabaha kadar gözüniı yummadı, 
tebii ben de öyle: doğrusu çok fona etti
niz. 

c- Teselliye ml muhtaçsınız:• Beraber yemek yiyelim. Sen delirdin mi Necm.i, 
bu hiç olur mu? 

• 
iki tehlike işareti: 

Za\•nllı Sacidecik, pencereyı nçık bulsa 
kend ni muhakkak aşağı atardı. Gerçi bi· 
.zim kat alçak ama, ne oln belki ters dü
şer de bir yeri incinirdi. Günah değL mi? 
Ah bu erkekler .. ne kadar da kalbsiz olu· 

medim ne huysuzluklarını.. . - Peki peki geleceğim.. öğle yemeği-
Sıhhati biraz fena imiş amı. •• bunda da ne değil mi, bekliyorsun .. muhakkak ge

kendisinin kabahatı yok. Gerçi bır erkek lirim .. yemekten sonra da biraz gezeriz. . 
için hastalıklı kadın da pek çekilmez 
ama .. ne demeli bilmem ki? daha sonra .. onu da düşünürüz .. 

Nezle ve baş ağrısı 
- ?????? - ?????? 

yorsun uz. 
HfılU sesi kulaklarımda: 
- Necmi beni bırakıp gitmiyecekti! 
Dedi, durdu ve çok ağladı. Yirmi yaşı· 

nı geçmiş bir kadın için ağlamak ne ka· 
dar fenadır bilir misiniz? Yuzunün en 

- Hayır, hayır Necmi, size darılmıyo-1 - Orevuar canım .. 
rum, seni ayıblamıyorum. Boyle b rden· ,----------------
bire tcrketıniyecektin, ne olsa bir kadın, YARINKİ NUSHAl\llZDA: 

Soğuk algınhğınuı 
bu ilk alt\ıneUerlnl 

senelerle beraber yaşadınız .. yavaş yavaş 
olsaydı, mesele yoktu. 1 Bir düşeş .. Gri pin 

Evet bu da onun huyudur ya, biraz Yazan: Andrc Tlıhive'den 
fazla saklamak istedıği çirkinliklerini bi- fazln ya ş k'd b · · ı d' B" pı ır.. es ·ı en erı oy ey ı. ız ç · F ·ı B 
l<' ortaya koyar, tabii öyıe bir zamanda kt bd k . . . evıren: aı ~ ercmcn 

k 
. d.. . d' ona m e çam sa ız1 tsmını vermış-I 

1lkrar ma yaJ yapmayı uşunme ığı 'tik. Dem k nihayet çam zakızı da kopl· ................... _ ............................ -······-
i ·n a dık a yi.ızu dalın çırkin bır h:ıl rılıp atılırmış öyle ~i? .. 

ile bertarr.f etmez
seniz bir çok ağır 
hastalıklara tutul· 
mnk telıllkesl baş· alır. Müzayede ile satış 

Ben de fazln gevezelik ettım. Asıl me-
Sacıdeyi siz de bılırsinız makyajda l · B Bebekte Rumelihisarı cadaesind:> Ar .fi 

u tadır. İst d vi zaman ma~yaJla kend:ni se e~ı unuttum. en de daima bir me\·· göstermiş de
mektir. on y kiıçük go terir. zudan bir mevzua atlarım. Buna gen~lik Paşa yalısındaki bilcümle eşya ile çıni 

mi demeli, çocukluk mu ne bileyım'!.. ve demir sob lar bir mıkdar kereste-, kö-
Saçlarını tatlı bir sarıya boyar. Göz 

t mı hoş b r mor bova ile uzatır ve 
d e .. evet evet, dudaklarım öyle guzel 
b var ki insan artık diş~erme bakmayı 
aklına getiremez. Bu ne •Yt bir buluş!ur. 
Siz bilirsiniz ya, dişleri biraz bozuktur. 
Nıhnyet bir insansın, her yerı bırden gü

Bi.ıtun size söylediklerime rağmen, bü
tün ricalarıma rağmen gene ayrılmakta 
ısrar cdi) orsunuz.. bir daha birlec:menize 
imkan yok mu? .. Yazık! .. 

Sakin olun dostum, bunlar olağan şey
lerdir. Fazla üzülmeye değmez .. cesaret, 
biraz cesaret lazım. zel olmıyabilir değil mi? 

Yaşına göre gene çok güzeldir. Laf a· - ?????? 
rrunızda yaşı, kırka yirmiden daha ya- - Teselliye mi muhtaçsınız? Beraber 
kındır. Başkalarının yanında bunu söy- mi yemek yiyelim? Sen delirdin mi Nec-1 
lemem, fakat siz biliyorsµnuz. diye söy- mi bu hiç olur mu? 
]edim. Böyle zamanda bir arkaasş, bir dost 

- ?????? 
- Bilmiyor muydunuz? işte bu fena 

oldu, doğrusunu söylediğime şimdi p!ş· 

mmw , fakat şu var ki.. Sacide sizi çok 
se\ er, yaptığınız doğru değil, onu bırak
mamalısınız, hem ben sabah sabah bil
hassa bunun için sizi telefonla aradım. 

Ba. ka ne sebeb olabilir ki! •.. 
S c·dc görünüşte ne iyi kızdır .. gerçi 

biraz huysuzluğu vardır, kimsesizdir 
ama bundan ne çıkar. Küçüktcnberi or
kad tık. Onun ne huysuzluklannı gör-

insana gerçi lazımdır. 

- ?????? 
- Ben mi, oh ncş'em yerınde, biraz 

evvelki kahknhnmı duymadın mı? Sıh

hatim de sesimden belli olmuyor mu? 
Beni görüyor gibisin ha, bil bakayım ne 
giyiyorum? 

- ?????? 
- Gayet şık olmasına gayet şık, hana , 

yakışmış olmasına yakışmış, ama rengini 
bilemedin, pembe değil, eflôtun! 

- ?????? 

-= Son Posta'mn edebi romanı: 25 = 
a ' Ah, Şu Ha ' 

e :: 
Yazart: r. ezihe Muh"ttin ---

- Bekirın bohçası bu gece arttı anne bakan kocasına aşağıya göz kulak ol -
hamama nasıl götürelim? masını tenbih ederek hamam bohçala-

Bek·ri hamama götürmeğe ne lüzum 1 rını koltuklayıp kapıdan çıktılar. 
\ar ayol.. evde bırakırız .. pckalacığıma 1 Karanlık mutfakta ilk saatler eğlen
Munir yumurca ·ı oturup ona bakar, i~i celi geçti. Mürur mütemadiyen düdü:t
ne koca oğl nın?. lü çıngrnğı salladı, Bekir katı 1a ka4 ıla 

Aı a kız me eyi hal ettiler. Bek~ri gülerek e • ıendi. Sonra derin bir sükı"ıt 
ı \ · yes.1 b ) n ı tahta lfızımlıf{a otur- baş1adı. İk·s · de> uykuya daldılar .. gün 
t p uzun de<fn -i önüne P,eç:rere·~ kararma· a ba larken Bekır uyaI'ıp vı

p rkten c:orı a eline çın. klı dü- zıldama • a başlayınca, Münir de uvan
tu us+u ... ular. dı, iki inin de karnı acıkmıştı. Kimbilir 
r Fa a ba ını örttükten son .. a bu e n da Acar Fatmayla kızı kaçıncı 

ri oca v n ba ına çekti. Bu sefer göbek taşı sohbetinde idiler! Fazla vı
k malt "I. 1r asını göstererek: z ltıya ba lıyan küçük Bekir -arada 51-

- Suna ivi bak!. -dedi- Eğer Bekiri rada • mama • mama dıye bafırıyord•ı. 
a 11 ırsan bunu kızdırır gözlerini böv- Münir küçüğe hiddetle çıkıştı: • Sus!. 
e .. bö) le oyar kör ederim!.. Karnı acı- Sus bakavım yumurcak!.. • 

it 1 c şurada iki yumurta var.. onları Sonra Bekirin vızıltılarından z yade 
yedir! .. Sakın kendin ziftleneyim de- kendi aç midesinin kıvranışı ona yu -
me .. bana hoş hoşlar haber verir sonra murtaları hatırlattı. Derhal lop pişm:ş 
karı~mam haaa!.. iki yumurtayı alarak Bekirin önünde 

Müll!ir bu tenbih1er karşısuıda ka- soydu. Bir parçasını koparınca pek sev
yıdsızca burnunu çekip ba~nı sallarken eliği yumurta kokusu midesini tatlı tat
·- rı .... .. na Mürvet, yüzüne koyun gibi lı gıcıkladı. Bekirln ağzına uzattığı 

mür, kiremid vesaire bilrnüzaycdc s:ıtı

lacağındnn talih olnnlaı·m 2 Nisan 938 

Cumartesi giınü saat 10 da yalıda hazır 
bulunmaları ilfin olunur. 

Uykusuzluk, esabT lSksU
rUkler, asabi zayıfhk, baş 
ve yar1m ba, ağrısı, bat 
dönmesi, baygınhk, çar· 
pıntı ve sinırden ileri 
gelen bUtün rahatsızhkları 
iyi eder. 

i tecrübe ediniz. 

Gri pin 

BOtfin ağrı, sızı ve 
sancıl n derhal 
dindirir. Gripe, ro
mutizmaya, dJş, 

sinir, adale, bel 
ağrılarile kırıklığa 
karşı oilhassa mQ• 

esslrdır. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

parçayı kendi ağzına götürdü. Duoa~- ı atılarak yansı dışarda kalan yumurtayı 
1 
karanlık sokaklara kmnıız bir iz bı

larmın ucuna kadar gelen yumurta kapb. Bekir yansı boğazına tıkllan rakarak koşan ve sokaktan sokağa g· ; 
parçasının karşısın~a baş.~~. dudakl~r büyü~ lokın~da~ boğulur _gibi _olmuş çıkan Münir, uzaklarda kör Rüfai ~~: 
tb~raffmdand yutuldugunu gorunce Bekır ve mudhış bır hıddetlc bagırmaga baş- vişin basık ve pıhtılı sesinin tü _ 
ır erya .kopardı. Iamıştı. Münir elinden bırakmadığı kentliğini duydu. Kulak verdi. İlfilıl 
Fakat Münir hem bu feryattan, hem maşayı küçüğün ta gözlerine de~dire- makamı ta derinlerden uzanıyordu. 

de başkasını imrendirerek yuttuğu yu- rek: Münir hiç şaşırmadan sesin ızinden 
murta lokmasından şimdiye kadar tat- - Sus! - diye bağırıyordu • şimdi koşmağa başladL Yanılmamıştı; arka 
madığı bir zevkle kendinden geçti. Bu gözlerini oyanın ha! sokakların birinde bir binek taşının 
zevk manasını bilmediP,i intikam hazzı Münire, Bekiri ağlatmamasmı tem- ·· c 
idi. Herrtiin onun karşısında Bckire us une oturup dinlenen kör derviş he-

tt- bih etmişlerdi. Bir çocuğu susturmak nüz ilahisini bitirmişti. Münir koşarak 
yumurta yedirdikleri zaman çektiği a- için maşadan mükemmel çare mi var- onun yanına sokuldu: 
cıları ödemiş oluyordu. dı?! - Derviş dede, beni kurtar! - dedi -

