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Avrupanın bayat, kur..Iu ç .... cuk gıdc.larından 

sal'ınınıı.? Yavrularını:.ın midesini abur 
cuburJa dcldurmayınızl Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar b:ıyılıyor. Çok iftihah ve aeverek bilylirler. Bu saf 
özlü unlar vitamini bol, gıc:luı çok ve kaloria yiikaektir. Btıtün 

çocuk doktorlan buna phadet eder. A TIUpada daima diploma
lar la muaaddak birinciliği kazanmıfbr. Bu kadar yük.sek evaafa 
malik tabii gıda ancak H A 8 A N Ö Z L 0 U N L A R 1 Dl R • 

Pirinç, Y alaf, Mercimek, Batday, irmik, Patates, 
~ Türlü. Bezelye, Badem , Çavdar özü unlannı , 

çocuklamma yedirini% 

Neden 
Aspirin ·? 

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü soğukaf. 

ganlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka~ 

SAY 
Bayanlar • • 

Milıaade buyurursanız; bugün fennin bütün çıplaklığile meyda

na koyduğu; mahrem tuvaletinizde kullandığınız bez ve pamuk 

tamponlann dakikada milyonlarca .mikrop üreten felaket f abri

kalan olduğunu arzetmeği ve bu korkunç itiy~tlarmızdan vaz. 

geçmenizi rica edeceğim. 

Hakikaten gençliğinizi bir çok hastalıklarla mücadele içinde 

geçirten; idareli ve pratik zannettiğiniz o iptidai tekil korun • 

malar ne f-ecaatlere meydan vermekte idi. 

Rahimde Nezle, Akıntı, Ağrı, Sancı, Kaşınh, 

Cild Tahrişatı, Sinir, Asabi Buhranlar, Kısırlık 

hep o bilinmiyerek uzviyetin izde yetiştirdiğiniz zalim mikropların 

seyiatı değil mi? 

Halbuki; ayda ufak bir para mukabili alacağınız bir kutu FEMIL, ıizi bu gibi haıtalıklardao 

koruyacak ve vücudunuza tanı bir rahat ve serbeatiyet verecektir. 

En ince elbiseleriniz albnda bile sezilmeyen kimya harikalarile husuıi iki cinı pamuktan mik· 

ropsuz bir tekilde yapılan evde, iıte, vazifede, mektebde, seyahatte, baloda, sporda, yazlıkta, kıt" - -
hkta candan gelen ıevgi ile kullanacağınız FEMIL cildinizin Taravet ve Letafetini ebediyell 

muhafaza edip tabiatm bütün güzelliklerini wcudunuzda toplıyacak ve bu suretle sailıimızm ve 

yuvanızın saadetini emniyetle sigorta edecektir. 

Şu medeniyet asnnda Bayanları bir çok ezici, üzüdi metakkatlerden kurtaran, daima dinç ye 

genç tutan sıhhi, pratik, ufak, yumu§ak FEMIL ve bağları her büyük ticarethanede hizmetinize 

hazırdır. Bu sıhlıi doıtunuzu daima hatırlamanızı aailığımızm, yurdumuzun saadeti namına tekrar 

tekrar rica eder Te saygılarımı sunarım. 

İlan Tarif em iz 
Birinci sahile 4()() karuı 
ikinci aah:le 25G » 
Üçüncü aahi.le 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç aahilela 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddu zarfında fazla• 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bit tarife derpiı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinlanna ald 
işler i!;in ıu adrE>se müracaat edil
melidir: 

lıincıhk Kollektlf ljlrkeU. 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddea! _____ ..__ __ ·-

Eczacı KAZJM CAN 

F SFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Cihan doktorlannın en büyük kıymet VP ehemmiyet verip beğendİt 

leri bir formüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa ıaef 
resteni, ademi iktidar, mide ve bar.sak tenbelliğinden doğan hazrms•; 
ve kabızlarda en birinci devadır. Tifo, Grib, Zatürree ve sıtma ~' 
hatlerindc üç günde f8Yanı hayret t<'fiirini gösterir· 

(FEMİI .. ) laboratuvan bu kuvvet ilacını sayın müşterilerine taıad 
makin ınüftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara pem~ 
cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en biflP""' 
kuvvet ilacını ifiyetle kullanınız.. 

Fiyatı 100 kuruş. 

Saç balrnm, ıüzelliiin en birinci tartıdır. 

PETROL 

Venüs 
Kremi 

Venüs 
Pudrası 

Venüs 
Alllüı 

Venüs 
Ruju 

Venüs 
Sürmesi 

Terkibindeki hususi mad
dei haybtiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttın~. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
kremi asri kadın güzelliğinin 
bır tılsunıdır. 

Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafif Ve • 
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara -
vetli güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri mevcuddur. Yüze 

sürilldüğü~de cilde f ev kala -
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananları hay -
rete düşürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları 
ye&Aıı.e rujdur. 

Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Ven üs sürme

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

. ~·)co-
Çam ve limon çıçegt 1 

Ionyaları hususi .. bı~ t ıe~~ 
O kadar ki; en buyuk ol " 
ehlini ve müşkülpes;:!eıeıi 
rnakla tanınmış 

bile hayrette bırakır· 
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Yazı işleri telefonu: 20203 CUl\fARTF.sİ S - MART 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: S kurut 

tek Başvekili, Berlin ile1 

müsavat dairesinde 
Bulgar meslekdaşların 

bir münasebetsizliği 
Ayastafanos muahedesinin yıldönümünde 
sayfalarını Yeşilköyün resim/erile süslemeğl 

g Orii şe b·i 1 i r iz, d i Y. o r 
'' Hududlarımız taarruzdan masundur, 
dahili işlerimize ecnebilerin müdahale 

etmesine müsamaha etmiyeceğiz ,, 
Hodza Ayan ve Meb'usan Meclislerinin müşterek bir toplantısında 

Çekoslovakganın harici siyasetini anlattı 
--···············-·········-···· ... ···-------··--Pnıg (Hususi) - Başvekil Hodza, bu.-

atin &yan ve meb'usan meclislerinin müş
terek bir toplantısında Çekoslovakyanın 
bartci ve dahili siyasetini pek vazih bir 
SUrctte anlatmıştır. 

Ecnebi diplomatlardan çoğu bu toplan
tıda hazır bulunmuşlardır. 

Bütün meclis tarafından alkışlanan 
llocl.,.a, bilhassa şöyle demiştir: 
cf:ekoslovakyanın hududları taarruz • 

dan masundur. Ve Cckeıslovakyanın da
hili ı~Ierine ecnebile; tarafından müda • 
ha!e edilmesine asla ınüsamaha edil.miye
~klir. Çekoslovakya, sulh peşindedir, fa. 
ltat kPndımizi müdafaa etmek icab eden 
"1oktuda bütün kuvvetlerimizi cumhuri -
l>'etın emrine \'ereceğiz. Hükumet, ekal -
~lYcller meselesini ke-m:ılı istiklal ile ve 
!lr~ri gördüğü şekiJde hal ve faslede • 
~ktır. 

Bundan sonra, Hotiza, Hitlerin Av • 
t~P.aıım huzur ve ı;ükunete ve bir anlaş
manın imklınına müteallik olan sözle • in 11 bahsetmiştir. Mumaileyh, Çekos-
OVak~·a i1e Almanya arasında mevcud 

(D<'vamı 11 inci sayfa.da) Hodza 
~~ ......................................................... ... 

Vergilerde tenzilat 
projesi Meclise veriliyor 
Yapılacak tenzilatın yüksek maaş alanlardan evvel 
az maaş alanlara tatbik edilmesi düşünülmektedir 

Atatürk 
Dil, tarih 

1 F akü/fesinde 

-"" 

Ankara 4 (Hususi) - Cumhurreisi 
Atatürk bugün öğleden sonra Dil, 

1 
Tarih l<'akültesine geldiler, FaküJtede 
bir saat kadar meşgul oldular. 

\... . ......... -................................................ . 
Rus d t 1 rları 
talini zehir emek 

istemişl er 
Moskova mahkemesi dün 

Feyzullah Hocaef 'i 
muhakeme etmiştir 
Paris 4 (Hususi) - Moskovadaki mah

keme bugün de faaliyetine devam etmiş
tir. Sabahla celsede Sarangoviç ile Ko -

(Devamı 11 inci sayfada) 

Sigortaların 
mürakabesi 

bir türlü ihma_l etmiyorlar · 
Türkiye Ayastafanos muahedesini çoktan yırtmış ol
duktan başka Neuilly muahedesini de asla imza etmiş 

değildir. Fazla söylememek için bu kadarı kafi 1 
Bu bizim Bulgar 

m e slekdaşlarunız, 
mukaddes tarihin 
Yemliha hikB.yesin • 
de olduğu gibi, bir 
mağaraya kapanıp 

asırlardanberi uyu -
makta olan cEsha • 
bı Kehf» e çok ben
ıziyorlar: Hala uyku
dalar! 

• fi6bil 5505-fi•--· ·-·······ar ·c ··•••'&tac='&'·e ...... ..,. 

Bunu da biz on -
lann arada bir uy • 
ku içinde salıver • 
dikleri horlamalar -
dan ve sayıklama -
lardan anlıyoruz. 

Mesela, Sofyada çı
kan cZora:t gazete -

1 si -Zora güneş de
;mek olursa da bu -

l 
nu yazanların hala 
gecede bulunduk -
ıarı muhakkaktır!

Meşhur Ayastafa -
nos muahedesinin 
yıldönüınünü ha -
tırlamı.ş, Ayastafa .. 
n osun, içinde mu -
ahede imzalanan e -

CAH~- CTE<l>A HO 

vin resimlerini ba • Zora gazetesinde çıkan Ycşı11eoy manzaTaıı ve 
sarak sütunlarını AJJa..sta/anos •nuahedesinin imzalandığı bina 

süslemiştir. ı·Sofyadaki kahraman ineslekdaşlarunı • 
Aynstafanos muahedesini Osmanlı za bundan bir ütihar hissesi düşebil& 

İmparatorluğu Çarlıkla imzalaınıştL (Devamı 11 inci sayfada) 
c::::::::::::=========-=----=====:::m:::::ııı::::::ıı======--=================-====~ 

Konsey kararlarının 
haricdeki akisleri 

Fransada hayret, tefsir ve münakaşalar devam ediyor, 
ltalyan gazeteleri şayanı dikkat neşriyat yapıyorlar 

Balkan devletleri konseyinin verdiği 
mühim kararların Avrupada bül1ik bir 
tesir yapmış olduğunu diin gelen gazete
lerden anlıyoruz. Mesela, hadise Pariste "'Ankara 4 (Hususi) - Buhran ve mü • 

1 
a~enc vergilerinde mükellefler lehine 

~Pılacak tenzilat c.trafındakı tedkikler 

re l'roje bugünlerde Başvek.Aletten Mec
lise gönderilecektir. 

Proje henüz kat'i şeklini almama.kla 
(Devamı 11 inci tayfada) 

Yeni proje hakkında Refi tam manasile bir sürpriz tesiri yapmış, 

B b hiç kimsenin beklemediği bu kararlar 

mecbur bulunduğunu zanneden Fransız 
efkarı bu defaki mühim kararlar karşı • 
sında hayret içinde imiş. 1'emps gazetesi, 
cUmumi bakımdan ınütalca edildiği za
man bu kararın çok enteresan• olduğunu 
söylemektedir. Gene ayni matbuata tel
grafla gelen tefsırlere gôre, Fransızlar, 

dünyanın artık ellerinden kaçtığını gör. 
mekte imişler. 

!\ safhasına ~irmiştir. Söylendiğine gö-
~====;::=====-==-ıı:::mm-==-====-=~--=--========----~ 

Atatürkün millete hediyeleri 
J\nkara Orman çiftliğine 3 buçuk milyon lira, Baltacı ve 

Millet çiftliklerine de 366 bin lira kıymet biçildi 

. s. . ' 
• '"1°' "~ ;·~ ı. Ankara Orman çiftliğin den bir gö1-ünÜ§ 

~ ~tatQ.,r~~ürk miiletine bağışladığı ! komisyon vazifesini bitirmiş buhmınak • 
~~lf~~~l\-, Ya!ovadaki Baltacı : · n.dır. Komisyon bir ~ki. güne kadar An • 

•.,. {1ftııklctinc kıymet takdir edl (Devamı l1 mcı sayfada) .. 

\ 

ayarı~yanatı herkesi hayrete düşürmüştür. Macar ga • 
• • • zetelerine Paristen gelen haberlere göre 

Sıgorta şırketlerı ankete bütün siyasi mahfE>llerde Balkan konse • 
cevablarmı hazırhyorlar yinin kararları hararetle tefsir ve mü -

na.kaşa edilmekte imiş. Ötedenberi, Fran
sanın malumatı olma~ızın Balkanlarda 
bir şey geçemiyeceğine ve küçük Avrupa 
devletlerinin bir cok işlerde, hareket et -
mezden evvel ı;•ransadan izin almıya 

Ayni kararlar Homada büyük bir mem
nuniyetle karşılanmıştır. Gazeteler bu 
kararları büyük harfli serlevhalarla ilk 
sayfalarına geçirmişler ve memnuniyet 
ifade edem tefsirlerde bulunmuştur. Ba· 

Milli Recuüranı umum müdfira 
Refi Bayar 

(Yazısı 11 hıcl sayfada) 

(Devamı 11 ınci sa!,'fada) 

······································~ ..................... . r 
YARIN BAŞLIYORUZ 

Mevsimin en güzel edebi romanı 
Ya.zan : Nez.ihe Muhiddin 

Hazin bir aşk macerasının çerçevesi içinde bir yandan 
insanlığın derdlerini, ihtiraslarını, düşüncelerini neş
terlerken diğer taraftan maziye karışan bir derdin 
ve cemiyetin içyüzünü ifşa eden hakiki bir san'at eseri 

YARIN BAŞLIYORUZ 



2 Sayfa 

r 
Hergii.n 

İkinci haftagm 
Başlamazdan evvel 

Yazan: Muhittin Birgen 

fr=::t. kuyucularım bilirler ki ben Av

~ rupada cereyan eden büyük dip

lomatik mücadeleyi, zamanenin en re • 
vacda olan bir timsali He ifade eder ve 
bunu daınıa futbol oyununa benzetirim. 
Son iki üç sene iı;inde bu oyunu Berlin • 
Roma mihveri büyük bir maharetle oy· 
nanı ve mütemadi surette rakib kaleye 
karşı akınlar ve hücum yaptL Son. d~:~ 
İtalya Mılletler Cemiyetınden çekildıgı 
zaman, Musolini'nin şimdi topu Führer'e 
get;'reccğ:ni soylüyordurn. Son _n~tuk ~ 
Führer'in güzel bir ~üt çckmesın.ı temsil 
etli ve bu defa gördük ki İngiltere oyun• 
cuiarını, kalecılerini değiştirmeğe mec • 
b1.1r olctu. Bu~ birinci haftaymin sonu de-, 
mekti, şimdi ikinci haftaym başlamaz • 
dan evveiki istirahat devrinde bulunu -
yoruz; bu esnada· rakib oyuncular oyu· 
na devam edip 0tmemek mevzuu üzerin
de ınüzakerededirler: Seyircilerin son 
derecede sinirlendiklerine göre, oyunu 
berabere bırakıp birbirlerinin ellerini sı
karak anlaşsınlar mı, yoksa, iki tarafa 
bölünmüş olan seyircilerin birbirlerinin 
üzerine atılmaları tehlikesine rağmen, o
yuna devam etsinler mi? İşte şimdi bunu 
konuşuyorlar ve biz seyiı·ciler de merak 
ve heyecan içinde bekliyoruz. 

Acaba anlaşabHecekler mi? Acaba, 
birbirlerinin ellerini sıkıp cHorra!>, ya· 
hud cSa!> diye sahayı terkederek • evli 
evine,, köy1ü köyüne! • dağılıp işlerile 
giıçlerile meşgul olmayı tercih edecekler 
mi? 
Şimdi bütün dünya, bu sualin cevabı· 

ru aramak.la meşgul bulunuyor; çünkü 
milyonlarca insanın öJümü ve dirimi bu 
sualin cevabına bağ1ıdır. 

* Hiç şüphe yoktur ki oyuncular çok kı· 
zışnuş bır vaziyette bulunuyorlar. Bil • 
hassa son iki s€ne içinde rakib kalesine 
çok ateşli ve çok kızgın akınlar yapmış 
ve • maalesef bizde çok görüldüğü veç
hile • ckırıCl> oyunlar oynamış bulunan 
Berlin - Roma mihveri, şimdiye kadar 
gösterdiği maharetlerden dolayı çok müf
telürdır; gözü daha kızı§mış ve içinde ne
ticeye karşı daha kuvvetli bir iman ve 
kanaat hasıl olmuştur. Bunun için, öbür 
tarafın sakin çehre ve yumuşak tavırla 
uzattığı eli kabul etmezden evvel düşü
necek, sinirlerini yoklıyacak, ondan son· 
ra bir karar verecektir. Başka bir ifade 
ile Berlin • Roma, Londra • Faris mih • 

' verine karşı bir hayli nazlanacaktır. 

SON P08'f& 

Resimli Makale: 

Amerikalılar senede bir defa .Sulh günü> §erefine bay· 

ram yapaxlar ve o gün sulhiin cemiyet hayabnda ne kadar 

aziz olduğunu göstermek üzere harblıı açtığı yaraları ha-

tırlarlar, toprağa k.albettiği ölüleri düşünürler, savaş SO• 

nunda sakat kalanlara canlı ve cansız vasıtalarla maddi ve 

hayali bir geçid resmi yaptırırlar. 

K Kuvvet hayat~ zaf ölümdür.. K 

Ameriklıların senede bir defa andıkıirı sulh gününde ilk 
vazüeleri sulhün nimetlerini hatırlamak, ikinci vazifeleri 
de harbe hazırlanmak, bu uğurda biıkfunete yardımdaı bu· 
lunmaktır, çünkü bilirler ki sık sık harbeden hükôme1 za. 
yıf hükfu:nettiı·, kuvvetli hükUm.et çevresine hürmet ve kor
ku telkin eder, bu suretle harbin facialanna maruz kalmak

tan kurtulur. 

Mart 5 

Sözün Kısası 

Gabriyele Danunçiyo 

==' -

--------E. Talu----

M ütarek€', ve onu takib eden 

Avrupa haritasının revizyonu 
üzerine doğan garib vaziyetlerden biri 
de Adriyatik denizi kıyılarında, yıkılan 
Avusturya - Macaristan imparatorlu
ğundan miras kalan Fiume limanının 
İtalya ile Yugoslavya arasında paylaşı
lamamasıdır. 