Tekrar bir parça kopardı, gene ev- Bekir maşanın gözlerine verd=ği acı 
veıa Bekire koklattıktan sonra kendi ile büsbütün haykırınca Münirin eii Kör ihtiyar bu sesi tanımıştı. Elini 
ag.-_zına atarak dilini .. şapı.rdata_ şapırdnta !birdenbire harekete gelip maşaııın bir uzattı. Fakat Münirin parmağından a-

k k k 1 1 
kan kanlara bulaşınca: 

çıgner en ayı goz erıle ng ayıp çır- ucu zavallı çocuğun sağ gözüne sapla-
pınan çocuğa bakarak gülümsüyor ve nıverdi! Patlıyan gözden fışkıran kan, - Yavrum - diye sordu - bu sıcak 
başını sallıyordu. Ayni tarzda yuttuğu Münirin suratını kızıla boyamıştı. Ha- kanlar nereden akıyor?. 
üçüncü lokmanın arkasından Bekir ıa maşa elinde, tek kalan gözü de oy- - Parmağımdan, derviş dede .. Acar 
müdhiş bir çığlık kopardı. Birinci yu- mağa uğraşırken mutfak kapısına ka _ Fatma parmağımı satırla kopardı. 
murta bitmişti. Münir eline küçük ma- dar gelip korkunç ve vahşi manzarayı Derviş, derhal kirli mendılile ve el
sayı alarak hala tepinen kardeşinin göz- gören kadınlar örneksiz birer feryad yordamile kesik parmağı sardı ve bir 
lerine uzattı: kopardılar. İşi derhal kavrıyan Acar dua mırıldanırken Münir onun eski ya-

- Susacak mısın? Yoksa, gözlerini Fatma eline geçen et satırını kapınca malı kebesinin içine sokularak yalvar-
bununla oyayım mı? Münire gelişi güzel indirdi. Fakat Müv dı: 

Bir elile maşayı uzatırken öbür elin- nir, sarsak vücudünden umulmaz Lir - Kalk gidelim buradan .. derviş de· 
de tuttuğu ikinci yumurta kazara Be- çeviklikle, arkasından kırmızı bir kor- de .. beni buralardan götür! 
kirin sandalyesinden kucağına düşü- dela gibi ince bir kan izi bırakarak açık İhtiyar derviş kebesine sokulan ço
verdi. Küçük Bekir yaşından umulmı- k~lmış sokak kapısından akşam karan- cukla beraber kalktı. Artık ilahi söy
yacak bir çeviklikle yumurtayı kapın- bğı çöken sokaklara fırladı. lemeden ıssız ve karanlık sokaklardan 
ca yarısına kadar ağzına soktu. Münir Belki yansı mutfak maltalarının ara- geçip gittiler ••• 
ilk şaşkınlıktan sonra bir atmaca gibi sına &iden kesik parmağuıdan, geçtiği - Arkan var -



• 
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, ... 
~ ifşa eden idam olunur!,, 

Harb sanayi casusları erasındaki mücadele 

Litvanyah baş.na bir şey vuruhnuş gibi ellerini havaya kaldırdı, gırtlağı parçalanır 
gibi: "jorjio!. Jorjio!,, diye bağırdı. ~onra bir külçe gibi iskemleden yere yuvarlandı 

O vakit b~n bütün ci~~i~?timle: f rniş bulunduğum içi~n Litvanyalın:n bu 
- Fakat bır şartla, Mosyo M şel'.. heyecanlı ve zayıf anından azamı isti-
- Her şartı kabule hazırım, .nıuhte- fadeye karar vermiştim. Sesimi tatlı-

rem doktor cenapları. laştırarak: 

Birdenbire ayağa kalktım. Bu hare- - Mösyö Mişel! dedim. Bu andan iti-
kelımden büsbütün şaşalamış olan Lit- haren hizmetimizde olduğunuz için he
vanyalının gözlerinin içine bakarak men her şeyi açıkca söyliyerek bizi 

- Mösyö Mişel!.. dedim. Sizin bizi tenvir etmenizde artık bir mahzur 
bu hususta tenvire muktedir olduğu - yoktur. Üvey kardeşiniz Jorjio elektron 
nuza tamamile kanaat getirmiş bulu- motörünün kaşifı değil midir? 
nuyorurn. Mensup bulunduğum lrlan-
da devleti namına biz ne sizin cihazınızı L'itvanyalı, bitab bir halde, cevab 

ne seferberlik planlarınızı, ne de ultra
şort şuaı istihkamlarınızı aramıyoruz. 

Siz bizi asıl diğer bir meselede tenvir 
edeceks'niz. Buna muktedirsiniz! 

Benim bu hareketimden tedehhüş et
miş olan Litvanyah, iskemlesinden yi.i
züme doğru korkak bir dehşet içinde 
bakıyordu. 

vermeksizin, yalnız tasdik makamında 

başını salladı. Sonra aynı şekilde sor
dum: 

- O ölmedi, onu öldürdüler, 
'? mı ... 
Litvanyalı, göğsü hlrıldıyarak 

lükle cevab verdi: 

değil 

güç-

- Evet, öldürdüler!. Bu dünya nan-

kör bir dünyadır. Korkulacak, korkula
cak bir dünya! 

- Hiçbir şeyden korkmayınız, Mös
yö Mişel!.. Belki de bir gün zavalh kar
deşiniz Jorjio'nun ve çektiğiniz sefa
letlerin intikamını almak mümkündür. 
Bu dünya ayni zamanda bir intikam 
dünyasıdır da .. 

Litvanyalı, nefes nefese, titriyen be
yazlaşmış kalın dudaklarını bükerek 
ürnidsiz bir halde, başını sallıyordu: 

- Niçin olmasın? Niçin ümidsizsiniz, 
Mösyö Mişel? Hayat belli olmaz. Gü
nün birinde .. kim bilir bu dünyada her 
katilden daha katil kuvvetler vardır. 
Litvanyalı elini göğsüne bastırarak: 
- Jorjio'yu, zavallı Jorjioyu feci bir 

şekilde öldürdüler; dedi. Çok müdhiş .. 
çok müdhiş!. 

- Arkası var -
- Fakat hangi mesele?. 
Diye kekeledi. ' 

~---==------==------.-ı:=----=-=------

Ben birdenbire yıldırım gibi bir ses- Harikulade bir maceranın hikayesi 
Je: (Baş tarafı 7 nci sayfada) 

- Mösyö Mişel!. Biz elektron :notö- Bir polis, elinde bir paketle odayp gir· 
rünü arıyoruz! diye bağırdım. di. Beghin elindeki kağıdları masaya bı-

Litvanya 1\, sanki başına bir sey vu- rakarak aldığı· paketi açtı. İçinden Zeis<; 
rulmuş gibi eller"ni havaya kaldırdı. Contax markalı bir fotogr~f mak:nesı ıJe 
Gırtlağı kesilircesine boğuk bir sesle: bir telefoto adese çıktı. Beghin bana işa-

J . . ' J . . ' ~· t tt'. - OrJIO... or310... re e ı. 

Diye haykırdı. Sonra bir külçe gibi- - Bunlar adamın cebmde bulunmuş. 
iskemlesinden yere yuvarlandı. Boğu- Numarasını görmek ister misin?. ded •. 
lurmus gibi yerde çırpınmağa başladı. Beghinin daha hala elinde tuttuğu ma
Bunu gören Vielopolska bir fcryad ko- kineye baktım. Adese, diyafrarr. ezilmi::; 
pararak yerinden fırlamış, bahasının ve yana doğru çarpılmı~tı. Başımı salla
üzerine atılmış, kravatını, gömleğini dım: 
çözerek göğsünü açmağa uğraşıyordu. - Hacet yok. Sözünüze inanıyorum, 
Olanda da heyecanla ayağa kalkmış diye cevab verdim. 
şaşkın bir halde yerde çırpınan bu ga- Tekrar başını salladı: 
rip mahluka bakıyordu. - Artık, burada bulunmanıza lüzum 
Babasının göğsünü açmağa çalışan kalmadı. Hcnri aşağıdadıı. Sızi otomobil 

Vie1opol~ka bana döndü. Müdhiş bir ile St. Gaticn'e götürecek, dedı ve kiı.ğıd-
hiddetle: larile meşgul olmaya başladı. 

- Ne yaptınız Mösyö?. Ne yaptınız?. Bir merakım daha kalmışh, tereddüdle: 
Ne yaptınız? dedi. - Mösyö Beghin, diye seslendınL İçim-

Ben, Litvanyalıyı bir darbede ~afil de ukde kalan bir meseli? var. Casus 
avlıyabildiğime ve tek bir sözle elek- Rouxun, filmlerini geri almak için RC-
tron motörünün biitiin esrarını bildi- serve otelinde kalmasının sebebın! nasıl 
ğini meydana çıkardığım için son dere- izah edebilirsiniz?. 
ce memnun bir halde, kendime gayet Biraz hiddetlenmi§ gibi sert bir hare
ernin ve telaşsız, Olandaya doğru yürü- ketle başını kaldırdı. Omuzlarım silke
düm. Onun her zaman yanından eksik rek: 
etmediğini b:Jdiğim eter şişesini iste- - Bilmem, dedi.. ihtimal ki elde et
dbn. Olandanın çantMından titriyen tiği neticelere göre para alıyordu. Galiba 
ellerile çıkardığı şişeyi aldım. bu paraya da ihtiyacı v:ırdı anlaşılan. 

Yerde nefes alamadan hnh'\ boğulur- Geceler hayrolsun Vadassy!.. 
muş gibi titreyen, ellerile boğazını yır- Merdivenlerden inefrek sokağı: çıkar-
tarak çırpınıp durmakla olan Lih·an- ken mırıldandım: 
yalının başı ucuna geçtim. - Paraya ihtiyacı vardı'. ... 

Bir dakika sonra Lih'anyalı gözleri- Bu söz tıpkı bir mezar kitabesine ya-
ni açmıştı. Sık sık nefes alıyor ve bil- zılmış bir cümleyi andırnııyor muydu?. 

tün kanı çekilmiş çirkin yüzünde, fıde- * 
ta büyiik zeytinyağı halkaları gibi Ç31- Reserve oteline saat bir buçuğa doğru 
kanan donuk gözlerini kırpıştırarak, döndüm. Köche uyku akan gözlerile gü-
sayıklar gibi: lümsiyerek kapıda bekliyordu. 

! 

1 

1 

1 

- Jorjio!. Jorjio. .. - Sizi bekliyordum, mösyö. Bıraz ev-
Diye inliyordu. vel komisfJrlikten geldiler. Bazı şeyleı I 
Litvanyalıyı, OJandanın da yardımi- si;iylediler ve bu arada sizın de tekrar dö-

le, kanapenin üzerine kaldırıp oturtt ur- neceğinizi bildirdiler .. dedi. 
duk. o kanapenin i.izerinde, adeta pelte- - Öyle. Çok yorgunum. 
ı · b' h Jd k 11 11 ı · - Elbette, casus avlamak herhalae o eşmış ır a e, ı ı e eri yen erın- . . ~· k ki 
den sarkarak derin derin nefes alıvor, kadar ko~ay hır ış degıl, mu hakka 
bitkin ve dehşet dolu gözlerile h'~blr yor~_cu hır spor. _ .. . 