Burasını, beyne1milel uzlaşmalar, 

Yugoslavyaya mal etmişlerdi. Ve itnl.
ya bu karara çoktan boyun • eğmi§tı; 
baska taraklardaki baska bezlerile me~

guİdü. Fakc:ıt o vakte kadar sade şiirlt .. 
rile söhret edinmis olan bir İtalyan ih .. 
tiyat· zabiti, müfro;esile bertakrib gir .. 
miş bulunduğu Fiuıne'den: 

- Çılanam da, çılmıam! 
Diye ayak diredi. 
- Anan yahşi.. baban yahşi. 
Dedi!Pr, dinlemedi. Salt dinlemedi 

değil, kendi hüklı.metine, kendi ordtı .. 
suna, kendi hükümdarına karşı isyan
kar bir vaziyet aldı. Üzerine asker seV'" 
kettiler .. topa tuttular .. fakat o, her şeya 
rağmen, İtalyaya, Yugoslavyaya, müt• 
tefik devletlere, anlaşmalara ve andlaş-
malara karşı tek başına muzaffer old~· 

) 

Fiuıne, ortadan bölünmüş olsa dahı, 

( S O Z A R A S o N [Q) A _ it~~·;;a::ı:~ikasınm kahramanı. e'' 
'~-------·-------------------------~~~--~ ..... --------""' velisi gün, yetmiş bu kadar yaşında 
lngilterenin \ *ı H·EffG·u·N BiR FIKRA « l Vergi borcunu hayata gözlerini yum.an Gabriyele Da· 
En uzun • Öğrenince düşüp nunçiyo idi. 

O andan itibaTen şairin haklı şöhreti, 
Boylu adamı Dünyaya döndü Bayılan kadın kahramanın da haklı şöhretile mezcn-

ıarak, Danunçiyo'nun adı bütün mede-

İngilterenin eu uzun boylu adamı sa
yılan 2 metre 20 santim boyundaki Alling 

boks idmanlarma başlamıştır. Dünya a
ğır siklet şampiyonluğuna iştirak etmeği 

kurmuştur. Maamafih bizim Ömerin 2 

metre 37 santim boyunda olduğunu dü • 

şünürsek, İngilterenin dev adamı onun 

yamnda cüce kalır. 

Hükümdar, veziTi, ve teşrifatçısı ni beşeriyetin ağzında dolaşmağa ba'i ... 
ölmü1ler, cennetin kapısına gitmiş - ladı. 

Zerdi. Melekler hiikiımd.ara sordular: İtalyan dilini bilmiyenler, bu ince va 
- Sen ömründe kaç defa yalan ulvi •şairin eserlerini tercümelerinderı 

l>Öyledin? okudular. Onun dehası garbdan şarka 
Hiı.kilmdar cevab verdi.: kadar bütün duygulu ruhları teshir ctr 
- Beş dc>ja .. 

• ()Tadaki gölü. işm et ettiler. ti. Onun kendine mahsus, yepyeni bit 
- Gölün etrafını be~ refa dolaş. 
Hükümdardan sonra sıra vezire gel- tarzı, b5r üslubu, bir ekolü vardı. Hcı· 

hangi bir eserinden on sayfa okuyan, 111i§ti: 1 
-· Den, dedi, yiiz defa yalanı söy • mutlaka hazzın ve heyecanın en yi.ı .;:· 

ledim. sek mertebesini duyar. Şübhesiz ki, D~-
-. Öyleyse sen de gö1ün etrafını nunçiyo bi'!' dahiydi. 

yiiz defa dolaş. Vatanperverlik ve milliyetpen·el' .. 
k b z likle o deha bir kat daha yükseldi.. 

Bu ~ırada teşrifatçı ortadan ay 
0 

• Amerikada ka'.dlrun biri vergi· daire- Ölümü ile ebediyete intikal eden bıl 
mu;ttı. Me1ekler lııikümdarı durdu • bo Ş 

sine giderek, vergi rcunu sormuş. u büyük insan hem edebiyat tarihı,ı;ıe, rup sordular: ı 
kadar demişler. Bunun üzerine kadın hem de kendi yurdunun tarihine ayn - Teşı·ifatçm ne oldu? 

_ Atını getirmek üzere diinyaya düşüp bayılmış, ayılttıkları zaman da: zamanC'iu g:ren bahtiyarlardandır. 

döndü. - Yarabbim, bu ne vahşet, bu "ne .(""--. •-------------* barbarl.!k .. insan bu kadar para verebi- / / A ... 
~.~~ Bir tavuk sahibini lir mi, demiş, tekrar bayılınuJ. 

Servete kavuşturdu . .. _._." ............ ~ .•.. ~_....... .............................. . ~ ............... .. 
Dzmağını seksen muessesege 

A t l d 'k . k /bl' Londnıdan alınan bir telgrafda çok t d 
VUS ra ya a l l a l fakir bir Hindlinın sahibi bulunduğu bir sa an a am 

Fransız kabinesi ayanda 
tekrar itimad kazandı 

bir adam bulundu tavuk sayesinde birdenbire büyük bir Amerıkanm seksen kadar teşrih ve a-
- servete mahk olduğu bildirilmektedir. sabiye enstitüsü birbirlerjnden haberleri 

Bundan dolayıdır ki Bay Eden'in siya
seti kuvvetle tenkid edilebilir: Mad.em 
ki rakib kaleye karşı Londra - Paris bü· 
tün kuvvetile mukabil hücumlara geçebi
lecek vaziyette değildi, şu halde bu oyu
na bu kadar ciddi surette girişmek ve 
bilhassa onu bu .kadar uzatmak yanlış bir 
siyaset idi. Berlin - !torna mihverinin bi
rinci derecede teşekkül amili olan Ha • 
beşistan meselesinde ne önceden bu ka
dar perhiz etmek, ne de sonradan bu ka· 
dar turşu yemek caizdi. Eden turşuyu 
kendisinin yemediğini söyliyebilirse de 
ı:~rhizde ürat etmiş olduğunu bugünkü 
vaziyet çok güzel göstermiştir. 

Garbi Avustralyada, dogramacılık B f k. H' dl. b' .. t ~ k di . h ~- baz ismi . . u a ır m ı ır gun avugunu olmadan, en sme aJJza cam ı · 
yapan 5 7 yaşlarında Alvar~ ısmınde boğazlamış ve temizlerken kursağın - ni verdikleri Pier Lutek'in dimağını sa-
bir İtalyanın iki kalbi oldugu anl~ıl - dan üç tane taş çıkarmıştır. Taşların tın alrn~lardır. Lutek okunurken üç defa 
mıştır. Adamın tabii kalbi, tabii cesa - halinden herhalde kıymetli bir şey ol- dinlediği yüz kehıneJik bir metni bir ay 

metten biraz büyükce olarak sağ tara - duklarım :ahmin e?.en ~aki~ Hindli h~- hafızasında muhafaza edebilmekte ve 
fındadır. Sol tara!ında da, kalbin ma • :nen ~oştugu .~a~kutenın ıl! ra~~eld~~- keza yirmi iki harften mürekkeb bir ra-

Faris 4 - Altı gün devam etmiş ol~Jl 
uzun müzakerelerden sonra ayan mcC'" 
lisi bu sabah altıncı okunmasını müteıt" 
kib evvelki gece meb'usan meclisinde 
kabul edilmiş olan iş ihtilaflarında uz • 
Iaştırmaya ve hakemliğe müteallik olııJl 
pr@jeyi kabul etmiştir. il 

İki sene evvel, İngiltere rakiblerile 
daha kolay ve daha ucuz anlaşabilirdi 

Chamberlain'in bugünkü anlaşma tecrü
besi, eğer bir netice verebilecekse, mut
laka iki sene evvelkinden hem daha güç, 
hem de daha pahalı olacaktır. İş bu pa
hayı tayinde ve bu suretle de güçlüğü 
hafifletmektedir. Bugünkü İngiliz hü • 
kfı.metin'n bütün vazifesi bu noktada 
toplanıyor. 

'* 
İşlerin gelişine bakılırsa, Londra ve 

Paris fedakarlık yapmıya mahkfun ol • 
duklarmı biliyorlar. Bu fedakarlık nereye 

kad<ır gidebilecektir? Yahud nereye ka
dar gitmelidir? Musolini ve Hitlerin hul
ya politikasından, nazariyecilikten vaz • 
geg•p hayatın Lakikatlerini görmek 
lüzumunu mütemadiyen tekrar ettikleri 
malumdur. Şimdi ayni sözleri Chamber
lain de söylem.eğe başJ adı. Demek oluyor 
ki iki taraf da chakikat. leri görmek hu-; 
susunda müttefiktirler. Fakat, acaba bu 
haki.katleri tartarak müsavi surette ayır
mak için kullanacakları ölçüler nasıldır? 
Eğer bunlarda da ilıtila!lan yoksa anla
şırlar; ihtilat varsa anlaşamazlar. 
Anlaşmak istiyorlarsa her iki taraf da 

ölçülerini su esasa göre ayar etmelidir
ler: Verecek olanlar, azami verebilecek
lerini açıkça ve samimiyetle ortaya at-

k .... k gi mucevhercısının taşlara aş on u- kamı aklında tutmakta imiş! Dört sene 
lfun ve mutad yerinde, uçu ce ve ay- rücü bir kı"·met takdir ettiğini sevinç-

b k lb d J evvel bir teşrih enstitüsü öldükten sonra ni kuvvetle çarpan ir a var ır. le görmüştür· Artık zengin olduğuna 
d teslım edilmek üzere 2000 dolara Lu-Adama çifte motörlü ~lvaro iye isim kanaat ge!iTen açıkgöz Hindli bütün 

takılmıştır. mücevhe.rcileri dolaştıktan sonra ni - tek'in dimağını satın almıştı. 
,------·-" ··-- hayet yüz bin İngiliz lirasına taşlarını Bunu gören hafiza cambazı öldükten 

malı ve alacak olanlar da azami alablle- satm~tır. sonra kıymeti bulunan dimağından hali 

ceklerile iktifa etme liızumunu anlama - HindJinjn tavuğu her gün köyün i _ hayahnda mümkün olduğu kadar vasi 
lıdırlar. Başka bir ifade ile, verecekler çinden geçmekte olan bir ırmağın ke • mikyasta istifade etmeğı düşünmüş ve 
cömerdce hareket (:tmeslni bilmeğe, ala- narmda ycmlcnirmiş. Tavuktan böyle muhtelif şekillerde yaptığı pazarlıklarla 
caklar da tamahkarlıktan ictinab etme· bı'r hazınnnı'n çıktıg"ını gören digwer bu"_ .. dim y 

"' " tam ::,eksen enstituye ayn ayrı agını ğt"? mecburdurlar. Aksi takdirde dünya tu··n ko"ylu··ıer +ıoplanarak gidip ırmagyın ım ~ ff k I 
satıp paralarını a aga muva a o • sahasında oyun tekrar başlıyacaktır. kumlarını altüst etmişlerse de bir daha 
muştur. Geçenlerde bu hafıza cambazı Hem, bu defa da emin olmalıyız: Fut- böyle bir taşa rastgelememişlerdir. 

bolün ikinci ha.ftayminde kullanılacak ş:mdi bütün köylüler tavuğunu ayni 
top diplomasinin hafif, yumuşak ve zıp- ırmağm kı:!narma götürüp orada yem -
lak topu değil, yeni bii muharebenin lcndü-mek1 e ve bu suretle talihin ken-

ölmüştür. Şimdi seksen enstitüden her 

biri bu adamın dimağının kendisine aid 
olduğunu iridia etmekte ve fakat hiç bi-

ölüm s:;1çan gülleleridir! dilerine teveccüh edeceği günü bekle - risine de teslim edilememekteJijr. Mese-
Muhitt :n Birgen mekte imişlrr. leyi mahkeme hal1edccektir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 

cTiyatroda fındık, fıstık, kabak çekirdeği vesaire gibi 
yenirken çıtırdı yapan şeyler yemek ayıbtır. Hem de 
ayıbm büyüğüdür. Bunu yap&n adamın görgüsüz, bilgi
siz, nezaketsiz, hatta terbiyesiz olduğuna da hülanedilir .. 
Bunun yapıldı~ı tiyatroya hiç bir zaman ciddi bir mü -
essese denemez ... > 

Bu satırları §ehrimizin en modern tiyatrosunun çı -
kardığı mecmuadan alıyoruz. Herkesin eline mutlaka bir 

tane tutuşturulan bu mecmuanın satıldığı tiyatroda ve 

medhal koridorunda bu yemişleri satan adam için bir 

1 STER l NAN, 
yer ayrılmıştır· . 

1 S T t: R İ N A N M Al 

Bu kanun, cmodern iş beratı:ıı nı te~k 
eden clltı kanunun birincisidfr. Bu .rrıi.i ~ 
nasebetle Chautemps tekrar itimad ktV 
zanmıştır. 

Leh Hariciye Nazırının 
Roma seyahati 

Varşova 4 (A.A.) - Resmen bildiril" 
diğine göre Beck, 7 marttan 15 nıa~·~~ 
kadar Romada ikamet edecektir. Kendı:ıi 
kral, düçe ve kont Cina tarafından kabıt 
edilecektir. 
---·----........ •:ıa·~ ........... , .... ____ ,.~ 
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müzakereleri İngiliz - İtalyan 
başlarken Alman 
Nazırı Londraya 

Hariciye 
gidiyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hazırlık temasları müsbet bir netice verdiği takdirde görüşmelerin 
daha geniş bir salıaya intikal edeceği söyleniyor 

Paha ılıkla 
müca deıe 

Ulusun et fiatları etraf ınaa 
bazı neşriyata dair 
bugünkü makalesi 

E 
O Her Hiiler ltalyagı 

ziyarete hazırlanıyor 
Yazan: SeHm Raım> Emet 

Ankara 4 (A.A) - Ulus gazetesin
de yarınki gündeliğinde istanbulda et I?:!!!! ündn ürerinde ehemmiyetle du • 
ucuzluğu hakkında bazı gazetelerin is-~ rulan meselelerinden biri de Her 
tiğrab edilir :neşriyatından bahsederek Hitlerin mayıs iptidalarında İtalyaya ya
fiat ve istihlak rakamlarının bile tah- pacağı ziyarettir. M. Musolmının Al • 
rif edilip alınan tedbirlerin kıymet ve manyaya yaptığı seyahati müteakıb ıc -
ehemmiyeti azaltılmak için adeta hu - rası takarrür eden bu n ukı:.bele ıçın şim
susi bir kast ile hareket edildiğini yaz-1 diye knriar bll' tarıh kayaolunmuş de • 
dıktan VP. resmi makamlara dayanarak ğildi. Fakat A!man devlet reısıni ihti • 

Londra 4 (Hususi) - Önümüzdeki haf·! Lond .. a 4 (A.A.) - Gazeteler, Hitler • ı en küçük bir teminat vermekten imtina istihlakin yüzde kirk arttığını izah et - şamla karşılamak 'çin Roma, Flor ... lls& 
ta başlıyacak olan İngıliz - İtalyan mil· j Hend~rson görüşmesini, Lord Halifax ta- etmektedir. tikten sonra diyor ki: ve Na!JOlide bir çok hazırlıkların başla· 
Zakerelcrin arıfesinde, dün Berlinde 1n • rafından - başlanan görüşmelerin tek - Bır Jngıliz şahsiyeti dün akşam, Al • cHayı: bu zihniyetle münakaşa edi- dığ. şu sırafarda bu seyahatin ıcra edile-
8Hiz sefirinin Hitler tarafından kabul e- rar eçılması mahiyetinde tefsir - ediyor- manyanın bugünkü ruhi halet içinde bu lcmez. Fakat kendilerinden rejimin ceğı tarıhin tesbit edilmesinde bır beis 
dilnıesi siyssi mahfellerde büyük bir ala· lar. yeni miızakerelerden çok bir şey bekle-! halk lehine dPrhal ve maddeten tesirini görülmemiştir. Her H:tler, Romaya, ken• 
ka uyandırmıştır. Deyli Telegraf, bunun İngiliz • İtalyan mek müşki.il olacağını söylemiştir. hissettiren !edbirlerini dahi ya ehem - di ismine :.zafe e:dilerek açılan veni cad· 

Bazıları tarafından Roma görüşmele • görüşmelerine mümasil İngiliz - Alman ~vr gazetesinde Bayan '.I'abuis diyor ki: miyetsiz, ya faydasız göstermek husu - d<?den geçerek girecek ve şehrin en ta· 
tine rnüvazi olarak Berlınde de müza • görüşmeleri t.çmak hususunda Chambar- Öyle göziıküyor ki, Almanya, ne A- sundaki gayretkeşliklerinin sebebi ne rihi tıbıdelerinin sıra anmış olduğu Za -
kere!erc başlanacağı tahmin ediliyorsa lain tarafından sar!olunan gayretler çer· vuslurya, ne de orta Avrupa hakkındaki olduğunu sormak istiyoruz. Bu tarzda fer caddesi, Kolize rneydan1 yoli e da • 
da, salahiyettar mahfellcr şimdilik bu • çevesi içinde ilk adım olduğunu kaydet - yem maksadlarını İngiltereden gizlenme- ncşriyatm ~ .. nkarada ciddi bir akis bı- hil olacaktır. Alman)anın M. Musolinıye 
nun imkinsız olduğunu g!zlemem.ekte - mekted ı r. miştir. rakmakta olduğunu ve hükumetin, ne yaptığı parlak kabul ıesmmden sonra 
CbrJn. Fransanın vaziyeti Mahı:cl ciörtler paktına gelince Alman- rejim, ne de halkın menfaatlerini so -ı İtalyanın da Her H;tleri karşılamak içuı 

Ge,ccek hafta, vedalasmak üzere Lon· Fransız hükumeti, İngıliz hükumetinin ya bu pakta evvelki kadar ehemmiyet knk demagozlarına oyuncak etmeğe hiç bır fedakarlıktan kaçınmamasını ta-
draya gcleceg·r bu akc:a~ resmen ilin e- verır.ernekte ve bunu müst.emlekelerin en niyeti ohna.dıgı· nı sualimize ilave et - bii görmek :azımdır. ltai.yanın İngiltere 
d :t bu maksadından haberdar edilmiştir. Fa· 
i!?l'·ş olan Alman hariciye nazın Von kısa bir zamanda ıadesinde bağlı tut • nıeg·i de Iüzamlu görüyoruz. ile yapmak üzeıe bulundttğu muzakere-

ıı. kat Fransız hattı hareketi, müvafakattnn 
Alibbcr.tnıp'un, derpiş edileıı İngiliz - maktadır. GazetelC>rimizde çalışanlar, bir u - lerin iı.kibeti o tarihe kadar taayyün et-
Al zıyade bir intizar politıkasıdır. 