___ ............................................... ...--.. 
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sey söylemeden bir Olandanm, oir be- , Koch_e tekra.: ~J~mse.dı: 
nim yüzümüze bakıyordu. - Bır sanduvıç ıle hır bardak şarab 1 Ahş 

. . hazırlattım. Hoşunuza gıd<>r, diye bura- ı l nrt aıtım _ 
Hepımız ayakta, başının ucundaydık. d B"" d M" ·· v d d d' 

Od 
. . d k k f 

1 
L' a. uro a osyo a assy, e ı. ı Bantno' OL 11. _ _ 

anın. ıçın e sı sı ne es a an ıt- B" d h k'k t b · d •••••••••••••••••• 

Satı, 

.. • ·· h lt 1 d b ır en, a ı a en en;m e canımın ... ,-
vanyalının gogus ırı ı arın an aşka 1 kt··· . 1 d T kk"" .. -····000000

·---····· . . . . bun arı çe ıgını an a ın1. eşe ur e- --- •••• .._ ............... ... 
sanki hıç kırnse yaşamıyormuş gıbıy- . . . .. .. 
d . L't 1 b"" l b' ·· dd 't derck ya1Jhanesıne gırd!m. Koche du· 

1• ı vanya ı oy ece ır mu e sar- .. 1. d'" .. ı· k t 
k .. .. .. b kt S k şunc11 ı uşunce ı onuş u. 

sak sarsa yuzumuze a ı. onra, a- Ş b" k .. . . d kt·•· · . kl - u ır aç gun ıçın e çe ıgım az:ı-
napcden sarkan eJlerını ve aya 'lrını b b" b b"l" · b" d Ali h b' 

k 
k ı ır en ı ırım, ır e a .. ır şey. 

hiç kımıldatamadan, tutu. tutu : 1 . d"" d""ğ'" il ez'ıyor f ka' ld 
d 

. . . erın on u un s , a • rıe o u-
- Dernek.. emek facın) ı bılıyorsu- ~ k ı· . d 1·ık·· t ·1 gunu es ırcmıyor um. once ngı.ız-

nuz? .. den şübhelcndim. Hele o sahildeki yat 
Dive kekeledi. Yüzümü.ı~ korkunç. hadisesi beni büsbütün kuşkulendırdı. 

rnüdh"ş inc:anlar karşısındaymış gibi Sonra, bu sabah ta herifin sizlerden Ö· 

deBhşet1e .. bk~kı)t'orduk. t" tl dünç para istemekte olduğunu anladım. 
en su une ve n ıye e: v d ı· · t ld J'ba .. .. l\ . 11 d d' B'l' - e pun una ge ırıp e a ı ga ı .. 

- Evet. Mosyo 1 şe .. e ım. ı ı- ' E et g A 'k ı d l'k 1 . , - v , şu enç me:-ı a ı e ı an.ı 
yoruz. Fakat bunun sızi bu kadar he- ona 2 bin frank vermi . 
yecana düşürecei!ini asla tahmin etme- _ Skelton mu?.. ş 
miştim.. ger~kd Madfm~1zel. Vielopolska- · - Evet Skelton. Verebilir, zengindir. 
dnn: gerek sız en a dı erı~. . ama paracıklarının bir daha kokusunu 

Lıtvanyalı. cevab vermıye rnecah bile alamıyacağına emin olsun. 
kalmamış gibi elini kaldırarak af dile- * 
mive Iiizum oJmadıP,ını ima etti. 

BPn Vielopolskadan bu hususta tek Karnım doymuştu. Ayağa lrnlktım: 
kelıme alarnıyacağımızı pekala hisset- - Mösyö Köche, ı•mıba, sandüviçlere 

ve lutfunuza teşekkürler. Allah rahatlık 
versin .. dedim. Bunun üzerine Köche de 
bana, ertesi sabah, kahvaltımı odamda 
yiyeceğimi ve Paris trenine yetişmek 

için de Toulona gitmek üzere bir otomo· 
bil kiraladığını söyledi. Böylelikle diğer 
müşterilerle karş-1aşmaz. Gürültüsüz, 
patırtısızca otelden çıkarsınız, dedi. 

Bana kalsa otel arkadaşlarıma vaziye
ti anlatmak isterdim ama, Köchenin bul
duğu şekil daha münasibdi. Hem o kadar 
yorgundum ki. 

Köche dikkatle bana bakıyordu. Ne
den sonra seslendi: 

- Emriniz mösyö. 
- Aldığınız tertibat mükemmel Mös-

yö Köche, yalnız kahvaltıyı öyle pek er
kenden getirmesinler. 

Gülümsedi: 
- Merak etmeyiniz. Allah rahatlık 

Sayfa 9 
-==-

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
Taksitli Emlak Satışı 

Semti 
Cinsi 

Muhammen 
kıymeti 

Kartalda Üsküdar caddesinde 
yeni 1/1 numaralı. 

Fatihte eski Altıboğaçl yeni Müfti
ali mahallesinde eski Mühendis yeni 
Şairnabi sokağında yem 12 No. lı. 

Sultanahrnedde Alemdar mahallesin
de Ticarethane sokağında eski 29 yeni 
71 numaralı. 

Lira 
Kargir bir dükkan 950 

Bir buçuk katta üç odalı na- 800 
tamam kargir bir ev. 

Dört buçuk katta yedi odalı 3000 
su ve elektrik tesisatım havi 
kargir, bahçeli bir evin ta-
mamı. 

Kabataşta Hacefatmahatun mahalle- 245 metre murabbaı bir arsa- 1000 
sinde Gümuşsuyu İzzetpaşa sokağın- nın 1/4 hissesi. 
da eski 7, 9 yeni 28/l numaralı. 
Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde 69 arşın 18 parmak bir arsa 100 
Karamanlı sokağında esk: 27 yeni nın tamamı. 
21 numaralı. 

Tophanede Sakabaşı mııhallesinde Def- 504 metre murabbaı bir arsa- 1500 
terdar caddesinde eski 17, 19 yenı 81, nın tamamı 
83 No. lı. 

1 - Arttırma 28/4/938 tarihine dü şen perşembe günü saat 15 de yapılacali 
ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muha mrnen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedehnin dörtte biri peşin ve geri kalanı sek;z senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 fa ize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birincı derecede ipo-
tekli kalır. (1481) 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

1 - 51289 lira 16 kuruş keşifl. Gureba da yapılacak ikinci dahiliye Anfisi ir 
şası vahidi fiat üzerinden kapa!: 2arfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işler! genel şartnam esi. 
D - Özel şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. --İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 2fl7 
3 - Eksiltme 18/4/9313 Pazartesi günü 

kuruş bedel ile Rektörlükten alabilirler, 
saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 kuru~ muvakkat te· 
minat vermesi ve bunda·1 başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 51!,000 liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış ın-

şaat müteahhitlik vesikası ibraz edecektir. 
5 - Teklif mektubları 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evvel KomisyoD 

Başkanlığına makbuz mukabilindE' Vl'ıilecektir. Posta ile gönderilecek mektub 
lann en geç 3 ncü maddede y3zılı saalc kadar gelmiş olm3sı ve dış zarfının mü 
hür mumu ile iyice kap'ltılmq olması şarttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. el 661> 

Tabib alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştırılmak üzere iki tabib alı· 

nacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü akşa• 
mına kadar Umum Müdiırliığe müracaatları. cl646> 

İstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kş. 

Mahmutpaşada: Kürkçü hanının ikinci katında 10 sayılı kiirgir oda-
nın tamamı. 265 Of) 

Samaty3da : Hacıharnza mahallesinin eski Çıkmaz Bel-

grad yeni İdare sokağında eski ve yeni 5 sayılı ar-
sanın tamamı. 42 00 

Beyoğlunda : Taksim Ebülfadıl maha lesinde Defterdar caddesin-
de eski 49 yeni 61 sayılı ve lll metre 37 desimetre 
murabbaı arsanın 2/5 payı. 310 36 • 

Taksimde : Kazancı mahallesinde Saatçi sokağında eski 1 yeni 
3 sayılı ve 171 metre murabbaı rnuhterik hane ar-
sasının tamamı. 975 00 

Kadı köyünde : Zühtüpaşa mahallesinde Çiftehavuzlar sokağında 

eski 18 yen: 8/8 sayılı ve 1629 metre murabbaı 

bahçeli evin 20/384 payı. 88 68 
Kumkapıda : Çadırcı Ahmetçelebi maahallesinin Pazobent soka-

ğında eskı 5 yeni 13 sayılı evin 6/20 payı. 345 00 
Yukarıda yazılı mallar 5/4/938 salı gii nü saat 14 de satılacaktır. Satış bedclıne 

istikrazı dahili ve % 5 fazih hazine tahvi llqi de kabul olunur. 
Talihlerin % 7,5 pe-g akçe)erinı muayyen vaktinden evvel yatırarak Defterdar· 

lık Mil1i Emlak Müdürlüğiınde müteşekkil satış komisyonuna rnfü·acaatları. 

versin mösyö. 
Uyandığım zaman öğle olmuştu. Kah

vemi içtim. Bavulumu yerleştirdım. Pen
cerenin kenarına oturarak beklemeğe 

başladım. 

Şahane bir gündü. Giineş gene etrafı 
yakıp kavuruyor, fakat hafif bir meltem 
denizde türlü türlü oyunlar yaratıyordu. 
Aşağı taraçada Mösyö Duclos, otele ye
ni varan müşterilere, kollarını açarak, 
ellerile bir takım hareketler yaparak bir 
şeyler anlatıyordu. 

(F.) (1527) 

Kapım vuruldu. Garsonun sesin~ duy. 
dum: 

- Otomobil hazır, vakıt geldi, rnösvö! .. 
diyordu. 

Otomobile bindim ve başımdan b nbhı 
türlü maceralar geçmes ne sebeb olan o.. 
telden ayrıldım. Trenle geçerken Re. 
serve'in damını gördüm. S:k ağaçlar a• 
rasmdan o kadar küçücük göriınü) ordu 
ki ... 

-SON-
Çevıren: lhra1ı•m Ifoyi 



ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Hatay Bahadır birdenbire yeri,den fırl:ıyarak: 11 Ne? Timur Dişıd Bigümle mi 
evleniyor ? Kamer Hanın kızı, Dilşad Bigüm ile ha 1 .. diye bağırdı. Başına bir 
topuz yemiş gibi sersemlemişti, yüzü sapsan kesilmiş, kalbi durur gibi olmuştu 

Onun için; güçlük çekmeden Cihanı Şehrin kapilaiı açılır açılıtıaz dışn fır-lorada, on günden fazla kalmıyarak tek
bey isminde Kişgarlı bir tüccnt'ın ma- !adılar. At}aI'Jnı dört nala sürmive beş- rar buraya avdet etmiştL Döndüğü za-
iazasını öğrenmişlerdi. ladılaf. man da Burke Goryan muharebesinde, 

'ncaret merkezi olan Hoten, ayni za- mağlub Kişgar ordusundan alman ka-
manda bir ~ok serserilerin de uğrak y~ ZINclB SARAY dınlan da beraber getirmişti. Bunların 
rt olduğu iç:.n, tüccar Cihan bey evveli arasında;. Kişgar hükümdarı Kamer 
bu ild noyana yüz vermek istememiştL Urkent şehri oivanndakl (Nihşeb) Han'ın kızı, ve Hatay Bahndmn nişan· 
Fakat Hatay Bahadır: kasabası ile civan, Timurlenk'in h<'m- lısı Dilşad Ağabigüm de bulunmak-

- Ben.. Kamer Hanın damadıyım. şiresi Kutluk Tür.kin Ağabi~'ün rna- \ta idi. 
Bu tarafa da onun emrlle geldim. İnan- likine~i i<fi: Bu mıntaka, Türkıstanın . Evvelce de arzetrniştik k:; Timur, 
mazsanız, ·derhal bir mektub yazın c;~netı deni,lecek d~r~ede hava, su ~e Dilşad ağa ile evlenmek istiyordu. Bu-
kendisinden sorun. latif manzaraya malıktL Aksuvun ayaıt-1 nu, bir vasıta ile dilber Kasgarlı pren-

Derdemez Cihan be derhal la~ndan biri buradan geçiyordq. Ti~m ı sese ihsas etmişti. Fakat D!Jc;ad Bigüm 
yerinden fırİadı. Hemen ykoluna gi- da~nm parça parça çam ormanlarıle bu teklifi ş!ddetle reddetmiş, bnbasma, 

. di . .. t k.. . geç·rerek y~ıllenen yosunlu kavalıklarından ı acı bir ma~l6biyet darbesi ind:rmtş o-
np se nn us oşesıne ı h d . h b 1 d'"k"T" . h t· . . .. . ' . 
büyük bir hürmet gösterdi. Tabiidir ki af sız ··esaı sız s~Aarl +:ıluediyo.1, edr a- lan Tırnurdan nefret ettigı'll oildirmiş-
aynl hürmeti, Adil Şahdan da esirge- ra ta yuz erce şeM:l e .... 'IAı YDT' u. ti. 

SPOR .~ = 
Güneş takımının lzmir 

maçları etrafında 
Milli kfmenin en başında giden bu takım, lzmirde 

her nedense beklenen oyununu gösteremedi 

medi. NMışeb ovası, bağlar ve meyva bah- Bunun üzerine Tfmur, ht-mşiresfnJn Gü'l&ef forveti Melih .4lıanıcak kalen JSml.flde 

Cihan bey evvela Hatay Bahadırla ~el~ril& h~~uru. :ıu :eyva~~rm ~o- vesatetine müracaat etmi~ .. bu ıcki ve 1 tzmır, 28 <Husust nıuhabtrlmUdenl - oo.- lar için tedbir ahnmlJllDa ır.n. tlrtllntell 
Adil Şahı 0 ' perişan kıyafete getiren u a~, .. 1 ruzg ar uza ara . ak- 1 insanların ruhuna hikinı olmay1 çok iyı rıeı takımının İzmlr aeyahat! mönuebettle ortadaki aotutıutun ricud bullllUU!.& ldbett 

.. • . dar sürükleniyor .. ovanın ılık ve berı a 1 bı"len kadın da bu isi trıemnuniyetle açılan münakaşa, İzmir - tstanbul YlamlAn OlmU§tur. 
macerayı or.Jrenmek ıstedi. Fakat Ha- ı d da' · ted ' · ır .. .. .. . . seması a tın a ıma, ınsam mes en der' uhde eylemişti. Bun,tn için de, "raslnf hoşa gttmtyen blr '°'1Jklutun ı - Güneş te.tımınm yaptılJ her Od maç, aıı-
tay Bahadır derhal onun sozunu kestı. muattar bir hava dalgası dolaşıvor .. ko- n·ı d B'güm'"' la k z· · S . ·'a meslne vesile olmuştur. İzmir sporcularını nan tedbirlere aeytrcllerin güzel bır mulca· 

• 1 Sa , U a ra .J~CJt' 3ra:y il b kal d halk •-aıli - Dur, ona da sıra gelecek. Sen ev- yu neftiden, açık çimen renaine kadar . . • 1 vem sa a an seyre en l ,_,_ue sev- beleslni bellrttnlştlr. Misafir talanı. aeylrct-
veli ben m soracagım· ceylere cevab h t fı bil .. b ·ıı k' • getırmıstı. kedeQ münakaşanın esası 1udur: ler tarafından flmdiye tadar rasıtanmadlk -. er ara ruyen u yeşı 1 ıet' ara •• - . Güneş takımı izmıre gelmezden önce bir 1 
ver. sında rengarenk kuşlar ucu~uvordu. Kutlu'k Türkan, misafırlne sarayın t damıre le k t ka kfızll f tbOl bir §&kilde alkışlanmıt. hattl hatalı bareket-

Dedi. Ve derhal suallere girişti. K~baya yüz adım kadar ·~esafede en güzel bir dairesini tahsi!\ etmi~; em- :anne ve ::mr;;.et~;ürU:e~aOU:' .:erek lerl blle ~ellerin alkışlarlle b"1lanmte-
, ı · b" h ·· t göste,.m;~tt Heraün +- tır. Güneş - uçok maçında Otlnttf takımı U. - Her ~0vden evvel, şunu söyle .• Ti- Tüm dağından ayrılmış olan bir tepe- sa sız ır urme · : ,.., ' Güneş takımı oyunculanmn u:mlrde parlak Üçok takımı '1 favul yapmUflardır. Bu catam. 

mur ne alemde? nin üstünde, mimari zarafetinin bir be- refakatindeki saray kad~~hrı1e. bahçe-! blr su.rette karşılanmasını. maçıar emaaın- hangi taratın daha aert •e fa9Ulli Oft\&dııtı-
. . · Sa 1 ye çıkıp gezmekte fstedı~t şekıldc eğ- aa oyunculann rencide ec1'lmenıesln1, aeytr-

- Dün ruradan bir kervan geçtL On I dıası gıbi, o muhteşem Zıncır ray • .. .. 1 ellerin tafkınblma mani olunmasını latl- m göstermesi baltımından .. ,anı dlttattir. 
gün evvel. Semerkanddan çıkmışlar. Bu ııörünilyordu. Ve bu sarayda da, l lenmekte serbest oldugunu .sovlmişt. ' yor. Güneı oyunculan, Gtine, - Alancalt ma-
kervanda1· tanıdıklar söylüyorlwrdı bütün bu litif maliklnenin veaane Gündüzler ve geceler, zıvafetler \'e ' Bunun &.kabinde tutbot federasyonu Oünet çını idare eden hakem B. F.sadı &>ePnmemqe 

· . · K ... 1 ı ı · . D'l. d 9:n"m\in 1 1 tı betll İzml t d 1 b ler, Utinct maçın antrenör Bondorel taratın· Timur· U7'·~nt şehri civarında hemşi- sah!bi olan, Timurun hern~h-esı. ut- , eg ence er e geçıyor, 1 ~a .... ..,u maç an m nase e r • a ın • aıı dan ldareslni lstemlşlerdtr ll'atat bu bakem. 
-...ı ....:. ..... 1 .! • Tü·rkan ağanın ~rayına luk Türkan Ağabigüm oturuvordu. teessürünü geçirmek için Kut1uk Tilr- tedbirler aldınyor. Federasyoaı relsl maçlar- Oflnet aleyhine olan oın.1cuer1 .,. fa'f1ıllert 
•QM .nu-~ ~ .. A • • fı d hi b" f d ki bk · a bizzat .bulunuyor ve trlbtı1'lerde l'Olls me- . 
gelmiş. Qr -ia, düğün yapıyormuş. Kutluk Türkan, Ti~urun kazand1.ğı , kem t-:ıra n an Ç ır e a r esır- murlan her zamandan daha llkı b1t tetlld• gördiilil itin milaflr takımı amıia etme-

- Düğün mü? büyük zafer şenliklermde bulunmak i- ı genmıyordu. vazife görüyorlar. mJttir • 
....._ Evet noyan. çin Semerkande kadar gitmL,ti. Fakat - Arkası "' ·- Güneş takımı için Jatenlle:ı bu lmtı;u. iz. Otlnet takımı tzmlrde, aeylrcUerl tatmin 

· mirde biç de lyl tefsir edllmlfor. Çl\ntfl flm· eden blr OYQD gösterememtştlr. 01neş haf 
- Kimi,.,1e evleniyormuş?. ] 

11
.. diye kadar İstanbullularla yapı\Pn maçlarda hattının geride kalması mfldataa .,. hilcura 

K H ' ir dil kızı 1 R A o v o a Saldin ye Stlle:vmanm ayalt tınım11o Ad1L hatları araamcla lrtlbat turulmutna mP.nl - am"''" an m, es e 1 en , BANKA KOMERÇiYALA Petht. w Ballb ~ -eır ...,_ ,.- '8tktl edtJ'idQ:i 1)'çolt - 'Gtlnet m&Qmda 'il 
Di~d Bi«"' m ıle... ralanmışlardı. Cemil ve Hflmlnln de yaralan dakika bAklm oynıyan Öço'c t.'lt•mı tet gol 

Hatay B ı..adır, o anda başıpa bir to- iTALYANA henüz geçmemlştlr. Buna nıttkabll fiDıdlye çık.aramamı§ ve bir pe,nal,1,.Yi bl:e Olnet ita• 
~ yemis nibi sersemledi. Boğulur gi- EugUnkü propram Bermayeal Liret '100,000.000 kadar tzmıru oyuncuıar tarafıttJian ptalam· ıec1s1nııı eline vermtotir. Buna nıutabll Gi· 
bl bir ses)"' 11 • llad .. ım. ÇupmM :bıtıyat akçesl Liret 145,1et,IM,St mıt tek lstanbul oyuncusu rolttur. neflll8f. lld hOcumlan eımumds IJd fırlattaa 

==~·~o~~ Ağabigüm Ue m!?- lllıe .2!~ AN BUL ıı.:::1 ~ ~ BBöyle olclull u halde tsmırdek~~..!.:-1~ -k-: ~ :-· 
Adil Şah, Hatay Bahadırm kulağı,ııa U30: PL\1rl!t. Ttlrt. muslldıt, 12.50: Han-

1
· ŞUBD·EIÜ ay ar, ta tieiiniz 1. e lTUQdılDl 

~ildi: cHs. il.Ol: Plttıa 'l'Qrt mlllltlll, ısJo: Muh-ı tng11tere, lmere, AY118turf*. ilaca- /!fi 1 /!fi '::I 

- Hatav. metanetini muhafaza et. ıew a: :..~:; ::~n~:~m=n~:.ı:ı:!i Yanlış, dii.zeltini~I Tebrik edenler 
Am1 kahrfl...,..anlık, böyle feliketli za. 11: lnlttllb tar1bl denl: OniftJ'llteden, Milttehideal. Bresllya, şw. UrupaJ, 1· Gazetelerde bJı' l1ln görnıO.. ~n Pif.ZU'I Tetlrdalh BilleJinln. Parlt"8 1'Pt1lt m 
maniai'da bel}j olur. Acele etme. Bütibı ıaaıetı. Y'Uut kemal 'l'enl1qenlt. 1uo: Pa- ı ArJantuı. Petıa. Bkntör " günü Kadlköy •duıda mulltelll ta._mıer mOsabüan da lralaiıdıtıan 1Qnra ~ 
&mıarın intikamı alılıacak., dedL tıh lfabm lllterlt )Ola tarafından blr tem- KolumblJada tıserıne bir atıe~ m'babatuı r&Pdwlım d&ldo.tnılO. 7UdJk. Tir~ ~ 

Hatay Bahadit, Adil Şahla gözgöze llt. it.ti: Kont.ram.: Dr. l'abreddln Kerlu). ı AfUyaaJonlar otumU§tum. se.ın.um. Bh. dedim. b.tllm .ak· m-1eet cbfıiida elde .ıuaa ba sa- neu-