rr.ıtn müzakerelerine zemin hazırla • Deylı Meyil, mülakatın İngiliz mah • BcrHn ümide kapılmıyor mumi menfaat müessesesinde mes'uli - miş olacağına göre hakikı:ttf> bir nezaket 
inak üzere İngiliz hükfunet erk.inile te- !ellerinde iyi karşılandığını kaydetmek _ BerHn 4 (A.A .• - Hitler ile İngiliz yet alm•s olduklarını unutmamak ve cevabı mahiyetinden farklı olmıyan bu 
b\aslarda bulunacağı söylenmektedir. büyük elçisi arasında yapılan ve iki saat- bu şuur ile vazife yapmak mevkiinde .. 1 ziyaretin de, bu miınasebetle, bu müza· 

tedir. Bu hazırlık temasları, müsbet bir ne • tc:n fazla süren mülakat esnasında müs- <lirler. kerelerin almış olacakları neticeye göre 
tice verdiği takdirde, gorüşnelerin daha Pariste ne düşünülüyor! temlcke meselesinin büyük bir ihtiyatla Dış ve iç politikamız nazik mesele- bir mana iktısab Pvlemcsine intizar et • 
geniş bir sahaya intikal etmesi bek.le- Paris 4 (A.A.) - Figaro gazetesinin mevzuu bahsedilmi~ olduğu ve Avustur- Ieri üzerinr3e, gazete ve mecmua baş - rnck lazımdır. 
nebi!ir. Lonı:ıra ::nuhabiri H!tler - Henderson gö- ya meselesine de temas edıldiği haber a· lannda bulunanların, şuursuzr.a hare - Eğer netice müsbet ç•knrsa. Berlin • 
D!ğer taraftan yarın Romaya hareket rüşme.si }1akkında şu satırları yazıyor: lınmıştır. ketleri dah:ı iyi mürakabe etmeleri ar- Roma mihverinin hır muvaffak · ti sa-

ed<>cek olan Lord ~erth, bugü~ Bucking- Almanyanın is:tckleri çok büyük mik- Şurs.sını kaydetmek gerektir ki, in- zu olunur.,. yılacak, menfi eılduğu takdırde ıkı dev· 
~rn sarayında kral tarafından kabul e- yastadır ve İngiltcrenin mahdud tavizle- gilız - Alman müzakere!erinin istikbali letin t.esanüdünc ve n:.ü takbeld ki hare-
dilnıi~tir. Lord Perth kral nezdinde uzun ril'? tatmin edilemez. Öyle gözüküyor ki, hakkında Bedin rnehafili büyük ümid- MecJİsİn dünkü ketlcrinın iştirakim temıne vesıle vere. 
lnüddet kalarak, Romadaki vazifesi hak· Hitler evvelemirde Afrikadakl eski Al - lere kapılmaktan ilitiraz ediyorlar. Bu- ce:t bir tezahür olmak üzere ileri sürü • 
kınctı. izahat vermiş ve anl8.JIY1a ihtimal- man müstemlekelerinın geri verilmesini nun sPbcbi de hundan E'vvelki müzakere- Müzakere/eri lecekt!r. Her ıki t:tkdırde, Berln _Roma 
lerıni b1!dirrniştir. istemekte ve orta Avrupa hakkında da !erden alınan acı ders ve tecrübelerdir. mihveri, bu ziyareti. azami derecede is-

Ankarn 4 - Meclis bugün Refet Canı - tismar eylemiş bulunacaktır. Tarihi tes-

M ı 
. . d I r -, tezin başkanlığında toplanmıştır. bit edilirken her türlü ihtimaller •. " -

e T · k• ,. k · · 1 Celse açılır açılm:ız, gelen evrat arasın- .. . gozo e C l S J 0 Ur ıya.t araştırma mer ezmrn da bwu.'ltln orman ve ısldn ttanunıarına nunde. bu.~nd:.ıruıarak kara ı v r"Ien 
Par:s o lİ\'Brsitesinde müzcyyE'l ka!lun lfı.yihasındıın, orman ka - Hu Hıtlerın İtalya SC'~ hati, evvelce de 

Yugoslav 
heyecanlı bir hidise oldu 
Milli müdafaa büdcesi müzakere edilirken muhalefet 
meb'uslarından biri tecavüze uğradığını iddia etli 

nununa :tld olanının evvelce orman kanu -1 kaydr.tmi~ olduğum \•ec ı !e sa c bir 
konferansı rı nun•ı tedklk etmiş olan munkkat encüme- ziyaretın karşılığından Ibrtret bulunmak. 

ne hav:tle edilmesi ve bu encumene iktısad 
Paris 4 (A.A.) - Bu ay Par·s imi- ve zlrnnt enctlDlenlerlnden ayrıca beşer Aza tadır. Fakat bu arada Hı dPdetı alfıka • 

versitesindc Türkiyat Araştırma Mcr- lldve olanması tasvlb olunmuştur. dar eden beynelmılel mPsc !el<'rın hır de
kezince on konferans verilecektir. İskün kanununa atd muzeyyel kanun la- fa daha gözden g<'ç rılm sine '\es l ver· 
Bu konferanslardan 8 martta verile- ylhası da dahiliye, lktısad, maliye, mım mü- mesi de gayet tabiidir. Bur.un harıcinde 

k l ı...; • • • 0 da!aa, h!ı:-lclye ve budce ve sıhhiye encümen A!mnn devleti reisı·nı'n f•.a.ı,,3 S" • "atı'ne cc o an "4'rıncısı emaportundur ve ,-
M 1 

1 

lermdc:ı seçilecek üçer ~zadan muteşekldl türlü manalar ntfetmPk doöru nı,,., ; f!ı 
Belgrad 4 ( 1·A·) - Meb'usan Mec - lunacağmı beyan eden Rasoviç içeri a atya kazıları hakkındadır. muvakkat b!.r encümen tarafından tedtik 

lisinde harbiye nazın general Mariç girmiş ve dış!lnda meçhul şahıslann ü- olunması tesbit edllmlştir. gib • bu ziyareti liızumundan fazla ehem-
lnilli m:idaf<.a büdcesi hakkında izahat zerine atılarak nutkunu istinad ettire - A İ k b• . Bundan sonra ruznameye geçllmlş ve ge- miyetli ıöstermek !stiyenıerin manevra-
\' ı ı ka t ki vus urya a ınesı çen celsede EyHH - İklnclteşrln 938 ayla - larına da ı.ldanmamalıdır. ererek geçtm sene orduya verilen tah- ceği vesikaları zor a a ıp Ç _ ı . annı D'-- M h 1 f t b t rına !liri Divanı Muhasebat raporunun mü- Sel;m Ragıp Emeç 
~tın 313 milyon dinar arttınlması - bildirm!ştir .. ~ a e e unu ıs ısmar yeniden mu·· hı· m zakeresi esnasında mezkftr raporun lklncl 
llın lazım rıeldiğini söylemiş ve ancak etmek ıstemıştır. . . fıkrası üzerinde Emin Draman -Yozgad- ta-
bu şartları; Yugoslav ordusunun mo _ Bu hadise üzenne celse tatıl olun - k J d• rafındnn ileri sürülmü§ olan mütaıeaıara Eyübde bir dükkan ya .dı 
de mu ve tekrr açıldığı vakit dahiliye arar ar ver 1 karşı Dıv:ını Muhasebat Encümeni mazbata 

:rn techizata malik olabileceğini ila- ş t ," • uğradığını iddia eden muharr1:1 tarafından verilen izahat dinlen- Dün gece 2~ buçukta, Eyübde Otakçılar 
\'e etmişti!". nazırı,. e~~uzetecavüzü tesbit etmek Viyana, 4 (Hususi) - Bugün toplan- mı~ur. Müzakere aonunda mezkiir fıkranın c:ıddesinde AliyF- aıd bir katlı b kkal 

Nazırın nutku alkışlarla karşılan • Rasovıçte · 1 mış olan nazırlar meclisinin bazı mü - bir defa da Adliye Encümeni tarafından duilanmdan yangın çıkmış, dukk ta-
üzere Doktor muayenesıne razı o up . . "h . _ tedklk eJllmest hakkındaki takrir reye to-ı . 

lntştır. a· ormu tur. Rasoviç reddet-, hım karnrlar ıttı az etmış oldugu anla- nulamk !eddolunmut ve mazbata tan1b • _ ır.amf"ll ~andığı halde ıtfaıye tarafından 
ol~~dıtıB·?.ı" sdan a~laşılıyor ki, mevzuu. şıl.ınak~dır. . . dilmiştir. söndürülmüştür. Yangının sebebı araş • 

Bu esnada heyecanlı bir hadise ol - mıştır.. ...., ," h .. kfunete hücum Bu cu~l~en olarak, ıstıfa etmiş olan Kamutay Pazarteaı güııll ıopıanacaktır. tırılmaktadır. 
~l llştur. Muhalefet meb'uslanndan o - bahsedılcn teca\:UZ u S . ar · · . . 
~hl~~~ndilrmillimü~fuaW~etm~ilrere~rlibcl~m~ hlr~- ~ındv ıR~dınlfYT~ıne~rnyı.d~~ =~===============~============ 

Ces , d ı..-"ka bir şey deg-ildir. azasın nn u o ru:ıuner tayın edıl- il 
i münasebctile mühim ifşaatta bu - neua 811 U<fo,; miştir· Bu zat başvekıl Schuschnigg'in Sabahtan Sabaha 

Yemen Kralının 
Musoliniyi 
Ziyaret etti 

... en yakın dosfüınndandır. 
oğlu 1 Alman denizaltı Bundım başka kabine, dahiliye mızı-

Gemileri Jspanya n Se!ss inquart ile Grazdaki Naziler 

Sahl.llerı·nde arasında y~pılan anlaşmayı tasvib et-

~oma 4 (A.A.) _ Yemen kralı Yah _ Barselon 4 (A.A.) - Müdafaa bakanı 
~a?ın oğlu Prens Hüseyin bugün Muso - neşrettği bir notta 1937 şubatındanbcri 
~1Yi ziyaret e:tmiş ve hariciye nazın İspanyol makamlaı;ının İspanya kıyıla-

ont Ciano da nazır olduğu halde sami- rında Alman ~ U 28•, c U 29., c U 33>, c U i bır mülakatta buiunmuştur. 34> ve cU 36> denizaltılarının faaliyetle
ll talyan matbuatı prensi hararetle se • rinı kayd ve tesbit f;tUkleri bildirilmek-
b. -:-Olarnakta ve bu z:yaretin büyük e - tedir. 
eınmiyetmi kaydeylemektedir. . 1937 yılının llk ayları zarfında, bu de

Bir Yunan muhribi 
derize indirildi 

.... Attna 4 (Hususi) - Yunanistan hüku
"'•et· buı 1 namına İngıltcrcde inşa edilmekte 

01 
Utıan torpido muhriblerinden biri dün 

lt\ ~sk_ovna denize indirilmiştir. Yeni 
-~rıbe cKral Birinci Jorj .. ismi veril • 
~ır. 

londı·ada bulunan banka 
direktörleri ay sonunda 

ge:iyorlar 

nizaltılar bir çok defalar Kadis'de, Söta'
da ve Balear adalarında demirlemişler-

dir. 

iş daire.;İ merkez ve 
mıntaka teşkilatlarında 
değişiklikler yapı:dı 

Ankara 4 (Hususi) - İş dairesi mer -
kez ve mıntaka teşkilatlarında bazı ta • 
diller yapılmıştır. Bu meyanda, merkez
de ekonomik işler şubesi namile bir şu -
be de tesis cdilm:ştir. Bu şube, iş ka • 
nununun !ktısadi tesırleri, ücret mesele
leri gibi işlerle meşgul olacaktır. 

memiştir. 

Bu a!llaşma mucibince Grazdaki Na
zilere Hitlcr usulüle selamlaşmağa ve 
rozet takmağR müsaade verilmiştir. 

Viyana, 4 (A.A.) - NaZU'lar mec
lisi içtimnı dolayısilc Seiss İnquart yük
sek Avusturya nazi liderleri ile müla
katlar yapacağı Linz'e ancak yann gi
decektir. Nazilerin bir plebisit icrası- 1 
nı taleb eden bir istida hazırlamış ol
duklarına d3ir ortada bir şayia dolaş -
maktadır. 

Viyana, 4 (A.A.) - General Böme, 
ordu ve erkanıharbiye reisliğine tayin 
edilmiştir. General, ordunun yeni nes
line mensub bulunmaktadır. 

Varşova operasında grev 
sona erdi 

Varşova 4 - Operadaki grev, binanın 
grevciler tara!m:ian dokuz gün işgal e
dilmiş olarak kalmasından sonra, bu sa
bah saat ıkide nihayete ermiştir. 

ler:nkara 4 (Hususi~ - Mali tedkik -
oıa e bulunmak üzere Londraya gitmiş 
do·n banka direktörleri ayın yirmisine 
lar~ nıemjek~tımize dönmüş olacak -

İçtinuıi yardım ve istatistik şubesi de (Diğer telgraf haberlerimiz 
daire reisliğine bağlanmıştır. 
Ayrıca, Bursada müstakil bir daire de } } İni sayfadadır ) 

ır. tesis edilmiştir. l liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

İzmir lisesinde okuyan üç genç bir devrıalem seyahati hülyası ile mekteb
lennı ve evlerini bırakıp ortadan kaybolmuşlar. Seyanat zevkınin cazı besine 
tutulan üç genç buırjn yann izlerini belh edeceıderdir. AiJeleri ve polıs ida· 
resi bundan emın c,l:ıbHirler. Çünkü bugfinkü seyahat şartlan içınde değıl 

iki fakir talebenin Anıeukalı mılyonerleı m bile :uç olmazsa g{;çtıkleri yer
de j?Ümrüğe, poiise, ~nkaya uğramadan ~ezip tozmalan ımkam yoktur. Hele 
ynya devrıalem seyahat, hülyasına ciüşcnlenn ya tcrseri, yahuc casus diye 
her adımda yakalanmaları ihtimali daiı:ıa mevcuddur. 

Burası böyle_ fakat t.enüz mekteb hayatında bu çocukları Evliya Çelebi 
veyahud liobenson olmağa heveslendiren Rbebler nelerdir? Ceblt=-rınde ban
ka çekleri, rnuntazsm pnsaportları ile seyahate çıka:ıların bile binbir müş
küliit içinde kıvranc:'ıkiarı bir zamanda lkı çocuk nereye ve ne ile gidebilir· 
lt!r? Onlara bu seyahat fikrini kim aşılamıştır? 

Bunu araştırmağa lüı:.un. yok. Sinemalar ve :fena I:azı:'lanmış çocuk ede
biyatı . 

Medeni bir hokkabazlıktan başka bir şoy olmıyan perde &ııhneleri ve terbiye 
ve ısbh ~ycsmden ziyade tehyiç makscdıle yazılan çocuk ve h;k5ye ve ro
manları bu nesli kabil iyetine göre ~·a evhamlı, korkak veyahud böyle hül
yalı yapıyor. Körpe dimnğlara yann karşılaşacakları rPnlitelere alıştıracak 
yerde hayatı bir tatlı nıaceradan ibare: riıya halınde göstermek ters, sakat 
ve tej1likeli bir tecrt;bedir. 

Sinema r-erdEsinin ham ![u-"k ruhları üzerindeki menfi tesirini eminim ki 
çocuklarile yakmdan meşgul olan bu:..~lar takdır rderler. Sinema kadar ço
cuk ne~riyatı d:ye aı-zeoilen matalarm da ayni tesiri bırakacağından şübhe 
etmemelidir. 

Bu :nenfi t€sirler her zaman çocuklara yıı.rım kalacağı mul:akkak bir devri. 
alem SPy&hati 3rzusu VPrmez. Maazallah onları dnha Plim maceralara da 
te~vik edebilir. Ht'r memlekette ÇOl uk ne~rıyatı, Ye çocul: s nemaları sıkt 
bir nezaret ahındad~r. Bunu biz de ihmal Hmiyeliın. 



lhlamur kasrı bahçesindeki 
tahribat tazmin ettirilecek 

Emlaki Milliye idaresince bir Ruma satılan Ihlamur kasrı 
ve bahçesinin geri alınması için resmen müracaat edildi 

Beş ktaşta Ihlamur mevkiindeki Ihla- ı keb bir heyet Ihlamura gönderilmiştir. 
rnul" kasn i.ıçuncıl Selim zamamnda ya- Heyet, zarar Ye ziyanı tesbit etmiş, ha -
pılır.ış, traf r..ğaçlarla brzenmiştir. Bu- zırlanıış olduğu raporu miızelere ver • 
rası u::un 2aman i:;tanbıı lun en ileri mc- l mişıı•-. Müzeler emlfıki milliye ile tema· 
sirel.!rinden olmuştur. Hıılcıı de Beşik - sa geçmiş, bah~enin satın alandan geri 
ta~ bayram yerı buradaki ağaçlar ara - alınmasını istemı~tir. Zrırar ve ziyan bah-
smda ku:ulmaktadır. çeyı satın alana tazmin ett!rilecektir. 

Emlaki milliye bir mi.i.ddet evvel Ihla- İmar işlerınde tarihi iıb:üatın muha-
mur bahçesini bır Rum vatandaşa sat - !azası bakımından Prosı.a yardım etmek 
mış~ır. Parasını verip tz.pusunu da üze : 1 iç,ın asarı. atika .müteh~ss 1<:1 armdan mü • 
rine çevıren ) eni mal sc:hibi bahçeyı re~keb bı~. komısyon kuı u_~n:~~~ur. ~o. • 
süshyrn ağaç1ardan m:ihim bir kısmını ~ısyl)7. muzeler umum rrıl!~uru Azı7:ı~ 
kesmiş. odunlarını sutmış veya kendisi rıy.nbc :.1 altında, t~nınmış r:ı1mar ve ~ıllı 
yakmı'-tır. Ü<'Üncü SeUm 1.amanında kasr p:-ofcsorlcrden murekkebdır. Şehır ımar 
ile !>c;aber ~şa edılcn havuzu da boz • 1 ~dilirk.en abidatın rnuhaf ~zası ve ala~a-
rnuş, ortadan kaldırmı~tır. gı şt•kıllcr. et.rafında komısyonun malu -

B h k ld ğ d 
.. t k't b matında.ı ıstıfade olunacaktır. 

u a\•uz yı ı ı ı zaman or ı a e . . 
ı "t 

1 
ök' .. 1.. Komısyon mesaısıne Yenicami keme • 

p.ıırca anmış, mermer su un ar s u up . . . 
kald

• 
1 

· nnı tedkık ıle ha~lamı~tır. Yenicamiin ö-
ırı mıştır. .. ld k nu :H:ı ı tan sonra bu kıymetli eserin 

Keyfiyetten neden sonra haberdar olan etrafı bundan iki y-lz sene evveline aid 
müzeler umum müdürlüğü ve eski eser- rcsımlerdcn istifade edilerek tanzim e • 
leri koruma cemiyeti faaliyete geçmiş, a- dilmesine dair komisyon tarafından ha
sarı atika mütehassısla~~an ~ü_rek .. zırlıman rapor be!ediyeye verilmiştir. 

... u '"" •'1'W .... "' J'rw • """"" • ,,, ......... 

Kültür işleri: 
Jimnastik ve musiki hocalı: n 

Türk olacrkl u 
Ekalliyet ve ecnebi mekteblerinde ge

lecek ders yılından itibaren jimnastik ve 
mmikı dersleri Türk muallimleri tara • 
fından verilecektir. Maarif Vekaleti bu 
hususta hazırlıkları tamamlamıştır. Yeni 
dersler içtn kadroya muallim alınacak, 

ders saatleri az olan mualllmlere jim • 
nastik ve musıki dersi ve:rdırilecektir. 

Terfi edecek Üniversite Profesörleri 
Bu srne on sekiz profesör birer dere

ce terfi edecektir. Doçentler arasında 

terfı edecek yoktur. Üniversitede Türk 
profesörleri arasında en fazla maaş alan 
profesör Nureddin Alidir. Yeni terfi lis
tesinde be§ profesör daha Nureddin Ali 
ile ayni maaşı alacaktır. 

Şehir işleri: 

Belediye para cezaları 
mikdarı:ıı arttırdı 

Bazı belediye cezaları teşdid edilmiş • 

tir. Belediye pislikle esaslı şekilde mü • 

cadele edecek, mevaddı gıdaiye satan 

yerler dalıni surette kontrol edilecektir. 

Yiyecek ve içeceklere etiket yapıştır • 

mıyanlardan dört lira, ruhsatsız ekmek 

satanlardan beş lira, müstahdemlerine 
muayene cüzdanı almıyanlardan beş lira. 

ehliyetsiz tercümanlık edenlerden yirmi 

beş lira, dükkanların dışansına et asan

lardan beş lira, sırtta ve başta yük taşı

yanlardan yüz kuruş para cezası alma • 

caktır. 

Ziraat Odası kongresi yapıldı 

Dünkü kongre df' bulunanlar 

İstanbul ziraat odası dün yıllık heyeti Ziraat ve Fidanlık Müdürleri 
umumiye toplantısını yapmıştır. Top • Londraya gidiyorlar 
lantıda geçen yıl hesabları tedkik ve bu Vilayet ziraat müdürü Tahsinle Bü • 
yıla devir, idare heyeti de ibra edilmiş- yükdere meyva fidanlığı müdürü İbra -

tir. h!m, vilayetin -_.erdiği tahsisatla Londra-

S O N P O S T ~ l\f.art 1 
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.. 
lstanbul - Mersin 
ve Tarsus telef on 

muhaberesi başladı 
İstanbulla Mersin ve Tarsus arasındaki 

telefon hattı ikmal edilmiş, tecrübeleri 
yapılıp muvaffak.iyetle neticelenmiş ve 
umumi muhaberata açılımştır. 

. Telefon müdürlüğünün Ş şlide yaptı • 
racağı santralın arsasının alındığını yaz
mıştık. Bu ":>üyük santralın inşası on beş 
gün.- kadar iJ-,ale edilecek, ihaleden son
ra da aı.ami sür'atle inşa faaliyetine ge
çilecektir. 

İnhisar maddeleri 
Avrupada yeni s:ıtış 
teşkilatı yapılıyor 

A wupada tedkikler yapmakta olan İn
hisarlar umum müdürü Mithat Yenel bu 
hafta içınde ş~hrimize dönecektir. 

Umum müdür Viyana, Prag ve Parise 
gitmiş. oradan Londra~·a gitmiştir. Mıthat 
Yenel bu seyahat e~nasında Avusturya, 
Çekoslovakya ve Fransız rejilerile tütün 
satışları üzerinde temaslarda bulunmuş
tur. 
Şimdiye kadar memleketimizden İn • 

giltcreyc pek az tütün gönderilmekte idi. 
İngıltnedeki sigara fabrikaları son za • 
manlarda piyasaya yeni çeşidler hazırla
mnğa başlamışlardır. Bu yeni çeşidlerin 
harmanlarma şark tütünü de koyacak • 
lardır. 

İnhisarlar umum müdürü İngilterede 
bu piyasaya Türk tütünlerini !azla mik
darda satmak !şile meşgul olmuş ve ala
kadar teşekküllerle bu hususta mü7.ake
relcrcie bulunmuştur. İnhisarlar idaresi 
mühim Avrupa merkezlerinde yeni satış 
te~kilatı da vücude getirmiştir. Umum 
müdiir Avrupada sigara, likör, şarab ve 
tuziarımızın satışları için icabeden mü -
zakereJeri yapmaktadır. 
Diğer taraftan İnhisarlar idaresi şarab 

fabrıkalarımızm genişletilmesine de ka· 
rar vermıştir. İnhisarlar müskirat işleri 
müdürü Cavid bugünlerde A vrupaya gi
derek şarab sanayiinde iler! giden mem· 
leketlerde tedkiklcr yapacaktır. 

!p ... -

cinayeti davası 
Erzincanda dinlenen Monşer Mehmed, iple boğulan 
Abdullahın da vaktile bir adam öldürdüğünü söylüyor! 

Tophanede tendi dükkAnında Abdullahı 

boRatak öldüren fınncı Ömer ile Bekirin 
duru~alarmı\ Ağırcezada devam edilmiş -
tir. 

Dünkü celsede Erzincandan istinabe yo -
llle ifadesi alınan şahld Monşer Mehmedln 
ifadesi okunmuş, duruşma yeni bir safha ar
zetmiştlr. 

Monşcr Mehmed ifadesinde 1Unlan an -
latmaktadır: 

•- Öldürülen Abdullahı 15 ıenedenberl 
tanırım. Bir zamanlar kömür ameleslydl. 
Fakat ektt>riya boşta gezer, AvAre dolaşırdı. 
Meyhanelere girer çıkardı. Bir gün bir has
blhal sır:ı.sınca bana Kuruçayda rençber A
ll isminde bir adamı tatıeylediğini söyle -
mlştl. Ban kim.relerden para istedi.• 

Bund:ın sonra suçlu Ömer mahkemeye 
bir istida vermiştir. 

Suçlu istidasında taammüden, idam ta • 
leblyle mahkt:meye verildlğlnl, fakat Ab • 
dulla hı dfü:kanıı o akşam kendi davet et -
medlğlnl söyliyerek. mahkemenin adaletini 
istiyordu. 

Ömer, evvelki celsede: 
- Abdullah sarhoş olarak dütklna gel

di. Benden haraç lstedl. Münazaa çıktı. Ne 
olduysa, o vakit oldu. Fakat Beltlr uyuyor -
du. Onun bu Lşde dahil yoktur, demişti. Du
ruşma b'lZı müdafaa fahldlerlnln celbi için 
talik edlhniştlr. 

Eski bir memur hakkmda 
ceza istenildi 

nan eski Galata belediye tahsU §ubesl rne • 
murlarından Cavldin duruşmasına Ağırceza· 
da devam edllmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi Remzi ınil· 
taleasıııı serdederek, Cavldln 283 küsur Urll 
lhtllfı.sını s..-ıbit görmüş ve tecziyesini iste • 
mlştir. Snçlwıuu vaılfesind'en ayrıldıktıı?J 
so~ra eski makbuzları kullanarak ayni ının-. 
takadaki bazı mükelleflerden tahsil{ı.t yap
tığına da işaret eden müddeiumumi, bu 11a· 
reketlnl de dolandırıcılık mahiyetinde göre• 
rek ceza t.P.leb etmiştir. 

Eyüb ve B latı soyan 
hırsız yakal ~ ndı 

Son iki üç ay zarfında EyUb ve Balnt et· 
varında muhtellC:ı hırsızlık vak'alan oluyor, 
fakat tam tesbit edilemiyordu. Bu sirkat 
vak'aları ekseriya geceleri, bazan da gündUI 
vuku buluyordu. Bu arada Neş'et, Emlnc. sa· 
ra, Rabla, Elen! v. s. gibi blr çok k1mse1erlJS 
e\'lerinden muhtelif eşya çalınmıştır. çall " 
nan eşyll arasında manto, pardesü, ayak • 
kabı, mu~amba gibl daha ziyade gtyııeceı 
şeyler bulunuyordu. Poli51n sıkı takibatı ne· 
tlceslnde bu muhU>llf vak'alann faili t.esbl' 
edilmiş ve bunun Rıza ismlnde biri old~ 
anlaşıln111tır. 

Rıza wn ayn on evden hll'81Zlık etmek• 
ten maznundur. Zabıta suçluyu yakalıya • 
rak müddeiumumiliğe teslim etmiştir. 114üd• 
deiumumillk Rızayı ı inci sorgu hakhnllğiJle 
vermiş, tl.ıvkif edilerek hakkında taklbııtf. 

hıtUl~ suçundan tahtı muhakemeye alı- başlanmıştır. Rıza, suçunu itiraf etmektedlt• 

········~ ~·································· ..... ·•·········· Müteferrik: 
Otel kondüktörleri vesika alacaklar 

Beyoğlu otellerinin kondüktörleri gibi 
Sirkeci otellerinin kondüktörleri de sey
yahin şubesinden vesika alacaklardır. 

Emnıyet müdürlüğü kondüktörler hak -
kında tahkikat yapacnk ve kendilerine 
birer vesika verilecektir. 
Ayın on altısında 250 seyyahla İngi • 

liz bandıralı Satenya vapuru, 280 sey • 
yahla ayın yirmi sekizinde General Von 
Ştoyyen vapuru şehrimize gelecektir. 

Vilayet mallan devlet malı gibi 
mu haf aza edilecek 

Dahiliye Vekaleti vilayetlerin emva
li hak.kınd~ alakadarlara yeni bir emir 
göndermiştir. Bu emirde masuniyet 

Poliste: 
Bir kadın elini makineye kapbrdı 
Anadoluhl!arında Kuyu sokağında otu " 

rnn ve b'r hnlat fabrikasında çalı.şan zchr• 
isminde ~lr kadın sağ elini makineye knP • 
tınnış, şahadet parmağı kopmuştur. 

Sahte elektrik müfettişleri 
Ayaspaşada Bakraç sokağında oturan /.• 

11 zai:uta,.va müracaatla, İhsan, Mlhnll, ye 
Andrla MmU üç şahsın kendilerine elek • 
trlk müfettiş! süsü vererek elektrik tesısn • 
tının bozuk olduğundan bahisle 10 llrasını?J 
dolandırıldığını iddia etmiş, suçlulardan 1.n· 
drla yakalanmıştır. Diğerleri de aranmıı• " 
tadır. 

Toplantılar: 

Yapıcılar toplantısı 

Bir otobüs · itibarile .~e·ı~et em~au gibi oıan .~nayet 
• maıları uzeı·ınde hıbe ve teberru sure-

İstanbul yapı ynpıcılan cemiyeti de dilfl 
öğleden sonra Eminönü Halkcvi saıonund• 
yıllık toplnntlSlnı yapmışlardır. Bu kongrt!"' 
de bilhassa: İstanbul gı!ı nefis bir şehtrd• 
ehllye~iz adamların yaptıkları blnnlnl'l11 

hem ~ehrln manzarasını çirkinleştirdiği ~· 
hem de ileride fenni mahzurlar tevlld ede • 
ceğl etrafında görüşmeler olmuştur. Bun • 
dan sonra idare hey'etlnln bu meseleyi tıt• 
lediye rn:\kamatı nezdinde takibi karar ,ı• 

Bahçekapıdaki şekerci tiıe tasarrufa hiçbir makam saıahiyeıu 
Dükkanına girdi o~~adığı hald~ bazı ~erlerde valilerin 

vılayet cmv<.ılınden hır kısmını muhte-
Şoför Hayrinin idaresindeki 3415 nu • 

maralı Şişli • Fatih otobüsü Sirkecide 
İş Bankasının önünden geçerken direk -
siyr:ınu bozulmuş, Hafız Mustafa ve mah
dumlarının şekerci dükkanına çarparak 
dükkfının kepengını kırmış, vitrindekı şe

kerleri birbirine karıştırmıştır. Otobü • 
sün de tamponu ve radyatörü kırılmış, 

ön lastikleri patlamıştır. İçinde yolcu ol
madığı için nüfusça bir zayiat olmamış, 
şoför yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. 

Deniz işleri: 

)i{ muhallere teberrü ettikleri bi1diril
mckted:r. Vekalet böyle bir hal mü
sebbibınin şahsan mes'ul olacaklarından 
buna meycan veril.memesini emret
mcktı: ~i:-. 

tmn alınmış ve müşterek esnnt teşkllfıWI: 
büdceden tahsisat ayrılması tesblt edllert 
topl:ıntıyn nihayet verilmiştir. 

Akıl hıfzıssıhhası kurumu toplantıJI 
Dahiliye VckaJeti umumi müfettiş-

Türkfye Akıl Hıfzıssıhhası Kurumu 'JJ~ 
liklere ve vilayetlere bir tamim gönde-

Gayrı Türklerin tescil muamelesi 

kez Heyeti bir toplantı yapmıştır. 
rerck her ne şekil ve suretle olursa ol- Bu toplantıda fı.zalara, bu yıl ağusto5~ 
sun yeniden nüfus kütüklerimizc kayd MUnlh'de toplanacak akıl hıfzıssıhhası ıtoll 
ve tescl! edilmek üzere müracaat ede- greslle, Romada toplanacak olan birinci bly• 
cek gav!i Türk anasırın yurdun emni- nelm~lel trlır.inoloJI kongresliıe kurum ~: 
yeti bakımından vaziyetleri tedkik e- kanı ve Rzalarının davet edildikleri bUdlrv 
dilmEk üıere kağıdJarmın Vekalete mlştır. tı· 

Limanımızda yeni mendirekler gönderilmesinin usul ittihaz edilmesini Toplantıda her iki kongreye memiek~. 
Fenerbahçe lı·manında vapılacak 0

_ bildirmişfr·. mlzden tle tebligat yapılmasına karar v~..ııı 
,, A miştlr. I{ongre lçln Türkiyede cürüınll,. 

lan. mendirek hakkında hazırlanan pro- Üniversitede yapılacak ,eref sütunu menşeleri ve TUrklyede uyuşturucu maddeıe: 
je Iktısad Vekaleti tarafından tasOik e- " . . .. re karşı yapılan savaş üzerinde raporlar rı:ıı 
dildiğinden a.'lleliyata başlanmıştır. Cnıversıtede yapılacak şeref sutunu- zırlanacaktır. Ayrıca Romada teşekkiil ed 

D 
. T' M . nun projesi mimar profesör Belling ta • beynelmilel kriminoloji sosv. eteslne nmıııı f• 

enız ıcaret üdürliığü Fenerbah- .. ctJ rafından hazırlanmaktadır. Proje yakın- çln vuku bulan davete lcabet ve bu hUSl.i" 
çe. limanını ~aratmakta. ve kıyıları te- da bitecek ve rektörluğe verilecek, ted- aUı'kadar makamlardan müsaade 1.stentl~ 
mızletmektedır. Bu lımanı tamamen d'k d'ld'kt . .1 slne de karar verilmiştir Kurumun bıı fıl 

hf b
. ı e ı ı en sonra ınşaala geçı ecek - · lls1 

~1 uz ır ha.~e sokacak olan mendirek tir. sekizinci kongresinin 9 nisanda toplaJl1!1 1• 
ınşaat:na bugunlerde başlanacaktır. tekarrür ettlrllmlştlr. Bu nisan toplantısJtft~ 
Bostancıda yaptırılmakta olan men es t ş EN . d ~ çln doktor Fahreddin Kerim Gökay. 61 .ıı • ama ya sınema a N b h t H id d kto H- i ıceıı 

direk inc:aatı yakında bitecek ve b T men e 3 a am · o r usey n tı•' 
. •

1 1 
kt urası KAP AN BLOD ve doktor İbrahim Zatı Öğet birer rap0r 

merasım e açı aca ır. zırlıyacaklardır. ~ 

Bir emniyet Amirinin terfii 
Uzun seneler şehrimiz zabıta 8mir

liklerinde bulunup bilahare emniyet u-

--T O R K sinemasında 2 büyük film 
LUClEN BARROUX V1CTOR FRANCEN 

JULES BEERY ve BLANCHE MONTEL 

Bundan sonra 21 martta yapılacak olan 
toprak bayramı hakkında görüşmeler 

yapılmıştır. 

Daha sonra idare heyeti seçimine ge
çilmiş, oda reisi Raşidin Ankarada Zi -

ya kadar b~r tedk:ik sey~haAti yap.acak • mum müdürlüğü birinci şube şefliğine 
lar, mubtelıf yerlerde, zıraı tedkiklerde tayin kılınan Sadullahın birinci sınıf 
bulunacaklardır. Ziraat ve fidanlık mü- crnniyf:t 8..111irliğine terfi ettiğini mem
dürleri, pazartesi ~nü İstanbuldan ha .1 nuniyetlc.> öf'rcndik. Tebrik ve muvaf-
rek"t edeceklerdir. 1 fakiyeti'1i dil~riz· . 

PABIS BİLENiYOR 
1

• MACERA ADAlll 
Parisin eğlence muhlUnde cereyan Buton dünyada alk1şlanmış fe'11< 8

; 

eden neşeli, zevkli f ılın t lQde meraklı heyecanlı aşk fil Ol 
Seanslar ı 1, • 4, 20 • 8 t 2, 35 - 6, 05 • 9, 40 ~ 

_ .. 
raat Vekaletinde şube müdürlüğüne ta- ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••-••••••••••••-', 
yini dolayısile istifası okunmuş ve yeni SENENİN EN liÜYÜK - EN EGLENCELl TÜRKÇE SÖZLÜ, KAHKAHA 

id:ıre heyeti reısliğine Necati, ikinci reis- LO D I L• .-. F A K A 
liğe eskı ik:nci reis tabii~ c muallimlerin-

den LCıtfı Arif, nnıhastb~cıl ğe de İbra-

REKORU FiLMİ 

BASMAZ 
him s çilmı~:crd!r \ıı'lllllllbl••11t1•••••••_. 1 PEK SiNEMASINDA GÖSlERİLIYOF. Bugün aaat 1 de talebe matinesi 
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SON Sayfa 5 

. . ..... 
;::::-;~~-;··:;r:::a~~~ ~ 

Trabzonun bir turist şehri Bünyanda küçük Halkevlerinin 
1 1 

bir define bulundu 
yıl dönümü 

olmaSIDa Ça iŞi IYOf Birçok yerlerde gençliğin candan tezahürabna vesile 
Bu defineden pay almak oldu, evler memleket için hayırlı hizmetler görüyorlar 
isteyenlerden birisi eline 
geçirdiği alhnlan yuttu 
Bünyan (Hususi) - Kazamız Yıldı-

l' tabzon belediye reisinin fikrine göre Doğudan 
kasa blık hayvan yerine T ra bzonda kesilmiş et 

getirtmek İstanbullular için daha karlı olurmuş 
• run köyünden Ahmed oğlu .Abdullah ile 
kardeşi Mustafa evlerinin cıvannda te-

mel kazarken küçük bir toprak vazo i
çinde altın para bulmuşlardır. Hemen 

üzerine kapanarak avuçlamıya ve ceb
le::ne cloldurmıya başlamışlardır. U
zakta btmlan seyreden muhtarın kar

deşi Hasan oğlu Ahmed de yanlarına 
gitmiş ve avuçlamak istemişse de bı

rakmamışlar ve ancak iki tanesini ala
bilmiştir. Abdullah ile Mustafa bunu 
da vermek istememişler ve aralarında 
münazaa çıkmış, Ahmed cebine koydu

ğu bu iki altını kurtaramıyacağını anla
yınca ağzına alarak yutmuş, fakat ace
le ile a!tm!arla beraber bir de bronz Afyon (Husust) - na.Ikevlertn.ln yıldllntımtı ıeıırtm!ıde zengin programla tutlalan
beş kuruş yutmuştur. Altının teki ce- mıştır. H::ı.lkt-v1 gösterit kolu tarafından <Vatan ve Vazife) ve CM• ·ıcublar> piyesleri 

binde k:ılm.t~. Defineyi bulanlar bu tek mektedJr. 