1,.._ı.ıs . Onun cehresi de ., ....... _ bir -~ırab <~ ~l:J!:!'; ~ 4taberleri. 20: l lsTANBtJL ŞlJBE ~ 1* at.letilm düldill'il ~ ca~. ileler btWn JUi'dd*, batkuıda tok 8"ıP•"k 
~ ~'u' ~" 1 lfezlhe Ye ~ tarafuıdaıı Ttlrt mu- küheylAnlafaCÜ bir •blb buldu. "9 ••tln- hillerln dotuıamna eebe1' olmattar. a. ara 

:;1:1~~e~~i;ı~~ ;!:~r=:~e:=r:: :':: (;...~ ~:: .::a ~:j O:::, ~= =~ıt;:0~"1 : ::e::re ... ~n ~~ ,ı- :k:U.C::~"11rtoı!::t.. ~ 
tt 21: K1A1tt Ttlrt mUlltlll: lfmt Halil H ar- tehir dablttn4eld aaentıelerı j Methurdur, evdeki beSab ta~J& Qlnal, hakkında lzhar e&ttklerl ...._ ..... 11'1\ma 

_ Ya, Kamer Han?.. tcatt-.ı.n taratmdan. 11.41: Orteatra. = ıı: · lstanbulda: AlllemciJ&n hanında derler. ımıan 111ta.bJan bit lflp b.lnl 111tata vuııa ohr:lamı• tatenmett.e'cdr. 
Aj1U1$ ~ IUO: .PWda aololar. opera Telef l2900 11111112111; Be1ollun· · dtifiirbce, bu snldındeıı mahni11l kaldım Yf Dtln de Bamiundail 'H&ftllt Otll mfldlrl 

- Kamer Han, Kızılyayli~ki aşl- · w or>ftet ~ 2UO: Son baberler ve da: 1atwiı caddesl Telef. '1048

1 
1 pazar stmil milsabaltalara stdemedlm. f.imıauden 111 telgrafı: 

retleri başına toplamış.. ,Aksu boyun- ertesi SOnln prosranu. tDdBDB ŞUBB Brtesl gtıntı sueteıere u.nldıın. Bllm9 se- cTtlrt tuvvetlnl Amıpap tam&1p llllrdcl 
~ kabi1elerj de imdadına çağırmış, e .. 198< n bir gazetede, benlm tunetd bir 8llleml ırıemleketlne d6.ndQ1lnden. ltD! caadaa tuı-
uı · al bi ki il k b d M - 11art - 1111 - OU1amll& bittabi manevi) :penilf ol&!\ Bay Konlt6r'iln lular, aöslerlnden &pertm.ı 
e~ tmış n ş i tr or u yapmtş.. A N K A R A kudretll tıbamtıe ıamJmı§ btrb9 •tır gör- ••• ·----·--------
pliba, Har1emli1erle de gizlice anlaş- ldtim. temall lbretle okudum. i:tte: oin, organizasyon l&hlbl B&J montıar'tln ben· 
mış.. yakında Timurla harbe b3Şhya- ötte ......,_..: ıistanbul Atletizm Monil&rtwtft tarafından den daha 171 blldlli blr ltalde Yardir. o da 
caJanış. 12.30: MuhteUt pl&t nefl'b'atı. 11.10: Pllt: B p t tertlb edilen menlmin tıt aUetbmı mtbaba .. babmler, 111lllı olarat ve dalına cazeteıer 

h d la Adil Şah lrt. b Ttlrt muslltlll .,. halt fU'ltt1arL 13.15: DahL 1 o.. os a ıaw dün Kadıköy •tadında yapılnuş6..ar At- n.sıtaaile çatrııırtar. Allaha QOt ffitir t1 ... 
Hatay Ba 8 ır ' i~.ı.ol fr- n ve harici babetler. lTM: İııtlllb dersleri: M letlzm ajanının ıelmedlll ve .davet edilen zeteıerln lliltunlan bu dbl dalntlere açıktır. 

dm bağırdılar: (Halkevlndt-u nalden>. ~emıl. 81Jul. Baftdb •e ~ sazet..a birçok baltemlerln bulunmadıtı bu milsaba- Binaenaleyh ıTabslsat yoktu ds. onan tçia 
- Aman, bu, söyledikle:in doğru Akta• ...,.tı: - kalar, Monitör Nall1 ve eslti m1lll atıeUerlmi- iUetelerte çatıramadılt..• dQftlncell llHnıUıı-

mu? 18.30: PWda dana muslltlsl 11.15: Türk Terebatan, Ç•taıçef1D• IOkU. • ztn bazılan tarafından b0;;11t Dlr munffa- baha olamaz. Balbultl ben hiçbir cuet.ecle 
musWsl ve halk fal'lalan <Senet Adnan ve J 5 T A N B 1 J L ltlyetle idare edildi.• hakemlerin laJmlerlni sıratıpn blf' lllte ıör• 

Kervanla j?elenler, böyle söylediler. arltadaflıan>. IO: Saat lJBn n arabca net- ; ı Dikkat ediyor musunuz? Mtıaabata11 ter- medlm. Vazltım bti• pzeteı.-ı .--ı ge-
BattA, Yarkent ırmağı boyundan gelir- rl,vat. 20.15: Plltla sololar, ope:-a n operet Gazeıem:zde çwn yan ve tlb eden, mana ve hilvtyetlni b.ir ttırıı ani•- çtrmek oldutu halde. 
terken, kervan yolunun üstündeki yay- parçaJaıı. 21: Konferans: Cemal Arıtman. te&fm!erln blit.OA haklan madıtun Bay Monlt6r'mtif. <Bu te\lmentn Ka1dJ ~ bir lstıraııat atmıerlnl lemis bir 
ladan takım takım athlarm günbatı ta- 21.15: StMJo salon orbltrası .. 23: AJaıu ba- mahfuı ve ıazetemJze aittir. 

1 
tilrltcesl yok mu Allahatkın:a. pek llnlrlme ideal, aeqt ulnina feda Mn\ baam artt.-

.... .._, dom.. .. akıp gı'tti.:W....ı de görrn"-- btderL ati: Yaruıltl program. dokunuyor.> Kros tantrl mGeabablaruıa dallar, J>u valifelerlnl J&parlarbn. eeblerlne 

.-a&JU &•-.& &"" ur -- L blr tere olsun ıatten tefrlf buJurmıJ'n, raı- blrlmo mangır llNcet di'8 111& d-6nmn-
1er. ABONE •IA T •RJ n11 ıır.at buldutca kendtslnden ~k 111ıer ler. Zira mayam amatörlfltle taiundm8' at-

llatay -Bahadır, yerinden fırladı: NIJbetcl ı beltledi:tlerl atletlere megafonı& emirler ,._ letlzınln birer eski mficabldl. tm1urudar e>n-
- Adil Şah! .. Duracak zamanda de- -.;eczane'•• 1 e a ı ren ırıonitör Rall1'nin dostu yazıcı. tınat bu lar" demet kl atıetllm aJanı c1a ~bir d•-

.cı '""• · l Sene Ay Ay A7 tınattır diye, pelıi o kadar bOIJlanınadılJ, ae- •et almamıt olmalı ki. Ba1 monl*'8 ten.Ut 
~ Derhal hareket etmbeeliyi~. Geccd yi Ba pee aAMd olaa eeanıl• pnlardlr: w. w. ı..r. ...,, vemedlll anla§Jlan atletizm ~anını Jamaı e- etttli mtlsabaltalara ~ 
gtlridilze katıp, muhare başlama an ı.taaınll ellre&fn4....,: diJOr. Yani bu suretle, beniin pyrl mnata- Sözün kllaaı: TO'RKtYB i..w '•w Wd 1 J evvel y.et~meHyiz ... diye bağtrd1. Abarayu: <Perı,v>. Alemdarda: (Bfr'ef " kim olarak gene bu ritunlardS Qatan bir P· Kuallmlan talttllt pek pnl~ KaJBertıı 

Adil Şah da o fikirde idi: Jfefet>. Beyasıdda: (Baydart. Samatya- f YUNA.."IÜSTAN AUU 1:ıuo H61 J/ > . zıma •Men daltta duklta• elemek tstiyor. At- baktım KaJSere 't'ermetl eı:er--. rftn. 
t da. CRıdvatı). Kmln6nllnde: (H8ae)'kı 1 i."CNEB! -7JJ l-!00 bW 30J letızm ajanmı mildafaa etmek bana dtilJMI. ıtmctt tekmelenen, bor drfllen. heJ evlld 

- Evet, bir an evvel, Kamer Han a 1 1 Gelmemi•- her halde mantdd btr aebebl, muamelsl -pılan atletizm bellni --......... .. Hllnil> • .,.abde: (Hilmı9t Atlamul. Fe- .,..... J- -ınu-
~liyiz. Yalnız, bazı ihtiyaçları- nerde : Cvıtall). lthremlntnde: <Hamdi). Abone bedeU peşlr.dir. Adrea 6zril olacaktır. ve geçmişte nasıl ku.netll, yas atartaıı eıe-
1111% var. Bun lan tedarik etmek tazım... Şebzadebafmda: <1 BRklal. Karadm· 1 clelıftirmek 2a &Ul'Uftur. ıDavet edlleıı birçok hakPnllertn bulun- manlar vermişse, gene ayni lcratta. bıııltl daha 
B\rvefl, bu kıyafette gideme)·iz. Birer rilkıe: (Arif). Ktıçilkpazarda: lYorgt). ,,., ., madılı bu mlsabakada• ctimlealne beyutm f olgun atletler yetı.ıtrecettlr. Bumaw dl-
~t elbise aımalıyız. Sonra·, boz atlara BaJmköyOnde: Ofertez>. Gelen .ord • ...,.1 IMrilm- talttldı. Demek aUetlzm hatemlen d:\vet e-lbtndelıi izmıtten lbret aJıms Jhrtu. 
_. r ·- cUlml§, gelmemişler. Acaba bu httkemlt-r, te- ilk ve aon fari fa: 

birer eyer uydurmalıyız ... dedL Beyella eibeUndekDer: lit::.nlardar ma'aliyel alımnaa. ıevtzyon ne mı, yoksa ıllıni n .. reıı .. ile mı ça- Taltt11tııızı düzeltlnilt. 
Cihan bev derhal cevab verdi: iautW caddesinde: <<Jalatuarar - Ga- Cevap iç\n mek1.ubla~ 10 kuru•ı~ lınJmıllardır? Zira benim bUdJ#lm, davet ı- .... r.wr 

rın. Galatada: <Wdayetl. Kurtuluşta: ...-
- Bütün ihtiyaçlarınız, bugün tarla- <Kurtuluş>. Maçkada: <FeJZl•. BePktat- Pul ilivest llzımc:iuı. 

1'Jk edilir. Pu ctece de bizim misafirimiz ta: <Süleyman Receb). -

blırsınız. Yarın sabah erkenaen yola ao .... ı, KadıkiJ' " Adalardaldler: ı POltel kut~ : '141 t.ıaııb~ : 
çıkarsınız. ti'ııtüdarda: (Ahmedlye). Sarıyerde: (Ol- 1 'felgra/: Son Potta , ' 

e man>. Kadıt6Jilnde: (Moda - Mertes>. 1 Telefora : 20203 
Blyflbdada: (fJlnul Rlla). BeJbellde: : __ _ 

U:atay B 'h~dırla Adil Şah, ertesi sa- <Tanaf>. .._._ ................ _ .. -.. _ _. 