1 

temsu edllml§, Halka konserler nrilmiftlr. Reslmde temsillerde rol alan gençler görül-

altını da Ahmedin elinden alınca o da Hummo.lı blr faaliyetle çalışmakta olan Halkeviınlz, met:teblerdekl fakir n mWıt.ae 
tasavvurlarını gitmiş muhtara haber vermiş, muhtar yavrulara hergün ötle yemeli vennet Osere hazırlıklar yapmata baGI&mı§br. 

da hüki'ımeti haberdar etmiştir. Jan- Bolvadlnde fakir ve ttmsests 98 talebe ~r. 

Trcı'bz011 iskelesinde koyun rinlteri 

~rabzon (Husust) - Memlekette hu- fan Trabzon hakkındakt 
~ 'İ teşebbüs layıkile inkişaf edemediği şöyle anlatmıştır: 
tı.ın, hususi teşebbüslerden beklenebile- - Erzuruma tren gelince Trabzonun 
~ birçok işlere de belediyelerin taham- bugünkü transit durumu zayıflıyacaktır. 

l etlfleleri lazım geliyor. Bunun için eski bir şehir ve büyük bir 
~ 'l'rabzon belediyesi de bunlardan biri• liman ve iskele olan ve her türlü tesisa
~ır. ~eseUi, Trabzonda halkın eğlencesi- ta elverişli bulunan Trabzonun ve onun 
~ ternin edecek olan sinema. bu iht•vacı limanının inkişafı için şunları düşünü
~ .. rşılamaktan çok uzaktı. Bunun üzeri· yoruz: 
tr' belediye ile hususi idare anlaştılar. 1) Evvelli Köstence, Trabzon hattı a
~ ~lln sokakta halen metruk olan binayı çtlmalıdır. Bu hat Doğunun Orta Avrupa 

blı sene büdccsinden 20 bin lira aytrarak ile ticari muvasalasını temin edecektir. 
't . d.; sınema haline koymağ:ı karar ver- Biz İran hududuna kadar otobüsleri-
lc>r. mizi scvkediyoruz, fakat diğer taraftan 

d l'rabı.onun maruf bir tane parkı var- İran otobüsleri aktarmayı henüz temin 
hır Gene pnrkın ycımnda belediyeye aid etmC'ğe muvaffak olamadılar, eğer önü
~it sınema mcvcuddur. Bcle>diy~ şi~~i- müzdcki sene bu hat açılarntyacaksa bi
~ ıneına b.:nası ve. <'~ra~ı~daki duk- zım otobüslerimıziıı Tebrize kadar git
l 11 arı kcndt malı o'augu ıç•n hemen yı- melerine müsaade etmelidirler. 
ıp Parkla birlC'ştirecek ve belki de Ata- İstanbu1a et nakliyesi 
~k anıdı oraya C!ikılecektir. 

l l<tal~scr Trabzon ve civarının güzelli
~d elen şehirliler bile ist:fade edememek
._ rleı. Bunu diı~üncn belediye parkla
l:~ tnikdarını arttırm:ı~a karar verdiği 
~I 1 Atatürk köşkünün bahçesine hususi 

1kıı:ık tertibatı yapmıştır. > tıcırlıkten, Hacıbekirc kadar sahaya 
k 1 Plıln muclb!nce bir de pHij yapıla-
·•ır tj . 

4~ ledıye bundan başka gene Trabzon-
4 ~uzelhisar bahçesini şehir namına is
t , k <>tmek ve buraya bir kış bahçesi, 
~ \fe kapalı spor salonu kurmak niye· 

dır. 

~ ':rrabzon turizm şehri o1abilir 

4 Buksu, Zafanos, Hamsiköyü ve Ri-
11;.~ ·rrabzon sahil yolu gibi her birine 
l~ 1r11da çok <.z ıastlaııır vr. tabiatin bii
t İ. gülellıklerini toplamış, gezme yerle
. ~•k'l'r~bzon blr turist şehri olmağa en 
li bır yl'rd ir. 

~t Lı'1un için v:ıpur tarifelerini azami 
l:l r<'d~ ucuzlatmak şayanı temennidir. 