JMılı afak sökerken boz atlara atladılar. 1'-__ ..., ___ ~.-ııı---.. ...... ·~-----.--~-~----• .. t 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 1 
Vesaiti nakliye resmtnden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Forıi 

markalı ve 2242 nu.maraa taksi oto.mob!li Çarşıkapıda. Türk gat'a.ıında l/4/938 
Cuma aünfl aaat 14 de açalr. arttırma ile &atılacaiı llAn olQJıur. (B.) (1719) 
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H t d h f t t a ti 1 • j TELGRAF HAl3El{LERf 1 a ay a a a T·· 1 .. .. • .. .. k uy t!r urpertıcı 
Pazar gunu yapılaca bir cinayet 

(Baştarafı 1 inci. tayfada) 1 Ayni zamanda Emir Adil Aslan da A~-
habere göre Hatayda Türldye cumhuri: karaya müteveccihen yola çıkıyor. Emır 
yet bayramı ile Hatay rejimJıın ilanı gü- Aslan, Ankarada evvelce kararlaş:ı~ılmış 

·· - H •- · · ·ıu b" bayram gu··n olan bir içtimada hazır bulunmak ıçın gı-nunun a .... y ıçın mı ır - . . . . 
ı · ı k t b"t ed'l · takarru·· .. ey dıyor. Bu ıçtımaa evvelce Frnnsa harı -erı o ara es ı ı mesı • -

Bir sığırtmacın belden 
aşağısı yakıldı 

-- --~-- ---

Çekoslovakya hazırlanıyor 
------

(BO§tarafı l inci sayjada) Paris memnun 
yadan Çekoslovakyaya nakledilebilecek - Paris 29 (A.A.) - Havas ajansı t 
tir. liğ ediyor: 

Çekoslovakyanın diccr hududlarmda Çekoslovakya .Başvekili Hodza' 

}emişti. Bugün gazeteleroe ikınci bir ha- ciye nazırı !'~lbos da iştrrak . edecekti: 
• H d h f ta t Delbos yeni hükumete gırmemış ve yenı 

ber daha çıktı. Bu da, y at~y. a a :- hariciye nazırı da Fransadan ayrılamı-

İzmir, 29 (Hususi) - Kemalpaşa -
nın Ekmeksiz köyünde tüyler ürperti
ci bir cinayet oldu. 15 yaşında Halil a
dında bir sığırtmaç henüz hüviyetleri 
tesbit edilmeyen şahıslar tarafından ba 
şı ezilerek öldürü1dü. Bununla iktifa 
etmeyen meçhul caniler zavallı sığırt
macın belinden aşağısını da yakmış -
lardır. 

ise, yel'altı tahkimatından başka, döt nutku Pariste çok iyi karşılanmıştır. 
sıra tel örgüleri vücude getirilmiştir. Bu Siyasi mehafilin kanaatine gö 
tellere, istenildiği vakit elektrik cere - Hodza, Çekoslovakyanın bundan bö 
yanı verilebilir. Hülasa, Çekos!ovakyanın le bulunduğu nazik vaziyete en uy 
bududlan en asri bir surette tahkim edil- azimkfı.r ve kiyasetli lisanını kullan 
miştir. mıştır. 
Diğer taraftan seferberlik usulünde ya- Prag 29 (A.A) - Çekoslovakya g 

tilinin buralarda oldugu gıbı cuma gu- k d d ı b ı ld 
'b' yaca erece e meşgu u unmu.:; o u-

nü değil, Türkiyede olduğu gı ı pazar y • • A k d S · Tü k' · 
._ .. .. d b' k , .1 gu ıçın n ara a urıye - r ·ıyf ara-

gunu ~apılması hakkın a ır arar 'erı • d k" .. b tl · t · h 

pılan yeni bir teşkilat sayesındt?, Çekos - zeteleri Başvekil Hodza'nın nutku ı 
lovakya 48 saat içinde bir milyon, yedi meşgul olmakta ve hükumetin ekalli 
gün içinde de harbe hazır üç milyon :ıs- yetler meselesini muslihane bir tarz 

\ 

sın a ı munase e erın anzımı usu -
miş olduğudur. Bu haberlrm ve~en gaze~ sunda yapılacak içtimaa, burada mevcud 
teler, bu kararların Hatayı ·~etrik>, yanı olan mahimata göre, Fransanın Ankara 
Türkleştirme hareketinin ılk adımları sefiri Bay Ponso memm edilmiştir. Emir 
şeklinde telfıkki edilmesi lfızım geldiğini Adil Aslan, Ankarada ikı ay kalacağım 
ilave ediyorlar. Haberlerin sıhha: dere- söylemektedir. Bu esnada Türkiye ile 
cesini kontrol etmek bence kabil olma- Suriye arasındaki münasebetlerin ıslahı 
makla beraber, burada değ:şen bir şey- ve dostluğun takviyesi için çalışacaktır. 

Bu vahşiyane cinayetin bir aşk yü -
zünden ika edildiği zannedilmekte -
dir. Tahkikata devam olunmaktadır. 

ler bulunduğunu gösteren alfımetler de .Türkiyenin Hatay hr.ıdudunda askeri 
değildir. Amid, yani Kom~sPr vekili, bu- tahşidat yapmakta olduğuna dair gaze -
günlerde Lfızkiyedcn geçerek Hataya gi- te haberleri devam ediyor. Bu h~berlere 

iki yıldönümü 
Chamberlain ve Kont 

Ciano ayni günde 
doğmuşlar 

decek ve oradaki vaziyete dair malumat göre Hatay hududuna iki tabur asker da-
alacaktır. ha gönderilmiş imiş. 

~~~~----------·-... --------~~~~ 
İstanbulda yeni bir hastalık görüldü Roma (Lintran) - Bir kaç gün evvel 

burada küçük bir aile ziyafetinde İtalya 
hariciye nazın Kont Cianonun 35 inci yük bir dalnktır. Mikroplan kanda bu -(BQ.§taraJı 1 inci sayfada) 

Şehrimize bu hastalığın yayılması ihti
mali mevzuubnhs olduğundar.. sıhhiye 

müdüriyeti faaliyete geçmiştir. Her gün 
kazalardan toplanan onar tane köpek 
hayvan hastanesine ve belediye kimya 
laboratuvarına götürülüp tedkik edil • 
mektedir. Tedkikat bir müddet daha de
vam edecek kalaazar hastalığının İstan
bul köpeklerinde mevcudiyeti tesbit edi
lirse tedbir alınacaktır. 

Kalaazar hastaııgı hakkında doktor 
bakteriyoloğ Osman Şerafeddin ile de gö
rüştük. Doktor, diyor ki: 

- Kalaazar tabir olunan hastalık iki 
şekilde görülür. Birisi cildd~ bulunur ki, 
Haleb ve Bağdad çıbanlarını teşkil eder. 
Diğeri kana karışır, umumi bir hastalık 
yapar. Bu da en ziyade ufak çocuklardn 
müşahede olunur. 
Hastalığın ar5.zı: Ateş, kansızlık ve bü-

6 yaşındaki çocull 

yıldönümü tes'id edilmiştir. Ayni günde 
lunur. Dalakta teraküm eder. Kemik ilik- Londrada da Mister Chamberlainin 70 
!erinde dahi bu mikrop~ar _çoktur. inci yıldönümü tes'id edildi. İki devlet a-

Bu hastalık esasen Hındıstanındır. Fa- d . . - - d d rrmuşl"r . . . . • . amı aynı ayın aynı gunun e 0 6 ... -
kat Bahrısefid sahıllerınde ve hatta şı-1 d y ln d y 11 f kl d r ve yaş-• . ır. a ız ogum yı arı ar ı ı 
malı Afrıkada ve Avrupanın cenubunda I't 1 b . . İn ·u bac:vekı' . ça a ya arıcıye nazırı gı z :.- -
Fransa, İtalya, İspanya, Yunanıstanda linin tam nısfı kadar yıl yaşamıştır. Ayni 

da vardır. yıl altında doğduklarına göre acaba iki -
Bizde Ege mıntakasında bir kaç vak'a- sinin de talihleri müsavi mi olacak? Söz 

ya tesadüf edilmişti. Tüı k~yede bu hasta- müneccimlerindir. 
lık çok değildir. Senelerdcnberi hasta -
nelerde dikkatle aranılmasına rağmen 
bulunan 5-10 vak'adan ibaret kalmıştır. 
Merak edilecek bir salgın mevcud değil
dir. Köpeklerden intikal ettiği içın bu 
hayvanlarda böyle bir hastalık mevcud 
olup olmadığını tedkik etmek sıhhat nok
tasından 15zımdır. 

Vcfiyatı fazla değıldir. Tedavisi için 
hususi ilaçlan varclır. Hastalık teşhis e
cfüirse tedavisinde muvaffakiyet vardır. 

·----------~~~~ lhi yeni Vekalet ihdas 

/ngiliz Kralının 
Seyahati için 8 milyon 
Frank talısis edildi 
Paris, 29 (A.A.) - Meclis, İngiliz 

kral ve krnliçcsinin Fransayı ziyaretle
ri münasebetıle hariciye bakanlığına 
sekiz milyon fevkalad~ t:ıhsisat veril -
mesi hakkındaki kanun layıhasını itti
fakla kabul etmiştir. 

Küçüll hardeşini Edilmesi bekleniyor 
Boğaz llyordll (Baştarafı 1 inci savfada) I 

Menemencioğlu 

Başvekil tarafından 
Kabul edildi (Baştarafı l i:nc! sayfadcı) Diğer ~eve~~ :vekalctı7rin aynen mu-

§ini boğazlarken babası ydişmiş, facianın/ ~afaza edılecegı ıse tahmınler arasında -
önünü almıştır. ır. 

Ankara 29 (Hususi) - Hariciye 
Vekaleti Umumi Katibi Menemencioğ-

Bu facia köyden Mehmed Balkırın e
vinde cereyan etmiş, Menmt?d Balkırın 
dört yaşındaki oğlu Ali 6 yaşındaki cf esi 
(ağabeysi) Kadire sövmüştür. 

Sövme: k.cy terbiyesindı:! küçüğün bü
yüğe karşı en büyük saygısızlığıdır. Ha
dise 6 yaşındaki efeyi (!) dehşetlı kız • 
dırmış, elinde oynamakta olduğu bıçağı 
kardeşine göstermış: 

- Ne dedin, diye sormuş, sövdün mü 
bana? Keserim alimallah seni. 

4 yaşındaki kardeş ı;öylediğinin de, 
söylenilenin de farkınd olmadığı, belki 
kesmenin manasını bile bılmediği için: 

- Kes bakalım demiş, n:ısıl şeymiş kes-

Yeni mali projeler ıu bugün şehrimize geldi. Öğ!eden son 
Ankara 29 (Hususi) - Bu sabah İs - ra Başvekil tarafından Millet Mecli -

tanbuldan şehrimiı.e dönen Maliye Ve - sindeki dairesinde kabul edildi. Mene
kili Fuad Ağralı öğleden sonra Meclis mencioğlunun Cenevre ve Belgrad gö
encümenlerinde meşgul olmuş ve akşam rüşmeleri hakkında izahat verdiği tah
üzeri Başvekil tarafından Mecliste ka - miıı olunmaktadır. 
bul edilmiştir. Maliye Vek5.Jeti yakında 
Meclise sevki mukarrer bazı mali pro • 
jeler ile iştigal etmektedir. Bu projelere 
önümüzdeki günlerde wn şekilleri veri -
lecektir. 

Pariste oturan bir lzmirli 
emlAkini hazineye verdi 

Yugoslavya ile 
Ticaretimiz 

mek. Ben seni sövdüm ıştc.. (Ba§tarajı 1 inci sayfada) 

Ankara 29 (Hususi) - Yugoslavya ile 
ticaretimizin inkişafı için alınan tedbir -
ler cümlesinden olmak üzere Yugoslav
yaya gümrük tarifesi pozisyonlanndari 
100 ve 400 tonluk kontenjanlar verilmişti. 
Karar, tasdik için, Meclise bildirilmiştir. 

ker çıkarabilir. halletmek için Alman ekalliyetile do 
Almanlar memnun değil rudan doğruya temasa gelerek en i 

Berlin 29 (A.A.) - •Korespondans sureti tesviyeyi araştıracağını yazma 
Diplomatik> gazetesi, Çekoslovakya e - tadır. 

kalliyetleri meselesine dair Çekoslov:ık - Çek meclisi açıldı 
ya başvekili Hodzanın nutkunu mevzuu- Prag 29 (A.A.) - Çcteka ajansı bi 
bahs ederek diyor ki: diriyor: Meclis ve Senato bugün ilkb 

cBu nutuk pek az m2mnuniyet uyan - har toplantılarma başlamışlardır. 
dırmış ve tezadlarla doludur. Mes'uli - Meclisin açılışında kalabalık sam 
yetlerini müdrik bir devlet adamı za - in kütlesi hazır bulunmuş ve reis tar 
mana uyar ve yeni yola azimle girerdi. fından açılış nutku söylenirken salon 
Halbuki Hodzanın nutku bu vasıflardan giren Başvekil Hodza ekseriyet meb' 
mahrumdur. ları tarafından heyecanla alkışlanara 

Çekoslovakyada hiç bir şeyin dcğış - karşılanmış ve bu suretle meb·usla 
miyeceği hakkındaki şüphelerj Hodzanın Başvekilin dün radyoda söylediği nu 
nutku izale edememiştir. ku tasvib ettiklerini göstermişlerdir. 