~t '1 ledıye şehirde misafirlerin istiı· 11.at
~~ t.emin ve gez:şlerini kolayfaştır
~ ıçın tedbirler almaktadır. Bu sene 
~~~ş 0 lnrak, Soğuksu - Zafanos arasında 
ta~t \'e daimi otobüs servisleri yapıla-

'l' it, 
t:ı4crabzonun bütün varlığını gösteren 

;ssaı broşörler de hazırlanmaktadır. 
'l'r t~h1on belediye reisinin sözleri 

a. zon belediye reisi Dr. Cemal Tur-

- Et mevzuu da bızim için çok canlı
dır. İstanbulun et iht:yacının yarısına 

yakın mikdarını temın eden Doğu mın
takasının iskelesi olan Trabzondur. Trab
zondan canlı hayvan yerine et sevkolun
sa maliyet fiatında çok büyük bir dü
şüklük olur. Bir koyun başına bugün da
ha Trabzonda 90 kuruşa yakın masraf 
yapılmaktadır. Hayvanın yolculuk esna
sında zayıflaması, çobanlık parası, ot gi
bi şeyler, gecikme, hayvanların hastala
nıp ölmeleri de hesaba katılacak olursa 
o zaman vaziyet daha sarih olarak anla
şılır. Mezbahamız tamamen fennileştiril
miş ve laboratuarı kurulmuştur. 

Balık ve ba1ıkyağı 
Balık Trabzonun en mühiıfı mahsulü

dür, bilhassa lıazı yıllnrda fevkalade çok 
çıkan hamsı balığı bütün mıntaka halkı
nın en baştn gelen gıdasıdır. Çok seneler 
topraklarımızı bile doyurmaktadır.Gübre 
halınde istifade olunacak hamsiden daha 
fenni şekilde istifade için bir fabrika 
kurmak çok iyi olur zannederim. 

Me\•cud balıkyağı fabrikamız (yunus 
balığının çok çıktığı zamanlarda) bir 
milyon kl1o kadar l:ıaiıkyağı istihsal et

mPktcdir. 
Trabzonda geçim 

6 bin evlik ve 30 bin nüfuslu Trabzon 
hiç te pahalı bir yer değildir, mesken 
buhranı olmakla beraber kiralar 25 lira
yı geçmez. Yiyecek maddeler ucüzdur. 
Halkın yeme ve içme işlerinin sıhhi 

darına bıınlan yakaladığında ancak dört e 
tanesini elde edebilmiştL Vali Adil Malatya (Hususi> -
Baymanın emirleri üzerine kaymakam Halkevinde haftanın 3 

kil' N · k ·· 'd gününde verilmekte o-
ve ı ecmı oye gı erek yaptığı araş- lan konferanslar halk 
tırma neticesinde bu iki kardeşdeki al- üzerinde derin blr aıl
tın ları elde etmiştir. Sayısı 26 dır. Bir k.ıı uyandırmıştır. Evin 
tanesi de Ahmedin barsaklan içinde- yıldönümü pek büyüt 
dir ve çık.mamı.~tır. tezahüratla kutlulan-

mıştır. Müzlt kolu fev
Bulunan altınların eski Yunan para- kalade blr enerji ııe 

sı olduğu tahmin edilmektedir. Büyük- çalışmaktadır. Resimde 
Iüğü beş kuruşluk kadar ve ondan bi- evin müzik kolu görül

mektedir. 
raz dahı? ince, ve etrafı gayri munta-
zam bir ~ekilde makasla kesilmi.ş gibi- Halkevlerlnln yıldö-

nümü şehrimizde par-
dir. Bir yüzünde heyeti umwniyesi bir lak merasimle kutıu
daire içinde olmak üzere başında bir lanmış, evin faııllyetıne dair b1r kon!emns v~. geç vakte :tadar eğle~. 

hale bu~unan ve kolları yukan kalkık, e 
elleri açık, kabartma bir kadın resmi ve Niksar (Hususi) _ 
diğer yüz.ünde de elinde ucu salib şek- Halkevlerlnln yıldönü

linde asa bulunan bir rahib veya kral 
1 
mü merasimle k~tıu

resmi vı:ırdu. Kadın resmi hepsi d b _ , lanmış, Halkevi goste-
. . . n e e rlt kolu tarafından 

le kadardır, erkek resmı ıse hır kısmın- halka Bir Gece Faciası 
da tam boy halindedir· Altın ayan 18- piyesi temsil edUmlş-
ill~ ~ 

Resimde faciayı tem-
sil eden gençler görül· 
mektedlr. 

• 
Merzifon'da 

Bay hurtun 
kurtuluş bayramı 

Merzifon CHususl> -
Bayburt (Hususi) - Bayburdun kur- Halkevlerinln açılışının 

tuluş yıldönümii büyük merasimle kut- yıdönümü münıı.sebe

lulanmıştır. Sabahleyin Cumhuriyet tile Halkevinde zengin 
d d b- .. k b" k J b lı programlı bir konser verilmiştir. J Çanalrla>1

' Halkevi umumt toplanbsını 
me: anın 8 uyu. tr . ~ 8 a k ve as- Halkevlnln idare heyeU değlşmlş, evin baş- yapmış, başknt\ vı: mümessllllğe ittifakla A-
kerı bando rnerasıme. ıştırak etmiştir. kanlığın.~ bele~ye relsl Hamdi Açar, kfitlb- 11 Kasnboğlu, muhaslbllğe Şerafeddin Ü&tün
Şehıin istirdadı temsıl edildikten sonra Uğlne tu:-kce oğretmenl Kadri, muhaslbllğe 

. . . . .. öğretmen Hayri, veznedarlığa Hilmi, idare el, klitlbllğe Saim Gündoğdu seçllınlştlr. Ça-
beledıye reısı bır nutuk soylemiş, mütc- memurluğuna da öğretmen Hüseyin seçil- nakknle sporculuğunun Uerlemeslndc tlmll 
akiben resmigeçid yapıiarak şehidliğe gi- mlşlerdlr. Komitelerde de değlşlkllk.ler ya- olan başkanın tekrar seçUmesl gençleri se-
d il/niş ve aziz şehidlerin hatıraları taziz pılmıştır. vlndlrmiştir . 
edilmiştir. Öğleden sonra bando semt 

semt gezdirilmiş, r;ece fener alayları ter
tib edilmiş, müsamereler verilmiştir. GU

mUşa ~eden gelen misafirlere belediye bir 
akŞam ziyafeti çekmiştir. --·-------------
olmasına bilhassa itina ediyoruz. 

Belediye kimyahanesi ekmekleri ve 
icab ettikçe bütün gıda maddelerini kon
trol etmektedir. 

Trabzon ileri ihtiyaçlarını temin için 
gayretle çalışmaktadır. 

*** 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi, __ _ 
Balıkeslrde fakirlere yardım Edremldde bir kavga 

Balıke.,lr Kızılay Kurumu fakirlere yardım Edremld (Hususi) - Zeytinli köyünde Sa-
lçln 20 bin kilo mangal kömürü depo etmiş llh oğlu Hüseyin ve İbrahim oğlu Hasan a
ve mcvcud fakirlere ihtiyaçları nlsbetJnde dında iki ki§! aynı köyden araları açık bu
dağıtmat;a başlamıştır. Yardım işi kış müd- lunn!l Mustnfanın yolunu bek.llyerek bıçak
detlnce devam edecektir. la yaralamış ve dövmüşlerdlr. Mustafa etraf
K:ır:ım:ın kahvelerinde iskambil oyuna yasak tan yeti.şenler tar:ıfından kurtarılarak has 

Karaman (Hususi> - Şehir mecllsl kah- tanı>ye kaldırılmış, iki suçlu yakalanarak ad
vtlerde iskambil oynanmasını yasak etmiş, llyeye vcrllmlştlr. 
bu karar bir marttan itibaren tatblka baş- Karamanda ölü bir çocuk bulund• 
lanmıştır. Karam:tn (Hususi) - sokaklarda dolıı,an 

Susıfırlıkta tifo vak'aları Rtiklye adında meczub bir tadının gayrl 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Susığırlıkta son günlerde bazı tifo vak'a- me~ru olo.rak doğurduğu bir kız çocuğu İbra

ları gör:ilmeğe başlamıştır. Hastalığın ge- h!ınln hanında ölü olarak bulunmuştur. 
nlşlemestne mani olmak lçln bütün talebe- Doktor tarafından yapılan muııyenede. 

J.tas 
tı b an Bey - Portakal-

u Portakallar kaça? Bev? 

Dört kuruş Hasan Hasan Bey - Sen söyle 
kaça? 

- Beş kuruş Hasan Bey. 
Hosan Bey - Yahu bu 

otobüs ücreti mi ki porta
kalcıya gare değişiyor. 

lere ve halka tifo aşısı tatbik ed.llmlştlr. çocufi"un ölümü şübheJJ görülmüş ve adllye-
Çorloda Kızılay balosu ce tahkikata başlanmıştır. 

Çorlu <Hususi> - Kızılay Çorlu şubesinin Orhaneli Kmlay kongresi 
tertlb ettiği balo, Korgenernl Salih Omurta- Orhaneli <Hususi> _ Kızılay Kurumu kon-
kın hlmayes!nde ve kaymakam Niyazı üı- gresi memurlar mahfelinde akdolunmuş, lda
künün riyasetinde, Orduevlnde verilmiştir. re heyeti seçimi yapılmış, Kızılaya azami 
Balo, sabaha kadar, neş'ell ve nezih bir ha- yardım edilmesi hususunda müzakereler ya
va içerisinde geçmlş, çok eğlenceli olmuştur. pılmıştır. 

Bandırmada bir san'atklir Ür'1ip Hava Kurumuna yardım 
Bandırmada Ragıb adında bir demirci us-

tası, belediyeler ve sıhhi müesseseler tara- Ürgüp (Hususi) - Hava Kurumuna, Or
fından kullanılmakta olıın etüv arabalarını tahlsar köyünden 1774 kilo kuru üzüm vı 
Avrupadan getlrtllenlerden hiç farksız ola- 120 llrn para, dlğer köylerden de 1356 kl!() 
rak yapmaktadır. Sarıköy, Bandırma, Gönen, kuru Uzüm ve 3700 kilo bu~day, 4394 kllo ar
Manyas beledlyelerlle bu arabalardan birer pa, 215'1 kllo çavdar, 440 k.llo soğan ve 600 
tane ynptlmış ve hariçten getırtilenlere na-ıkllo kayısı, 1966 kilo patates hediye edllmlş-
zaran çok ucuz blr ftatla vermiştir. Ur. 



ft ~ayfa 

,--Hadiseler Karşısında 1 

MASAL 
Anne. masal soyiüymdu: 
- Bir varmış, bir yokmuş iri yan bir 

dev varmış. 
- Lorel gibi değil mi anne? 
- Bu devin hayalinde güzel bir peri 

kızı canlanmış. 

- S inema perc?esınde Grela Garboyu 
gormüş gibi olmuş değil mi? 

- Dev artık hep oı::u diişünmeye baş
lamış= 

-- Kntasiyecıden kaıtıarını almıştır 

dc.'ğ:l mi anne! 

- Bır gün dev, pt>riyi dürune düşüne 
yuriirkrn. yolu uzerin:ie kü~k bir şey
tana • astlam1ş! 

- Shirl ... y gıbı üeğ.1 mi anne? 

- Kutuk şeytan, de:vin haline gülmüş! 
- Shirley çok ~zel güler anne .. 
- Dev kendisin'n bir peri kızını ara-

d.ğmı, onu bu!mazsa ! aşıyamıyacağını 
~nlatmış .. 

- Lorel ölürse yazık değıl mi anne? 
- Kuçük ~şeytan, de\ e 2cınıış.. 
- Shırley erhametlidir değil mi an-

ne. 

- Küçük o;eytan c ben o peri kı21nm 
yerini bıliyorum, denizlerin otesinde .. > 
demış. 

- Denizler dediği Atlas Okyanusu de
ğt1 mi anne? 

- cOrada, demiş, çeşmelerinden bil
lür sular akan, sokaklarında birbirinden 
g.ize1 periler doiaşan bir memleket var.> 

- Hollywood değil mı anne? 
- cİşte o peri kızı oradadır.:. 
- Biliyorum anne, Greta Garbo ora-

da. 
- Dev .:çıni çekntlş .• o kadar uzaklara 

gidemezmiş. Şeytan bunu anlamış. cGö
z~nü kapa• ciemiş .. ve dev gözünü kapa
mış. Şcyk1n .aç!• dem:~. açmış .. dev gö
zünü açtığı zaman kencHs:ini o diyarda 
bulmuş. 

- Bu hır !:inema hilesidir değil mi 
anne'! 

- Orası çok garib b:r yermiş. 
- Hollywood öyledir anne? 
D v, sormuş, soru~tunnuş: ve nihayet 

perıyı bulmuş .. peri ö~'i gorüncc tanı

mış, meğer o da onu rüyasında görmüş
mu~.. evlenmişler .. 

- Evlenmışler mi, dedin anne.. mü
kemmel bir sinema tled~kodusu, Grela 
Garbo Lorelle evlendi.. daha bundan gü
zel dedıkodu olmaz. 

Hala biz çocuklanmıza masal söyliye-
Jim! ismet Hulu.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 1 
insan vucudunun en hassas 

noktaları 
Boks yapan bir 

adamın sekiz nok
tası, bilhassa has• 
mmın hücumları .. 
na k::ır~ diğer Jo. 
sım1ardan daha 
h~sastır. Bu nok .. 
ta şıınfardır= 

l - Kulağa en 
yakın olan çene 
noktası. 

2 - AğlZa en yakın olc.:n alt çene nok· 
tas:. 

3 - Subati şiryanı denilen kan da-
marı üstü. 

4 - Sol meme altı \·e ka:bin üstü. 
5 - i'.1ıde bcışluğu. 

6 - Sağ meme altı ve kaır.ciğer üstü. 
7 - Sol meme a1tı \'e c.~lak üstü. 
8 - Çene ıle ağız altını b!rleştiren za-

'iye. * 
Ayrı odada yemek yemek on 

ikinci asırda başlad ı 
Biliyor musunuz 

ki ayn odada ye
mek yemek A vru
pada ancak on i
kinci asırda başla
mış bir itiyaddır. 

O zamana kadar 

Elektrik çok eski devirlerde 
malOmdu 

BHiyor musunuz 
ki elektriğin icadı 
pek eski zamanla
ra <>!ddir. Fakat 
utbikatı pek basit 
olduğu halde in· 
!imlar, bu büyük 
nimetten uzun 
müddet istifade e-
dememişlerdir. Elektriğin resmen icadı 
or: yrdinci asırdan b:n:;:aıruy sayılır, bu 

icad Otto clb Gerik r.amında birine izafe 
roı;ır. Halbuki 1250 sı:>ne~inde Jeşiyelc 
i.:.mmdeki Musevi l•aiıamınm evinde, fi-

tilsiz ve ~ağsız bır lamba vardı ki göz ka· 
ır.aştıracak bir ziya nc§rederdı. Hahamın 
düş'-ııanları evinin kapısına ellerini do .. 
kundursalar, kıvılcım saçan şerareler Çl· 

kardı. Bü)'ük bir ilım r.damı olan bu ha
h'\rr., düşmanlarının tcşv;kiie zamanının 
hükı:n.dan tar:ı!ından ('('1bed:ldi. Verdi· 
ğr!uıhat üzerine kendisine büyücü mua .. 
m(:l's: yc.pılmadı. 

Eskı Mısır mabedlerinden bir kısmı da 
menşei meçhul bir şek!lde ô)'dınlatılırdı, 
Bııgünkü kanaatJer, hu aydı:ılıkların da· 
hl o zaman ke~fedilmiş clar. elektriğe 

atree lmcsı ::azım gt'!rliğini kaydetmek· 
teJir 

heıkes, 

yatak 
yemeğini yer, ayni odada oturur ve yatardı. Çok 
odasında defa yemekler mutfakta yenirdi. 

Hizmetçi mi arıyorsun 
Arkadaş mı ? 

- c28 yaşındayım. B>r annem, bir 
de J...TZ xardeşim var. 

Annem 'Yaşlı ve ha~talıklı, iş göre
cek halde değil, htmşırem ise öğret -
men, ev işleri ile uğraşmıya vakti yok. 

mektubdan hemen hemen aynen ikti
bas ettim. 

Kendisinin bir c!htimah olarak dü
şiindüğü ~nlaşamamayı btnim bir cha
kikab olarak gördüğümü söyliyece • 
ğ.m. 

SON 

IKADDNI 'fj TiYATRO. 
Taze görünmek \:J. 

yapmalı? Şehir tiyatrosunda: Dalg • 
için ne 

Yorgunluğunuzu giderıniz ve gizleyi
niz. Çünkü: En güzel, en genç bir yüz 
bile yorgunluğun elinde on yaş çöker 
ve çirkinlcşrr. Farzediniz ki aksine böy
le bir günün akşamı ya bir yere davet
lisiniz, yahud birkaç misafiriniz gelecek. 
Uzun uz(.ln dinlenmeye vaktiniz yok. Ne 
yapmalı, yüzünüzün !bütün tazeliğlni 

solduran yorgunluk izlerini nasıl silme
lisiniz? 

Aklınıza derhal makyaj gelecek. Evet 
ama unutmayınız ki boya da ancak taze 
bir yüz üstünde güzel görünür. İşle eğ
lence arasındaki kısacık zaman içinde 
tazeJeşivermenın acaba çaresi ne? Bunu 
sinema dünyasının o daima yorulan fa
kat daima terütaze görünen yıldızların
dan dinliye Hm: 

J. Arthur c Yüzden yorgunluğu en ça
buk ve en iyi sile:ı şey b:ış masajıdır• di
yor. Saç diblerinden başlıyarak enseye 
kadar parmak uçlarile yapılan oldukça 
kuvvetli bir .masaj. 

Bir başkaSl: Kaşlardan itibaren başın 
yarısına doğru (aşağıdan yukar;ı) yapı

lacak bir alın masajı tavsiye ediyor. Bil
hassa göz.lerin yorgunluğunu gideriyor, 
göz bebeklerine parlakhk ve canlılık ve
riyormuş. Dinlenmek için yarım saatiniz 
varsa bu masaj kafi. 

Ann Sother:ı ~ırtüstü, paş yastıksız, a
yaklar biraz yukarıda, karanlık bir yer· 
de yatmanın en iyi tazelik ilacı olduğunu 
iddia ediyor. 

Hepsinin tecruberi kolay ve masraf
sız. Deneyip kendınize uyanı bulunuz. 
Masaj yaparken limon suyu ile alcool 
camphree'den yapılmış (yarı yarıya) sıkış 
tıncı suyu kullanmayı da unutmayınız. 
Bu losyon mesameleri sıkıştıran en ucuz 
ve belki en ıyi sudur. 

Her kadın bilmelidir: 

Dikişte bir kolaylık 

Kumaştan sentür yapmanın - hele ~-ır 
olursa - bir güçlüğü vardır: Diktikten 
sonra yüzüne çevirmek. Bir metre şerid, 
hatta bir parça sicim sizi bu zahmetten 
kurtarabilir, bakınız nasıl: Sentürün ter
sinden yan dikişini dikerken kapalı u
cuna şeridin veya sicimin ucunu iyice 
tutturunuz. Yüzüne çevirirken bu şerid
den tutup çekiniz. Açık ucunu da - şeri

din üstünden - genyE doğru itiniz. Ayni 
şey biye yapmaya da tatbik edilebilir. 
Tabii o zaman şrrid yerine sağlam ve ka-

Ekrem Reşid imzasını şimdiye kadar;/ 
operet afişlerinin altında Cemal Reşidin 

fsmile birlikte görürdük. 
Operet sal.nesine her yıl eğlenceli ve 

mev.sımin en muvaffak eıperetini veren 
Cemal ve Ekrem kardeşleri operetin 
(muvakkaten diyelim) lağvı birbirinden 
ayırmış oldu. Bu mev!-.imde Şehir tiyat
row mecmuasında ilan edilen cDalga> 
komt?disırıin altında yalnız bir tek isim 
\'ardı: Ekrem Reşıd .. 

F.krem Reşıdin .Dalga» sı Şehir tiyat
rosunun komedi kısmında sahneye ko
nuldu. 

Komedinin mevzuu şuöur: 
•K•bar düşkünü Ganimet, erkek kar

deşi Ziya ile birlikte prenses Mühliyenin 
yanına sığınmış?ardır. 

Ganimet zevkine düşkün bir kadın, Zi
ya biraz safça bir de!ikanlıdır. Ganime
tin arzusu, Ziya ıle prensesi evlendirmek 
ve kendisi de prensesın görümcesi olup 
dalkavuk sığıntı vaziyetinden kurtul- Dalyada en ıyi oyıııyanlardan Bedi' 

rnaktır. evlenir. Murad da hapisten e;ıJtınl. 
Prenses yalısına geldiği zaman Ziya Tekrar Eminesine kavu~r. Kayıkçı 

kel!disine il!nı aşkedecek ve teklifi ya- de Ganimetin o1muş1ur.> 
pacaldır. Prenses gelir, fakat Ziya tek- * 
lifinı yapamaz. Çünkü prenses bahçede Ekrem Reşid bu mevzuu tiplere 
b:tlıkçı Muradı görmüş, ondan hoşlan- karakterler vererek sahneye uygun 
mıştır. Muradla b:rlikte yaşamaya başlar . . lecek bir tarzda yazmış, ve onun ope 
E·J halkı Muraddan memnun değillerdir. }erini muvaffakiyetle oynıy~n aktör! 
Ahçı, hizmetçi, sofracı, şoför evi bıraka- girebilecekleri kalıblar hazırlamıştır. 
caklardır. Fakat bir lı5dise işi başka şek- Murad ıolünde Hazım.. kabadayı 
le koyar. Çünkü rilu>adın da pabucu da- balıkçı iken k.bar~aşmak arzusile gul tı l'tı 
ma atılmıştır, genç bir züppe. olan Fuad, bir hale gelen insanı kendıne has us tl 
pren_scse sokulmuş, Muradın yerine geç- ğile canlandırdı. Vasfi Rıza Ziya t•P!' ~a 
rnıştır. bu tün ınceliklerile kavramış olan san t,._ \le! 
Fu&dın eve geldiği gün prensesin bir kardı. Maammer iyi b.r Uz kayıkçı od ~o 

broşu kaybolur ve Muradı yakalar, hap- Necdet !\1ahfi fevkalade ivi bir sofrac ~ 
se tıkarlar. Murad hapiste ikE'n; Muradın dı. Said Göknar, ı:hçıba•:;; Reşid Bat b.ılız 
nişanlısı Eminedc gözü olan. kayıkçı Ve- Arab ~oför; Muazzez, h;zmctçi roller ~ 11h 