~~~~----------· 
Roma, Bitleri kabule ı Lord Loyd, 
·Nasıl hazırlanıyor? Memleketimizde 

(Baştarafı l i·nci saufada) 
sacaktır. Göreceği ilk §ey kendi adını ta
şıyan cadde olacaktır. Bu cadde kıs:ıdır 
ve şimdi (Afrika Meydanı) adını ta~ı) an 
sabık Aventine meydanına çıkar. Bu 
meydan çiçek kütleleri ile tamamen ka -
patılacak, İttılyan, Alman bayraklarile 
süslenecektir. Buradan sonra Sen Pol 
meydanı alev fışkıran sütunlarla aydın -
laWacak, daha sonra gelen Rauduscolana 
meydanına ise beş tane ziyadar havuz 
yapılacaktır. Fakat asıl peri alemini an -
dıracak manzara Zafer caddesinde gö -
rülecektir. 

Bir Kral sarayı 
Her Bitler Kirinad kral sarayının Pk

monte prenslerine mahsus dairesinde o -
turacaktır. Bu münasebetle bu daire ta
mamen yenileştirilmiştir. Tabloları ve 
halıları da değiştirilecektır. Hitlerjn 
gözleri penceresinde ~fadernonun ter -
sim ve tanzim etmiş olduğu bahçeden a
şarak ta Monte Marino tepesine varın -
cıya kadar bütün Romayı görebilecektir. 

Bütün şehre yeni bir dekor verilecek -
tir. Dükkan sahibleri camekanlarını çi
çek ve yaprakla şenlendil'rniye davet e • 
dilmişlerdir. Evlerin pencere ve balkon
ları da ayni manzaraya bürüneceklerdir. 

Geçid resmi 
Geçid resimlerine karşı bilhassa has -

sas olan Her Hitier bur::ıda istediğini bu -
lacaktır. Zıra zafer yolunda 400 tank ve 
400 otomobilli topun iştirakile içinde her 
silUhtan kıt'aların bulunacağı muazzam 
bir geçid resmi yapılacak. bu kara töre
nini bir de deniz törem takib edecek, ha
kiki mermi ile atışlar l"apılacaktır. 

Roma gazeteleri şimdiden (Misli gö • 
rülınemiş bir harb kudreti manzarası) 
diyorlar. 

Adana 29 (Hususi) - İngiltercnin es 
Mısır fevkalade' komiseri J ,ord Loyd tay 
yare ile Lefko eden şehrımize gelmişti 

Tayyare yanlışlıkla batnk!ık bir saha 
ya inmiş, buradan tekrar havalan ma 
mıştır. Bunun için Lord Loyd Ankaray 
trenle gitmeğc> karar vermiştir. 

Lord Ankarc1ya gidecek, Atatürke ta 
zimlcrini arzedecek, müteakfücn Istan 
bula harekd eyliyccektir. 

ScyJırırı. 

Çiıı lıikiiyeleri 
(Baş tarafı 7 nci sayfada) 

Tozu dumana katan süvari kuv\·eti 
alabildiğine koşmağa başlamıştı. 

Çınliler halfı Ay - Ay"ın bıraktığı 
yerde bulunuyorlar. Budala gibi Ay -
Ay·ıa Generali arıyorlardı. Türk süva· 
rilerinin heybet ve dehşeti karşı ında 
şaşırmışlar, kaçacak yer bulamamış .. 
lardı. Uğraşmaktansa teslim olmağı 
tercih etmişlerdi. 

Üç gün sonra, büyük bir matem a'.a
yı, Hotan'ın mukaddes dağı kenarın<ıı 
hakanın ölü cenazesini getınnişti. 

Ay - Ay göz yaşlan arasında koca .. 
sını takib ediyordu. Onun arkasında 
hakanın katili hain general, kolları bağ 
h olnrak yürüyordu. 

Artık mezarın önüne gelm şlcrdi. 
Hazırlanan mezarın höcresinc hakanın 
ölüsü konuyordu. Ay - Ay bJIŞ rahibin 
elinden yakaladı: 

- Zevcimin öbür dünyada muhtaç 
bulunduğu hizmeti ben göreceğım ... 

Dedi. Şaman de'i gibi kendisine bak 
tı. Ölü koc:ısı ile diri, diri mezara gö ~ 
mülmeğe razı olan bu kadına acıdı: 

- Nasıl olur? dedi. 

- Sus! Beni bu mukaddes vazifeden Bu cevab 6 yaşındaki efenin isyanına relhanemiz vasıtasiic İzmir Vilayetine 

kafi gelmiş, 4 yaşındaki kaıdeşine bü • müracaatla Burnovadaki muazzam vil- 1"ıbbc mu··staJ,ızarlar Londra, Pariste milli bir kabine mcnŞaınetmaen .. ı.n ısrarları hı'ç b1·r netice ve .. 
yüklük onurunu tanıtmak, öğretmek için lasını, binaları arazisile birlikde hazi - ı 4, 

li · k b y bo- ll kk d k görmek istiyor miyordu: onu yere_yatırı;ıış, ve e noe:ı. ıçagı y neye hediye ettiğini bi1dirmiştir. a lll a anan 
y na surtmege ve kardı>~ım kesmege B h b d b" h (BM tarafı 1 inC't sayfada) - Mademki, dedi. Bunu kabul edi .. gazı '7 u ayırsevcr zat ura a ır as - Anknra 29 (Husus!) - Halkın sıhhi lhU- ~ 
başlamıştır. tane yaptırılmasını şart olarak ileri yncını temin ve hayat pahalılığı ne miıcı:.de- Bu faaliyetin müsbet bir surette in- yorsun! Ruhlar yardımcm olsun ... 

Ali bıçal,tın acısile kıvr<ınmıya, bağır - sürmektedir. Bu hareket İzmiı de mem le maksadlle ispençiyari ve tıbbi müstahzar- kişnfını temin etmek üzere, hükfımet Ay - Ay hazıruna döndü: 
mıya, kurt.ulm. ak için çab~lamıya baş - nuniyetle knrşılanmıc:tır. ıardan alınan resmin tamamen kaldınlmı:ı. - ilk evvel Fransaya başvurarak, milli - Ben kocamın yanına diri olarak 

1 k - d k Ik li' El karnrlaşmıştır. Esasen bu resmin hasılfıtı ·· .. 
1 

• · B · 
1 

b b l lamış, hatta bır ara ı ayrıga a a mış- Villa ve binaJrırın tesellüm muame- senede 30 - 40 bin lira tutmaktadır. Bugün bir kabinenin kurulmasını temenni et- gomu ecegım. enım e era er, şu a -
tır. Fakat 6 yaşında~i .ağabeysti kbiraz da- lesi yapılmaktadır. Burada bir verem hükumetin meclise verdiği bir kanun layı - miş ve bunun İngiltere ile Fransa ara- çnk Çinli de, onun öbür dünyada se .. 
ha kuvvetli olduğu ıçın oııu e rnr :a - hastanesi yapılacaktır. ha~ ile saf ve formülü muvafık olmadığı te- sında teşriki mesaiyi kuvvetlendirmek yisliğini yapmak üzere gömülecektir( 
tırmıya ve bıçağını tekrar boğazına surt- bcyyün eden müst.nhzaliar hakkında bazı için elzem olduğunu i~sas etmiştir. Yalnız mezarı üzerimize kapattığınız 
nıeğe başlamıştır. Dereke: ,6 _yaşın~aki Galatasaray klübiinde hükümler konması teklif edllıncktedlr. İngiltere, İtnlya ile yaptığı müzake- zaman, muhtaç olduğumuz kurbanları 
çocuğun kudreti bıçağın gırt.aga ser: ve Yapılacak tahlil neticesinde uygunsuzıu- relerden başka, gayrı resmi surette Le- unutmayın. Mezarımızı bu katil Çinli· 
fazla nüfuzuna mani olmuş, bu kudre!- Değişiklik/er ~u nnınşılan mfıst.nhzarlara vaz'ıycd edile - histan ile de konuc:malara bac:lamıştır. lerin kanlarile ıslatın! • 
· · k" "k Al' · hakkak bır ö cek ve bunlar mahkeme kararlle imha olu- "' :ı sızlık de uçu ıyı mu • Galatasaray klübü veznedarı Muslilı nacağı gibi sahiblerinden 50 liradan 500 11 • Çörçil döndii Cesur Ay - Ay çekinmeden mezara 

lümden kurtarmıştır. . idare heyetinden kendi arzusile istifa et- r;ya kadar p:ıra cezası alınacaktır. Suçun tc- girmiş. kocasının yanınn yatmıştı. Çin 
Bağıra bağıra moraran, sesı kısıla!' A- miştir. Görülen lüzum üzerine futbol şu- kcrrüriınde ımal veya ldhal müsaadesi geri Londra 29 (Hususi) - Geçen Cuma Genera~i bağlı olduğu halde feryadla 

linin ..ieryadına babası yetişmiş, 6 yaşın- besi kaptanı Vamık bıı vazifeden affe - 'alınacaktır. gününden beri Pariste bulunan Çörçil, içinde ayni yere yatmldı. l\fozar ka _ 
da Kadir babasını görünce ürküp kaç - dilmiştır. bu sabah Londraya dönmüştür. pandı. Altı bin Çinliden akan kanlar 
mış, facia da burada sona ermiştir. Ordu subay hey'etinin Çörçil, seyahat hakkında intibalarını liğenlerlc buraya getiriliyor. Mezarın 

Gırtlağı bir hayli kesilmi4 olan, bir f terfilerine dair layiha soran gazetecilere, pek zevkli ve ente- üzerine dökülüyordu. 
hayli de kan kaybeden küçük Ali tedavi Sıhhiye Müsteşarı zmirden resan bir seyahat yaptığını söylemiştir. Çin müverrihi Ma • tu _ Anlin bu 
altına alınmış, kardeşini keserek ona bü- A k d .. d •• Ankara 29 (Hususi) - Hüklımet ordu 

k · · n araya on U subay heyetinin tarifelerine dair bir ka- Çörçil, Pariste bulunduğu müddet .hikayeyi buradn kesiyor ve dıyor ki: yüklük onurunu tanıtma ıstıyen yara- k 
maz efe de babasından bfr hayli dayak Ankara 29 (Hususi) - İzmir ve civa - nun lfıyihasını Meclise verdi. zarfında Başve il Blum, Hariciye Na- «İmparator bu hadiseyi öğrendiği 
yemiştir. 

Krom Şirketi 
Ankara 29 (Hususi) - Etibankın Gu

leman krom şirketi umumi heyeti bugün 
toplandı. 

nnda tedkiklerde bulunan Sıhhat Vek5.- zırı Bonkur, Harbiye Nazırı Daladiye zaman fena halde kızmış, asabileşmiş-
leti müsteşarı doktor Asım Arar Anka - Ankara Şehir Tiyatrosu ve diğer bir çok siynsi ricalle görüş - ti. Hemen ordunun hazırlanmasını em· 
raya dönmüştür. Müsteşar sivrisinek ve müştür. retti. Fakat yanındakiler, mevkiin pek 
sıtma mücadelesinin muvaffakiyetle yü- Bağdada gidiyor Fransa Entransijan gazetesi Çörçilin uzak olduğunu ve kendilerinin de böy-
rüdüğünü, alınan tertibatın yerinde ol - Adana 29 - Ankara Şehir tiyatrosu bu İngiltere ile Fransa arasında askeri bir le bir felakete düşmeleri melhuz bu 
duğunu, bataklıkların kurutulmasına de- a~am üçüncü temsilini de verdi. Yarın ittifak yapılmasına taraftar olduğunu lunduğunu ileri sürerek onu bu sefere 
vam edildiğini söylemiştir. Bağdada gideceklerdir. tebarüz ettirmektedir. çıkmaktan yazgeçirdiler.» 



SON POSTA 

Güzel kadınların en ince, en gDzel arzuları 

AS 
e ellıkl 

Ka irılann güzelli~ini ve ca
zibelerini ziyadeleştirir, Paris 
ruj ve allıkları ayarında ol
duğunu bütün güzeller tasdik 
ediyor. 

Mandarin, oranj, kler mo
vayen ve zengin çeşidleri 30, 
lüks 50 kuruştur. Allıklar man
darin, brün, blondinet nevileri 
şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

Sıhhat Vekiletimizin reaml ruhsatını 
haiz olan 

OSFARSOL 
Doktorhmn boynk kıymet verip b\.~an1ik
Jerl lıir şuruptur. Kansız.ık, tştahsızlı <, kuv· 
vetsizıik bilnıt:ssa nevresleni, ademi il\tida1·, 
mide ve b .. rsak tembelıiğinden do~an ha
zımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tıro, Grıp, Zntnrr<:e, Sıtmll nekahetlerin
de şayanı hayret tes r gösterir. 

( FcMU. ) ıaboratuan; vacude dinçlik, 
cilde pembelik, saçlara, gözlere parlak.ık 

veren bu KUVVE r il.Acı .~ı sayıa mn~
terilerine tun.t rıa'da mıırtehirdir. 

Her eczanede bulunur. 
Sureti istimali: Boyokler iç:n sabah, 
öğle ve akşam yemeklerinden bir Çdy

rek sa t evvel yunm bardak >)Uda 
hır tat.ı kaşığı, kOçQk çocuklar Jçm 

nyni veçhile kahve kaşığı 

Ber voltaj ve kavwette 

S. S. C. 1. (Rus) Fabrlkalan 

o o 
Yüksek evsafı haizdir. Fiyatlar elverişlidir. 
Tafsilat için 42262 No. ya telefon edilmesi 

1 

A 
Pu r tar 

Dünyanın en güzel prdrala:-ı 

nefaset ve mükemmeli yetinde • 
dir. Yüz clef a havalandırılmış 

halis pirine özünden ve süt 
kreminden yapılmıştır. Hasan 
pudraları fevkinde bir pudra 
tasavvur edilemez. Beyaz, raşel, 

Doktor 
1 - 2 pembe, 1 - okr; okr ruje, 
nat urel renkleri birer şaheser

dir; Nefasetine rağmen çok ucuz
dur. Kutusu 25, iki misli 40 kr. 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısınd1t PlyerloU 
caddesinde 21 numarada berıllD 
Otıeden 50nra bastaların.ı kabıa1 

"Hastam, Son Derece 
• 

Muztarlp idi" 
Fakat, hastabaklcısı, blrka~ 

saat zarfında siyatik 
llletını defetti 

Rastabakıoı Bayan M. yazıyor : " Bir 
bıuıtayıt bı\kmak uzere davet edilınİ!Jtim. 
Hll.lltanın muztarip bulunduğu SİY ATİK 'e 
kanıı su banyolarile tedavi edilmesinden 
dolayı kuvvetli bir eoğuk a.lgınlığma 
yakalannıııt. bauaklarınrfaki ağrıları yapı
lan tuzlu 11u ve ııaire banyoLvı ile kat'iyyen 
dinmemiştı. Ben daima yo.nımda bulun
durduğum sizin kıymetli ALLCOCK 
ye.kısmı tatbik ettim. Bir kaç 1&&t zar
f:ıtıda ağrıları 11ilkün bulmuş Ye bır gün 
ıt0nra - Doktorunun büyük hıLyreti kar
flsında ·siya.tik tamamen zail olmşutur."' 

Siz de aiyatikteo muz.tarip isoııiz, 
birkaç saat zarfında müz'iç 1111.0cilarindao 
kurtulunııınuz. Delikli &LLCOCK yıı.kı

aını tathik ettiğinizde hemen aıhhi bir 
ııcaklığm OTOMATİK BİR MASAJ gibi 
ağrıyan yerin etrafına yayıldığı ve btitiın 
ağrıları defettiğini hi88edeook8iniz. Delikli 
ALLCOCK yakısı, &delil.ta ve yorgun 
asaba tam bir afikiln ve agrıyıLn mahalle 
ycnı bir kanın oevelil.nırıı temin eder. 
A LLCOCK yakısının terkibinde Capııiaum, 
Frankinsense, Myrrhe voııalre gibi kıy
metli maddeler vardır. Ucuz ve taklit 
yakı !ardan aakı nmak icin delikli 
ALLCOCK yakılarındaki kırmızı daire ve 
Kartal resmine dikat ediniz. Büttın 
eczanelerde 291/1 kuruışa satılır. 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lıaruı 
/irinci wh."le ZSG • 
Vçünca cahile 200 ,, 
Dördüncü ıahile 100 • 
iç aahileler 60 • 
Son sahile 411 • 

Muayyen bir müddt c urfında fazla. 
ea mıkdarda ı15n yaptıra~nklar aynca 
ıenzıliıtlı tarifcmizrlcn !stifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve !;eyrek sa:•fa 
ilanlar için l)Tı b.t' tarüe derpiı 

edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcart fl!r:.Janna aid 
işler i!:in §U udrt>se müracaat edil
nıt:iıdir: 

bincalık KollekUI Şirke*' 
Ka.hramanzade Uaa 

M.k.ara cadd.., 

Sun Posta Matbaası 

Netriyat Müdürü: Selim Rogıp Emes 

'AHİBLERI: S. Ragıp EMEÇ 
S A. EkTe1" UŞAKLIGU .. 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Sc:Ou]c algınhlı, Nezle ve ten•ffUe rol· 
lerlle geçen haetahklarden kcırur, grip 
ve bcAaz rahatsızhklarında •e• kısık· 

hlında pek fa~dahdır. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

lstanbul Defterdarlığından: 
Kaza malmüdürlükleri için olbabdakı şartname ve mcvcud nümunelere göre 

140 X70 eb'adında portatif 12 yazıhanenin beheri 32 ve 120 x 65 eb'adında 21 yazı 

masasının beheri 18 ve 175X100 X 45 e b'adında 29 aded dosya dolabının da be. 

heri 36 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ile nümuneleri 

görmek isti yenlerin tatil günleri hariç olmak üzere hergün Dolmabahçe Maliye 

Vekaleti matbu evrak ambarı memurluğuna ve eksiltmeye iştıra!c. edeceklerin 

de 14/4/938 Perşembe günü saat 14 de 126 liradan ibaret muvakkal teminat ak
çeleri ve Ticaret Odası vesikalarile Mılli Emlak Müdürlüğünda toplanan komis-

yona müracaatları. (M.) (1721) 

Ankara memurlar kooperatif Şirketinden: 
1937 senesine aid % l O nisbetinde kazanç payı ve % 7 wlibayut ria • 

turunu tevziatına baılamlnuşbr. 
Ankaradaki ortaklanmızın hisse senetlerile istihlik cüzdanlanm fir • 

ket muhasebesine, lstanbulda bulunanlann lstanbulda Sirkeci Miilailr • 
dar zade hanında 32 numarada irtibat büromuza ibraz Ue istihbklanm 
almalannı dileriz. 

Diğer mahal1erdeki hissedarlarımızdan, yeni hisse senedi almış bulu-
nanların 2 numaralı kuponun arkasını imzalıyarak yalnız kuponu, yeni se-

l 
net almamış o1an1ann da muvakkat makbuz veya cüzdanlannı Ankara
da Şirket Müdürlüğüne irsal İ]t! muvazzah adreslerini bildhıncleriıtl rica 
ederiz. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
937 /1560 İnhisarlar Müdüriyetinin Pım galtıda Baruthane caddesinde Sungur 

sokağında 37 No. da mukim Cemal aley hlne açtığı 35 lira 82 kuruş alacak da
vasının cari duruşmasında: Müddeialeyhin ikametgahının meçhul olduğu mü

başiri tarafından celbnamesim? verilen meşrubattan anlaşılmış ve mahkemece 

yirmi giın müddetle illnen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan muha

keme günü olan 25/4/938 saat 10 da mnh kem~ye bizzat veya bilvekAle gelmeniz 
tebliğ makamına kalın o!mak üzere ıliin olunur. cl719• 

O MODA 1 VE 0 UJ A 1 
ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSİN, PURPUR ve KIRMIZI renklerde her 
simaya yakışan Venüs Rujları reklAm flatına satışa çıkarılmıştır. Çok sabit ve 
cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs rujlarını muhakkak tecrübe ediniz. 
--· Nureddin Evliya zade Eczayı kimyeviye, alitı tıbbiye ve ttriyat deposu, lstanbul 

-----
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