li Emincyle rv!enmek nrzu .. unu gösterir. seviı ci lizerinde iyi bir tesir bırakan eSe . • . '-h . 
~mıne ~ura~ı se\·er ama, Murad y~lı~a tarzda yaptılar. Reşid Akıf, züppe' ro ~! 1 

1kcn Emıneyı tanımamazlıktan gelmıştir. nü aksatmadan yaptı. ~ 
Emine Veli ile ev:enecektir. Bedia, Ekrem Reşidin buldugu tı ı.. ~r 

Vaziyet ~ylc iken prem.csle kav~a e- sahne "'le ynşatmasını bilen bir prenses ~ı 
den Fund .} ab~an _ çıkar-~e br?~ -~ıyaya Halide ıevlcine düşkün, ayni zaınııl1 ' 
b_ro un sahte oıdııgunu og:endıgı ıçın v.e- kurnaz b ' r dalkavuk ojmuştu. şcvl<l ~ 
nr. Bu sahte broşa bir tllSJm diye bütün cntarisile, başörtüsile mükemmel bir ~ 
elmaslarından daha fazla kıyll1€t veren lıkçı mşanlısı idi. 
prC'nscs broşu kendisme götüren Ziya ile Jı;met Hu~ 

Hütün Türkiyedeki ) Serseri mayin ler 
Dereler temizlenecek imha edilecek 
Zıraat Vekaleti yurdun muhtelif yer-ı Karade.:ıizde son zamanlarda go 

ıe:indek_i .doJm~ş dere mecra!annın te- len mayinlcrin imhası için bir tahlis 
mızlendırıbnesı hakkında alakadarlara 1 müfrezesi "Önderilmiştir. Müfreze # 
yeni emirler göndermiştir. · 1 . .."" ·· ıd .. - ·· 1 d t ~1 

. . yın erın goru ugu yer er e araş ırw:. 
Memlcketın rnu~~e-~ıf mınt~kala_rı~- Jar yapmaktadır .Son birkaç ay içi!I 

da zaımm zaman gorulen ve zıraatımı- K "'d . d lt ·· ·· ı ·· b 
· h i'\ t h"d' ar .. cnı<: c a ı mayın goru muş. 

zı asara u0 ratan su asması a ıse - 1 h' b" · · . h ed'l · t Cf . • arın ı~ ınsı ım a ı ememış ır. 
lerinın mevcud dere mecralarının za- .. 1 . 1 . k 

1 
·• h 

1 k t]. 11 · · t' b d . ru en mayın erın apa ı ve musta man a uvve ı se en ıs ıa e emıye-
cek de~ede dolmuş bulunmasından i- bazı SO\•yct limanlarından, 
leri gelctiği anlaşıldığından bunların e- zar.ıanla çfaüyüp koparak 
saslı bir program dahilinde temizlendi- dikleri ar.1'1:ılmıştır. 
rilmesi~~ kar«r verilmiştir. Kazma ve Pa.tıar~a tehlikelerini tamamen 111 
kürek gibi basit aletlerle ayıklanması haf aza \ e vapurlar için her zamn!l 
mümkün olabilen bu gibi mecralarının tehlıkc te~kil eden bı: mayiıı1er" k 
temizlenm~i icab eden derelerin tes- sularırmzda ciddi tedbirler alınacıı 
bitine dC'!'hal başlanacak ve düzgün bir Karadeniz serseri m'1yi!ılerden tcnı 
progr:ırnla işe başlanacaktır. lenec:ektir. 

Gelrcek yıl İstanbulda yakacak On sen elik bir yol programı yaP~ 
buhranı olmıy1'cak Eclcd:ye, vilayeti hududları dahılıfl 

,AJınan her türlü tedbirlert! rağmen bu ki ylılların inşası i\fo on senelık 
kış gene odun, kömür fiatları yüksel- program hazırlamış, tedk:k bürosuna ' , 
mislir. Belediye gelecek kış için şimdi- i }ıl 

mistir. Yolların in ... -aat şartnameler 
0,..n tedbırlcre tevessfü etmiştir. Ziraat • - 0ıı 

zırlanmaktadır. iş B~nkası on 
Vekaleti ve odun, kömür gönderen mın- . 

1 
tlıl 

t asfalt çcnılmış olan yo nı 1 takalarla temasa g~ilmiş, stanbula yaz- clJ 
dan bol mikdarda mahrukat gönderilme- rnU\ ::ıfık gôriilmt'miştir. Yeni yollar 

Bu va:Uyet karşısında eve bir gelin 
nlınmasına lüzum göruJdü, ağabeyimi 
evlendırdik. Çok geçmeden evde bir 
gelin kaynana kavgnsı çıktı, bunu da 
bir ayrılık takib etti. 

Kadın cv:nin hem l.anımı, hem hiz
metçisidir. Zevcının karşısına bir sev -
g;lı olarak çıkar, zevcinin sokakta bu
lundugu zaman ıse lüzumu halinde e
vin:n t.utün !Şlerini yapar, ve bu şe
kilde çalışması ıle de haklı bir gurur 
duyar. 

1 lm bir tire kullanmak lazımdır. si t•"rmn edılmiştir. sağlam ~ekilde yapılacaktır. 

Şimdi benin evlenmemi istiyorlar. 
Benim de arzum \ar, maddi, manevi 
vaziyetim müsaid, fc.kat düşünüyo -
rum. 

Akrabamdan bir genç kız gözleri • 
min önüne ~eliyor, kendisine karşı Ia
kayd değilim, o da bana mütemayil, is
tesem verirler, evlenebiliriz, fakat, ya 
gene bir gelin kaynana kavgası çıkar~ 
sa .. halim nt? ol:.ır? 

Vakıa kız biraz &nnemin terbiyesi
ni almıştır, belki uyusurlar, ümidim de 
bu noktada, fakat ya anlaşamazlars:t 

ne yaparım?> 

* Yuk:ırıda okuduğunuz satırları Be -
yazıddan lI. G. imz~siie yollanmış bır 

Fakat krıdın kendi evinin hanımı. 

kcntlı evinin hızmetçisidir, kaynana
ya, görümceye, ktıyına hiı.met etmez 
\'e bu ondan istenı;eınez. 
Çocuğum s~n evine hizmetçi değil, 

kı•ndıne bir ) oldaş alaraksın, fakat 
anlıyorum ki &nnen ve kardeşin eve 
gelecek kadından başka şey bekliyor .. 
Jar. 

E\•lenmPk mi ;ı:tiyorsun? Madem ki 
vaz yetin ınüsaid, mndem ki sevdiğin 
bır kız da var, hiç durma. Fakat yu. 
v:mı müstakil olarak kur. Dağ dağ üs
tünde durur, ev ev üstünde durmaz, 
rleı 1er, bir atn sözüdür. Düşün ve ona 
gbı e 1.areket et. 

TEYZE 

' 

Bacahsızın masharailkları : Ma,ifet J ----------------------------------
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İstanbul lıapislıanesi yıkılırken 
!arihden say/ alar : 

Fatihin rüyası .•• 
Zindanların tarihi 

Hapishanenin bulunduğu arazide nere
lerı yıkmalı ve nereleri yıkmamalıyız? 

-8-
Bandan evvelki k1S1mlann 

hulAsası 
Kıymetli bir bllglnlm.lzlıı yardımlle bu 

ileriyi yaz:m muharrir, Osmanlı İmpara • 
torlu~':lnda tanzlmattan evvelki zindan -
lan anlatmaktadır. Bostaneıbafl hapis -
hanesi, Tomruk hapishanesi. Tersane ztıı
danı. Haseki kadınlar hapishanesi. Ko _ 
tuk dt"nllen askeri hapishaneler. Kapı • 
altı, Yedlkule ve HJsar zindanlarını an -
tatnktnn ~ idam şekillerini saydıktan 
sonra U.nzimata gellyor. Tanzimatta ha
pishanelerde tüyür bir JnlcılSb yapıl _ 
ınışt.ır. Büyuk Reşid Paşa eski uullerl kal
dırmış ve ilk asri hapLshaneyl kurmuş -
tur. Bu hapishanede mahkılmlar için 
bir dershane de nıevcuddu. 

Yazan: Naci Sadallall 

1 

Ta,zimattan sonra Tomruk. Ka.pıaltı 
gibi haplshan~ler ilga ediliyor, belll başlı 
vlllyctlerdf' hapishane binaları yapılıyor. 
O devirde İstanbulda en meşbur hapisha
ne Beıclrnğa bölüğudür. Bu askeri hapis· 

lt7o hane, Totrekan harbinde büyük yarar - Um.umt hapis haftettin k'apuı 

"-' senesinde Akltoyunlu Uzun Ha- - Sevindnb vakitsizdir. Padişahın lıkları gôrülen Bekirağa isimli bir zabit 
iı4k: bütün İrana, Anadolunun şarkına benim gibi daha yüz binlerce askeri var· tarafından idare edildiği lçln bu ismi al-
~~ olmuş, Şirazı payıtaht yapmıştı. dır. mıştır. Şlmdfkl ... üncü ınektebtn bulun-

Yapıldığı zaman bu bina, takriben beş rabalarmdan indirilmeden, üst kata ka
altı bin metre murabbaı bir saha işgal dar çıkarılabilmelerini temin etmi§ olu-

tı hın şarkta dnst olduğu hükümdarla- Bu cevab az daha Ömer Beyin hayatı- duğn yerde de mülkiye hapishanesi bu -
edıyordu. yor • 

.. ttlağtub elmiş, Yıldınm Beyazıda kar· na maloluyordu. lı:nmnktnc!ır. En mühim hapishane ise 
10 
~k şlmdfltl umumi hapishanedir. Bu hapis -
~ Timuru:ı oynadığı rolü takın- Fakat bozgunluk haberi Fatih Sultan hanenin tar1h1 de oldukça eskidir: Blrln-
dofu a b~şlamıştı. Bunun baş~da da Ana- Mehmecli gerçekten müteessir etmişti. el Ahmed bir gün Ayasofyanın karşısında 
~ dakı arazılerinı kaybetmiş olan Kas- Uzun Hasanın sözleri pek o kadar müba- bu Blznns eserini gölgede bırakacak ka -
'onu ve Karamr.n beylerini himaye lağah değıldi. dar büyti!t bir camı yapılması lçln blr 
lI esi bulunuyordu. * ferm:ın yazıyor. 
~~un Hao;ımm gururu son dereceyi Fatih Sultan Mehmed soyundu. Başı (Yazı devam etmektedir) 

ııı )( ~~u. Artık Fatihe kafa tutuyord;..-: açık. yalınayak, cübbesiz, gömleksiz ve ,,,,.,,.,,_ 
lıl~la Karakoyunlu hükümdarı Cihan- şalvarsızdı. Vücudünde yalnız bir pehli- Sultan Ahmed, kurdurtmak istediği 
~f ıle harbetmiş, mağlub ve esir ederek van kısbeti vardı. muazr.am bina için yer olarak, şimdl 
~~nı kestirmisti. Cihanşahm başını Uzwı Hasan da ayni halde bulunu- kendi ismini taşıyan meydanı rnünasib 

~l r SUitanına gönderirken müşaviri ile yordu. buimuştu. 
~ ıca iki vezirinin başlarını da Fatih İkisi de zorlu pehlivandtlar. Birbirle- Fakat Sultan Ahmedin gözüne kestir-
'-l'~ Mehmcde yollaıruştı. Hüseym rinı yenmek ıçın büyük bir ihtiras du- diği bu koca meydanda, o zaman, tarihi, 
~ ayı da mağlüb etmiş, Fatihe bir yuyorlar; kap1pwk içm sabırsızlanıyor- ve muazzam b1r bina :mcvcuddu: 
b'L-l'rıanıe yollamıştL Halbuki bu ild hü- lardı. Bu bina, büyük vezir Sokul -
~r da Fatıhin dostlarıydı. Bunlar Nihayet birbirlerinin üstüne yürüdü- lu Mehmed Paşanın sarayıdı ve 
~~iyormuş gibi son yazdığı zaferna- ler. ti Ahır'kapıdan. şimdiki camıi~ yani 
'erden birinde kendisinin şevketin- Birbiderini yakalamak, enseden tııt- Sultanahmed camiinin bulunduğu mev-
4L.. uıun bah , tilct F .h · mak, yere atmak. üstüne çulla.wnak için kie kadar uzanan bu azametli sarayın, 
• ~ uzı.:n se en sonra atı ı bir ehemmiyeti de. Türk s!vil mimari-
' ?unlu hanedanının ikbali ve me.rn- uğraşıyorlardL )""'-'tın genişlemesı ıçin duaya da~t edi- - Hamle et! sinde b'r pheser sayılmasmdaydı: Zira, 
~11u. Diye bir ses gürledi. bu saray da, Osmanlı tarih.inin en kıy. 
Gele r Uzun Hasan bütün hızile hamle eUi. metli abide~ri gibi, koca Mimar Sinanm 

«q
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l. ~on_ rn eı:ıame Fatihi iyice kız- eseriydi! 

Şimdi, bu binada, maliye evrak hazi
nesi, tapu mahzeni, askerlik dairesi ve 
eskı çadır ambarlan mevcuddur. 

Bütün bu datrelen kolaylıkla ve ferah 
ferah istiab edebilmesi, bmanm azameti 
haklonda bir fikir verebilir kanaatinde
yım. 

Tarih. bu muazzam binanın, Mebmed 
ağa tarafından, hastane olarak yapıldığı
nı yazıyor. 

Bu bakımdan, bJnanm plaru, çok şa
yanı dikkattir: 

Sultanahrned meydanından görünen 
ve tapu dairesinin yanında bulunan di
rekli 'Ye r.ıbbe.li kapı. ba binanın cümle 

kapısıdır. Bu kapıdan girilince, bir se
yirdimle binanın üst katına çıkılır. 

Sey:rcilm, bünkir mahfellerinde bulu
nan meyilli yollara denilir • 

Munar Mebmed ağanın. ~e ola-

rak kurulan bu binada, merdiven yerine 
seyirdim yapışı, 2tce bır zeki eseridir. 

Mehmed ağa bu seyirdim sayesinde. 
hastaneye getirilecek ağır hastaların, a-

Bu b:.nanın üst katı, üç dılılı, ve tak
riben 20 odalı bir dair€ciır. Burası, o mu
azzam hastanenin idaıe amir ve memur
larile hekımlcre ayrılmıştır. 

O dairenin sağından ve solundan. bi
rer kemerli kapı ile, arkadaki binanın 

üst katına geçılmektedir. 
Hastane kısmının üst kntuu teşkil e

den bu ikinci daire de bugun 80 oda sa
yılmaktadır: 

~e bu 80 oda, tamamen hastalara tah
s!s olunmuştu. 

Bu dairenin cenuba doğru uzanan kı· 
sımlan, birbirlerinin içlerind geçerek. 
tl, meydanın nihayet;ndeki Üçler soka
ğına kadar dayanıyordu. 

Hastaiara aid kısunda da ayn ayrı da
ireler mevcuddu. Çünkü mımar Mehmcd 
ağa, hastaneyi yaparken, hastalıkların 

çeşıdliliğinl ehe.mmıyetle nazarı itibara 
almıştı. O daireler say~nde hastane, 
hastalıklar kadar muhtelli pavyonlara 
aynlmıf oluyordu. 

(Devamı 13 iincil ıayfada) 
)~ ,, Çunku butun Anadolu ve Rumeli- Fatih Sultan Mehmedi hiç beklenmiyen 
k.' _ liZerin<1e !ki ımparatorlukla birkaç bir tarafından ve ansızın yakaladı. Fakat, Sultan Ahmed. buna rağmen 
l:lllı~n k ld • Fatih dı"zu··stu" düştü. niyetbıden ~azgeçmedi: Ayasof.yaya nis-
~lt ı:;ı yı t rgı geniş bir memlekete b k ~t·ıtn olan :Fa he (sultan) bile demi- İşler kötü g"diyordm Fatih birdenbire et ·urdurduğu binayı, A:;-asofya ile br· 
~~ <Mehmcd Bey) diyordu. toparlandı. :Müdhış bir yay sertliğıle ge- Şl ~arşıya görmek istiyordu. 

Yeni Arnavudluk Kraliçesi 
'
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h bir cevab Y<?zdı. Bunda Uzun rildi· sonra Uzun Hasanın göğsüne kor- c istiyordu ki, frcnk mimarlarını~ 
L a

11 
' k tt Osmanlı mimarlarına mağlubiyetıen,· ilk 

"'°da a nazik bır surette yazılan lakab- kunç bir yumru a ı. . .. _ b '--n ld O k d k ğ 0 "'1şta göze çarpsın! Bu .maksadla, bah-

tı.. sonro şu satırlar okunuvordu: Uzun Hast&n sarsı ı. ·a ar ı go su "'' i J b. settiğ miz ~u tarihi sarayı, Sokullu Meh-
ı..._ - -~ devlete mağrur olup, haddinden yarılarak yüreğinin ır ı>arçası yere d p d ~"u me aşa an, tam altmı~ bin filoriye 
'~ z. edip bimsaflıklar harekatın kıl· ı düştü. yani Vcn<.>dik altınına satın aldı! ' 
~aı,a~mcti ıntikali devlet ve imaret F 'h kl * her tarafı Sokullu Me!ımed Paşaya. bu ro bin fi-

b 'ilem ek ttır > at1 sırsı am uyanmıştı; j I ·a b k s- ı-Qlınd · . . orı en aş a, ut ucede bir de muaz-
'lllt· an sonraki mühim satırlar, o za- ter içinde ıdı. zam maliküne hediye Etti 
~d.t ... ı lugatlı ve anlaşı1maz şeklile ya- Hemen vez~lerini ve yakınlarını top- $okulluya, Sultan Ah~ed tar"'fmdan 
~tndan mealini yazıyoruz: ladı. Onlara ruya:sını anlattı. ~ 

~raliçe, belf'dlye 1talkonandall şehir laalbm aeli.mhyM. doldall ltlbum: Arnandlllk 
lUecliıı;l Bel~ Belsl H ikmet. Dehine. Kraliçe. Tin.il Be&edl7e ...... - aida da: 

&ranpn•n aw \..'~enin kafa tasını bir takını şeytan - Pad ş:ıhım, bu bir zaferin tcbşirid.ir. hediye C'dilmiş olan ° binanın yal~ı ve ~nt k B hanesi de halen, SokuUu ailesine men-
"Q h Uları doldurmuş. Onları sav. Bil Tereddüd edilecek bir ~y Y •• o tur. ıze b lı k h su bulunan varislerin e1lerindedir ve A ~ '"-~rf~sı ı.sıam ülk<.:sidir. Dedelerdenbe- vadedilen zafere kav.u!\J'll. a . u .. ze·r·e _emen rnsvudluk kralı ~ı'<l ırı S d d hala mevcuddur4 Şimdi gene, Sultan Ah- Zogonun Macar kon· 
-~ erın yuTt"klerinın yı:ığı devleti- hareket etmeliyiz. ızın ızustu uşme- m~d tarafından satın alman tarihi sara-
lı~ Yüzıi~ıi şenlendirir. İslam ehline niz Has Murad Paşanuı ~g~nuna alô- ya dönelim: lesi Aponyi ile ev • 
~tıl k;\srlın varsa sen ve sana yardım mettir. Lakıu son zafer sızındır. Sokullunun bu sarayı. yıkıldı, ve oııu:n lencceği malfundur. 
tibu er_ de devletin dÜ'"manlarısınız. Bu Dediler. enkazı üzerine. Sultan Ahmed. adını ta- Bu izdivaç eırafm· 
~~ lÇ'in bızim atımız eğerlenrniş, kılı- Rüya artık ağır.dan ağıza g~iyor; bü- şıyan muazzam mabedi kurdu. da bir çok dedikodu • 
~ ~nmıştır. Bilmedim ve yanıl- tün orduyu dolaşı~or; askcrl~rı coşturu- Fakat; },kılan o sarayın teferrüatın- lar çıktı. Aradaki din 
~~ Yesin. ~enin bu tarafa gelmene yordu. Çok geçmeoen berkesın zafere o- dan elan b.r parça. fUlldiki Umumi Ha- aynlığmdan dolayı 
~ii Yoktur. Şe\1val ayında, senin zul- lan ınancı son dereceyi bulmuştu. pishanenm içinde bulunduğu Sultanah- Papanın izdivaca mü· 
"l'l'ı tılazlumlıu üzerinden kaldırmak, Ordu D:ıyburda doğru yola çıktL Allı mcd meydanının kenarında hali mev- aaade etmediği aöy -
•~a Ve nişanını yok eylemek için 0 ta- gün yürüdükterı sonra temmuzun yirmi cudci·•r. IMe ,. . . ~ .. T d u lendi. Lfızım ıelen 
lıt l47

3 
cct;ım.. altıncı pazartesı gunu ercan yanın a Camiin kurulusundan sonra. pad· ah müsaadenin btihsal 

ehı-.. senesi martında Fatih Sultan Üçağızlı denilen yere varıldL Fatih, düş· I serınhnarı hassa Mehmed ag~aya · bış "-~ "

1

ed · b 
1 

l , ıca e- olunaca~ı rivayet e • 
"llclatd Ytiz b n k şilik bir ordu ile Üs- man ordusunun Otluk e i tepeıerinde, den havı atın yapılmasını da e tti an y ld - ·· d- J • mre · dildL Bugün bilinen 
~~t enisehire doğru yola çıktı. harb ıçin saf yapmış 0 ugun~ ~or u._ Osm ... n!ı tarihinin en büyük ve en şe-
~I. &on B ans hanedanı olan Pale- Uzun Hasan sal! cenaha kuçuk oglu refli mimarlarından b'ri olan M h d bir hakikat varsa o 
~ tdan <V t ) un oğla Has Murad Zrvneli, _sol cenaha büyük oğlu Uğ~rlu ağa, bu emri şahaneyi aldıktan eso::a. da izdiv~cın yakın ~ 
\ 't,ı::;:•rs tli i yüzünden tuzağa düş- Meh~cdı kuman~an yapmıştı. Padışah Sultannhmc.>d meydanını, birçok binalar- da vuku bulacağıdır. 
~ ~ b.n s lmiş askerden mühim t~ . kı şehzadesım onların karşılarına la tezyi_n etmı.şti. . Müstakbel kraliçe 
llias "u harb meydanında kaldı. Ken- ko}du. Bu hınalardan bır kısmı, tamamen yı- liram ziyaret e~ 
'ttu Ö l'Uldu Mora valisı Turhan Beyn Uzun Hasanın Türkmen SÜ\·arıleri ya- kılmıı;tır. Fakat, en buyük parçalan, ha- ve halk tarafından "'t ~ ?lı r B vle bazı muhlın şahıslar man dö' üşüyorlardı. Fakat Fatihin bir la durmaktadır. tezahüratla karşılan . 
' l1 _ - r Urun Hasan Bayburdda <'Ok mu rnrcbe>lerdC' pışmiş olan yiğıt as- Ve bu :nevcud binalar, gözlere takdir, nuştır . 

....._ c}0 du u z man: ke>rleri karşısında her ıki cenah ta bo- hayret \•ereb"lecek hır hc·ybettedirler. S srni.ln ı orcıusunun ıyı· kısmı olan zuldıL Oruç nammd<i Sıvaslı bir sipahi B:.ıgiı ıku Umumi Hapıshanenin mü- R e ~ j m 
1 

e r i -ıı.:_ ı ask mizden biri bu ziya-
~ dı.işı. eri b zu d Ömer Bey de e- yahud &zablar ağ ... sı Mahmud, Uzun Ha- hinı bir kısmını teşkil eden kışla, yani 0 

-...,,1Şt1~· llr1ık l'nlihin eski kudreti kal· sanın küçük oğlu Zeynel n başını kese- zamanki Liblrile Mehterhanei bfimoyun rete aid bir inlıbal 
ıı..;L j. rek şehzade Mustafanın ayakları dibine kışlası, mim.ar Mehmed ağanın kurduğu tesbit ediyor. Diğeri 

akat şu cevabı aldı: (Devamı 14 üncü sayfada ' o binalardan binsidir. kraliçenin en son re • 
ıimleıuıdeı biridir. 



• Sayfa 
'. 

Köpekle Maymun 
• Bi.r varmış bir yokmuf, evvel zaman r 
tçtpde bir maymunla bit' köpek varmış. 
Maymunla köpek günün birinde ayni 
7olda birbirlerine rastlamışlar. Maymun 
7orgunmuş, köpeği göı ür görmez yal
'Yarmaya başlamış: 

1 lerakb ve Faydah 1 
Bağıran kimdi? 

Bu olmut bir vak'adır. İngiltıereee her-
kesin tanıdığı mef}ıur bir )d,.,.,o:n hir ak-

pm geç zaman de
niz kenarında d~ 
laşıyordu. Deniz ~ 
den acı acı bir ses 
duydu. Ve sesin 

'-' 1 geldiği tarafa 

- Aman köpek kardet. demi§, canım 
köpek kardeş, demi§, ne olursa senden ı 
olur.. sen, bE:>nden çok kuvvetlisin, beni 
sırtına al da biraz taşı .. ben sana çok yük 
olmarr.! 

~W:::::::.::~ baktı. Bir insa -
mn dalgalar arasında boğulmak teh-

miş: mıyor. Çarnaçar fCene koşmaya başlamış. ıı.ıc:esi içinde çırpınarak yüzmiye ça_ 
- Peki nıaymun kardeş, demiş. haydi Düz yollar geçmiş, çakıllı dağlar tır- lıştığını gördü. Adam derhal soyunthı, 

Köp"k merhametli imi§ .. hiç düşünme-

sırtıma bin. manmış, derelerde yüzmüş ve nihayet .;uya girdi. Ve boğulmak tehlikesi geçi -
Maymun l'Öpeğin sırtına atlamış. Fa- bir ormana varmış. Maymun gittikçe a- renin olduğu tarafa doğru hızlı hızlı yüz. 

1 k.. miye başladı. Acı seslerin ardı arkası ke-kat köp(ğin sırtına atlar at amaz ope- z~tıyor, gn.tikçe dayakları çoğaltıyormuş. 

r--~===::;:::= ... -----ı Artık köpekte takat kalmam!f. Birkaç silmiyordu. Yüı.ıe yüze nihayet yanma 
varabildi. Fakat o zaman bunun bir a • 

kere yere yatmak istemişse de maymu-
nun sopasını yer yemez tekrar yerden ğaç kütüğünden başka bir şey olmadı -
fırlamış, kopnaya bqlaml§Dllf. Orman· iJnı anladı. Şimdi diyeceksiniz ki: 
da, ağaçlar arasında koprk-en, birdenbi· - Peki denizdeki ağaç kütüğü)'dü 
re köpeğin aklına kendisini kurtaracak ama, ağaç kütüğü acı acı bağırır mı? 
bir fikir gelmış. Çok ilerlerde iri bir a- Bağıran ağaç kütüğil değildi, kütüğün 
ğaç dalı bir yana doğru uzanmışmış. Dal· i1ze . k 

p ' • la, toprağın arası köpeğin yüksekliğin· rıne ODmUf bir deniz kuıuydu . ... :.·~_;.: ......... .,.. .... ....,. -=- "" -· - den pek az fazla ireiş. Köpek o tarafa • 
&' doğru olanca hızile koşmaya başlamış. o. Dört ağaç arasındaki kule 

nun böyle hevesle koştuğunu gören may• 

ğin kulaklarını sıkıca yakalamış ve ba-ı munu:-ı yüzü gülmüş: 
caklarını karnı altından iyice sarmış. - İşte böyle olmalı, dem!ş, böyle koş. 

Elindeki deynekle de köpeğe hızla w- mali. Şimdi ne kadar koştuğunu öğren· 
rup: ı dim ya, bundan ~nra biraz yavaşlasan 
~ Dehey. . başına sopayı yersin! B~n bir. a~ evvel 
Dıye bağırmış, köpek, maymunun yap-• arkadaşlarımın yanına gıtmek ıstı,-onım. 

tığı bu ;şe çok sıkılmış ama hiç ses çıkar
madan bir müddet koşmuş.. ve nihayet 
yorulmuş, terlemiş.. 1 

- Maymun kardeş, demiş, artık ben de ı 
yoruldum, hele sen biraz in de yürü! · 

Maymun kızmış. Köpeğin kulaklarını 

biraz d3ha sıkı tutmuş, deynekle kafası· 
na vurmuş: 

- Duruyor da söz söylüyorsun ha, 
haydi bakayım koş. 

Bu kule Kalifor-

niya şehirlerinden 

b!rindedir. Kule, 

yapılı~ tarzı itiba· 
rile dünyada bir 

tanl'dir, dört tane 

ağacın ortasına a-

~aç!arı. direklerle 

bırbirine bağla· 

mak suretile ku

rulmuştur. Kule-
nin birçok katlan 
vsrchr. 

I daşlarım birden üstüne çullanırlar. En 
bilyük parçan bir nohud tanesinden iri 
olmamak üzere seni parça parça ederler. 

Köpek bu sefer çok kızmış, fakat ne 
yapsın .. dursa dayak yiyor, dönüp ısır

mak istese kulaklarını maymun tutmuş 
olduğu ıçin dönemiyor, zıplayıp yere at
mak istPse maymun bac:ıklarile kamını 
kıskAÇ gibi yakalamış olduğu için ata· 

Arkadaşlarımın arasında keyifl~ sırtın· Köpek, maymunun bu nankörce söz
dan in<?rim. Bak sakın orada kulaklarını lerine kızacağı. yerde gülmüş ve içinden: 
bıraktığım zaman beni ısırmaya kalka- - Şimdi aen göreceksin! 
yun deme, işin fena olur. Bütün arka· Demiş. Biraz daha hı~anmıı ve tam o 

-------------------------------.. dalın hizasına gelince dalın altından ge
çivermiş. O geçmiş ama üzerinde dim· 
dik duran maymun geçememiş, çenesi 
çok şiddetli bir surette dala çarpmış ve 
sırtüstü yere düşüp avatı çıktığı kadar: 

- Aman çenem! 

ZZi 

Bir varmış, bir JOlalıUf, 
bir genç t.llld ile bir lhUyar 
Ulld Varmıf. hı Wtl bir 
gün mattan gıdak

lıya gıdatlıya dolaşan 

tavutlan aeJHdlJorıar
mış. Her lklılnln de tarm
lan &ÇDlJf, lhtlJar Ultl 
genç tllkiye: 

Karartqtırdıldan l'lbl 
Japmışlar, her ıtısl birden 

• bQcum etm14Jer. oenç Wt1 
nöbette kalDllf.. ihtiyarı 
ıavutıan birer birer bo
luyor, karnını doJ1U'JIU:va 
çah,ıyormQf. Fakat ihti
yar Wlr.1 o tadar oburmq 
tL 

oeno Wlr.1 betıert:en bir 
aralık kuıatuıa bir 1e1 
gelmlf: 

- Eyvah. pllJorlar .. J&
kalanacatısl. 

Demlf, öteldne de 'ba
tmnış: 

- Kac;I 

-

- Jfe diye bunlan uzak
tan aeyred1yoruz.. demlf; 
yanlanna aotulanlım n 
karnımızı uta basa do
yurduktan aonra uzakla· 
plım. 

Öteki ruı olmQf. Ta
TUkJar bqlanna gelecet
ıen habersiz dolaprlarten, 
lht11ar t.llld blr turnaslıt 
da dQfinmtlf .. 

Pabt, lht!Jar tıW kar
nını çok fazla doyurmq 
oldutundan bir tiirltl to
IUP kurtulamamış .. Ye ora-
da talmış. TaYUklann -
hlbl lelm1f ft ODU yaka• 
1amlf. 

•• ç Wldye: ~ 
- Evvell Nn .., 
tamımı doyurunaı. 

mtş, sen nöbet betlll'•: 
tehlike olursa Mal iM _,. 
berdar edenin.. Mil ~ 
mmı doyurdulltaD ~ 
nöbete ~ertm .. .en .,,. 
mm do)'UnlllUD. 

---Bir kafese hapse_. 
lbnd1 lbtlyar Wld ~ 
dlldlli kafeste oburl•j. 
nun cezasını çetmelt~ 
mlş .. ve kurtulsa bir _ .d' 
böyle .. yler yap~ 
mış. Ama; onu ya 
kolay kolay bırakır ıosf 

Diye bağırmış. Çenesi awcunun için· 
de: Sinema oyunu 

Küçük Nihad bahçeye 
çıkmayı, dolaşmayı sev
mez.. dalma evde, odada 
otô1"T"la~ l!=terdi. 

Bir gln annesi ona li-
181 blr kafes lçlnde, çok 
l6zeJ Men bir taş aJmlfb. 

Annesi onu bahçeye çı
kardığı zaman fırsatını 

bulunca eve kaçardı. 

- Jflbad, ded1, bunu ta
featen oıtaraıım.. kena
nnda ufak deWtler olan 
bir kutuya toJa]ım. 

Kuş kafese gıraıgının 

nıesı gtinii gene neş•eyle 

ötmiye başlamıştı. Annesi: 

Ve, evde de her zaman 
pencereleri kapar, öyle o
tururdu. 

Birkaç ıün aonra Nihad 
abnesine: 

-·Bu tuşa ııe oldu, ar
tık ötmOyor!. dedi. 

- Aman aman! 
Diye bağırırken köpek kahkahalarla 

gülüyormuş: · 
- Dostluğun kadrini bilmiyenlere bu 

bile azdır! 
Demiş! 

---······· ·--····- ....•.. -
IYeni bHmecemizl 

Bir kol saati 
veriyoruz 

Ben dört harfli bir kelimeyim.. si· 
:ı;<> \'aktinızı bildirmek için .. ceb. .e 
girer, masanızın üzeı·inde otururum, 
üçüncü ve dördünca harfimin hazan 
üzerine binerler. Hazan da ona araba 
çektirirler. !kinci veya iıçüncü harf· 
lerimden birini kaldınrsanız, alışve
rişe aid bir masdann maddei asliyesi 
olur. Aynı kelimeyi ters okursanız, 

içine j"emek konulur 
Bilin bakayım: 
1 - Ben kimim? 
2 - Üçüncü ve dördüncü harfle. 

rim nedir? ::,ızı ve etrafmwlakilerl çok ellendire-J 
3 - İki veya üçüncü harflerimden cek bir sinema oyunu hazırladık. Yuka· 

birini kaldırırsanız ne clur? nda üç resim var ya .• onJan kesiniz. Hu 
4 - Bu kelime tersten okunursa birini ortadaki çizgiden resimler üstt.e 

nedir? kalmak üzere ikiye katlayınız. Elinizde 

Kutuyu açtılar, tu, ku
tunun dibinde yan 61il bir 
halde ldl. Onu oradan çı
karıp tekrar kafue lu>J
dular. 

- itte Hlhad. dedi, kuş
Jann oldulu l'lbl lnsanla
nn da bol baTQa UıUJac-
11n ...-. 

Artık Nihad da hergün 
bahçeye çıkıyor, bahçede 
oynuyordu. O da gürbiiz
leşmlş, ~·eıerımitt.ı. İn
anlara bol ha va ve bol 
pnef her .. yelen daha ltı..-.... 

Bilmece); gazeteden kesin, bir ki- iki tarafı resim olan bir kiğıd var değil 
ğıda yapıştırın ve cevablannı altına mi? Bu ~ağıdın arasına bir mukavva 
yazıp bize gönderin, bir kişiye §ık sokup kiğıdm büyüklüğünde kesin ve 
bir kol saati, dıAer yüz kişiye de Son 

1 
her iki mukavvaya yapıştınn. Resmin 

Postanın küçük okuyuculan için yap- saA ve ,ıol kenarlannın ortasında kenar-
tırdığı güzel ve kıymetli hediyeler- dan yarım i&ntim kadar içerlek birer de- tu~up •esml çevirirsenız .~-" ..ı. 
den vereceğtz. Bilmeceye eevab VeJ'• ' lik dellniz. Her iki delile aallamca birer pkillerin nuıl hareket etUJder-

l'-me....,.,_mil_dde_ti_on_ı.t __ sO.,.ndilr....ııııııiı· lııliııiıl_..-lifılre ~ Bul • alttaki kaçik ,. aema .,.- pıt ......... 
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Aşk Perisi ile 
Bir Mül8kat 

yenı ser om 

Doktorlanmız ne diyorlar? 
Cezayir Pastör enstitüsü doktorların

dan Serjanın ekseriya ölümle neticele
nen akreb sokma-

Bu haf ta göreceğimiz 
filmler ve mevzulan 

Yazan: ismet Hulusi ____ .. 
sına karşı bir se· 
rom keşfederek 33 
kişinin hayatını 

kurtardığını haber 
vermiştik. Bu, be
şeriye! için iyi bir 
müjdedır. Yeni keşif hakkında kuduz 
hastane~i müdürü Dr. bakteriyoloğ Ze· 
kaı Muammer •ıunçnıan ile görüştüm. 
Doktol." Serjanı tanımakla beraber ken
disi Diyarbakırda ilk akreb mücadelesi 

ba•iiadığı v:ıkit c.rada yf'ni kurulan ku· 
duz müessesesinin de ıni.:di.irü bulunu· 
yNdu. Bu itibarla da rnli~ahede ve ted· 

1 
kikierinin kıymetı olduğu şiibhesizdir. 

Doktorun muayene evınde karşı karşı-

' 

yayız. Doktor anlatıvor: 
- Cezayir P2stör eru:titi:sü direktörü 

• SerJanın akreb ZEhirine karşı bulduğu r:'Tederık Mıırı t>e Janet Gayııt>r cTat;h Günefi• filmmde 

~(':cımu . tat~ik ettiği .33 hastad~n ald~~ l:Ju hafta İstanbul sinemalarında gös- dıriyor. Kız pek muvaffak olamıyor ıse 
ıyı netıce~ı akc.demıye takdım ettığı I terilen iilrnleri ve mevzuiarmı bildiri· de, Napolconun tarafınd&"l ~meğe da· 
hakkmdakı telgrafı oku<ium. Fakat tel- yoruz: vet ed;Iiyor. Kız, bapıste bulunan Heinzin 
gr.-ıf "azıh dı>ğıldir. Size bu meselenin e- TALİB GÖN!Şİ affını rica ediyor, delikanlı ilkönce kızı· 
sac;ım anlatayım: Bu film Melek sinemasında gösteril· yorsa da sonradan yah~ıyor ve kızla ev-

- Anlarsmız.. size bunu misalle :ın· Ev\·elce Paris Pastör enstitüsü ikinci mektedır. le!lfyor. t'uzlu leblf'bi alacaktım. Leblebici, leb
lebiyi tartarken gözlerim duvardaki lev
haya >lişti, okudum: 

latayım. siyah gözlü, sıyah saçlı bir ka- direktörü Profesör J<alm~t yılan zehiri· E!>th.:r köyünden talihini tecrübe için Mİ}ŞKÜL iTtRAF 
dın namına hareket ederek bir erkeğin ~e k&rşı bır serom :r.esfrtmişti. Bu se- Holly .... ooda gelmiştir. 'Meşhur yıldız 
kalbine girJniştim ve oradan çıkrnıyac~k- ı rom, senelerdenberi zehi.rli yılan. ısır- HE'rman vasıtadle bir lilmde iş buluyor. 
tır.l. :ki giın sonra ne göreyim.. benım malarına karşı muvaffakıyetle tatbık e- Herman kendi filminde bexaber oynatır. 
temsıl ettiğim siyah saçlı, siyah gözlü 1 dilrnekte ıdi. Esther çok muvaifak c-lmu~ ve yıldız ol
kadın ı;aman renginde sarı saçlı olma- .Akreb zehir! de yılan zehiri cinsinden JN?ştur. İki artist e\·le~yorlar. Seyahat
mış mı? O artık dt>ğişm ·~ti. Ben de yeri- <'lmı.ın ha.sebile Kalmetin bulduğu serom ten sonra tekrar film çevirmeye başlı
mi değiştiı mck mecburiyetinde kaldım. da zehirli akreb !StrmaJarında tatbik e- yor!ar. lierman f~nu:ye başlamıştır. Ka
Ah bu boya fabrikalan öyle aldatıyorlar dilerek iyi neticeler ıdınmakta idi. Hatta rmnın yıldızı yükseldik~e kendisininki 

cAhı ınineJ'aşk ve ba1itihi:t 
•Ahrcka kalbi bihararatihi> 
Gece matbaada tek başıma idim. Gün

düz gördüğüm ltvha gözlerimin önüne 
teldi: 

- Ahı mlne]'aşk! 

nedim. Odanın kapısı açılır gibi oldu. 
Cözlermıin ör.üne tuhaf bir cisim geldi: 
~e bizim, mürettibe benziyordu. Ne de 
lt.llkineciye .. ~u saatte gelen kim olabi· 
lirdi? 

ki... D~yarbakmn meşhur zehirli akreblerine sönn:eğe yüz tutmuştur. 
Mesela sokakta pembe yanaklı, kızıl karşı füzurnunda KaJmetin bu seromun- Sarhoşlukta yaptığı hareketlerden ka-

dudaklı, kıvırcık saçlı bir kadın gidiyor.. dau da istifade etmiştik. rısının şöhretine zarar verdiğini görerek 
bir erkek 0nu göruyor, beğeniyor .. bana Bınacnaleyh Serjanın yeni bulduğu çok müt;:essirdir. Artık i~ te bulamıyor 

- Ne düşünüyorsun, dedi, beni çağır- da iş düşı.iyor. Erkeğin kalbine giriyo- habn verilen seromun ya Kalmetin yı- ve günlerinı k&rlSllla litiblik etmekle 
J't\adın mı? rum. Faknt bu çok zaman devam etmi- lan :ı;ercmunun t:ıth~kinden elde ettiği 1 vakit geçiriyor. 

- Ben "ni ~ağırdım. Ben kimseyi ça- yor. Çünkü kadın evine gidiyor, ben de neticedir veyahud doğrudan doğruya ak- Yint bir gün sarhoş olarak denize gi-
tırrnadım k... erkeğı teşvık edip götürüyorum. Hatta rcb zchirindcn istihsal ett!ği akrebe kar- riy(\f ve ölüsünü çıkaııyor!ar. Karısı çok 
-Ahı minel'aşk, diyen kim? hazan onları evlend;,riyorum cia ... Fakat ŞJ lJir seromdur. müteessirdir. Fakat un'atını terketmi-

- Ben dl?Giın. kadm bir kere banyoya giıdi mi? Pembe . , k J d k b k ycccktir. - Hangı mem.e et er e a re ço tur 
~Ben de geldim. Ben aşk perisi!im .. ı yanaklarından boya ~ılin!.yor, yerine çi- NAPOLYONUN ÇAPKINLIKLARI 
Bıraz korkmakla beraber, gazetecı da- ç"'k boz.ug·u renksız hır yuz meydana çı- ve tehlıkt>lidir? " Saray sinemasının bu haftaki progra-

l'tıarlarım kabarmıştı. Ayağıma gelen bu ' kıyor. Kıvırcık saçların maşa kıvırcığı - Bilhassa sıcak memleketlerdeki yı- mmı bu fılm teşkil etmektedir. 
tşk peri:;ıle bir mülakat yapardım: bozuluyor. Diken diken oluyorlar .. tabii lan ve akrebler zehirli ve tehlikelidir. Bu Lisa c Yena. tıya1.rosunda küçük bir 

- Kuzum perı hazretleri madem ki bu ani değisiklik ~.arşısında ben jnkisari aknbl('rin ~okmalan s.ıatlerce bır insanı artistt:r. Büyük b:r sa."'l';:ıtkar olmak he-
ieldiniz, 11•raya ctursanız da.. nayak uğruyor ve bulunduğum kalbden 1 kıvraııdırır. O kadar şiddetli ağrı ve san- vcsindedir. 1808 deyiz. Napoleonun ayak-

- Nereye, kalbine mi oturayım?.. kaçıveriycrum. Söyle kabahat benim mi? 1 cılar ~·apar. Ötedenberi buna karşı a· latma Avrupa kapanmış bulunmaktadır. 
- Yok teşekkür e:derım. O kadar ya- _ Evet kabahat sizin değil! m0nyak ve emsali kalevi ilaçlar tatbik Rusya ayak diriyor. Napoleon, Alrnanya-

~~q,, ~eğil.. sandalyeye oturun da sizinle _ Bir de züğürtH.:kten hiç lw>şlan- edilırse ~e 1Ju ~ztı.rabı .her zaman dindir- da 'Erfurtta kra:lan ve Rusya Çarını top-
az Konuşalım. mam. Züğürtlük kapıdan girdi mi, ben rnek kr.bıl değıl~ır. I.scyle yapılacak se- luyeır. Onun asıl ınabad~ Rusya ile an-

- P(>ki ga7.eteci hatırını kırm1yayım. eden kaçarım.. ve bir daha geri rom pek kısa bır zamanda ısırılanın ız- !aşıp Avrupayı taksim etmektir. Bu sı-
lconuşalım söyle bıkayım derdin ne pelncer ı tırabatını g:dererek hayatını tehlikeden rada eğlenceler tertib ediliyor. Lisa da 
lt· . . ' . , . ' ge nıem. k bil: 

trrıı sevıyorsun, o seni sevmıyor mu? A k perisi bir kere dah<> bir ah çekti: urtara .ı. Napo!eonun huzurunda oyun vermek 
--:-- Hayır dostum, sevdiğim filan yok, _!Belli ki üzüntülüsünüz? - Kaç nevi akreb vardır? hcvcı;ile :!:rfurta geliycır. Yolda ressam 

~tıınle bir mülakat yapmak istedim de.. . -ı t.Jzü'miveyim de ne - B:ı~lıca iki nevi akreb vardır. Birisi llcınz'a rastlıyorsa da kavga edip aynh· 
llani . . . . . y k b K d . . _ Nasıl uz•ı mem. 1 

• 1 senın ıçın ustaaımız a ·u a rı. b h mivetimi kaybedeli- her zaman ve her yerde görülen küçük yor ar. 
•O . d b" d k . . d vapayım.. en c em J H ı N 1 ı. ed"ği d cı.ıce en .r ev çı ·arır, bır kadıd en J • ld neler bir zamanlar akrPblerdır. Bunlann &<lkmaları 0 kadar e:nz, apo eonu ,.;ç sevm ı n en, 
tn - 1 . . ~ denberı neler o u, ' d k 

guze endamı halkeder. demıştı, dog- d 0 amıınlar da şiir var- ehemmiyeti iıaiz değildir. D.ğer büyük onun karikatürlerini yaparak ağıtma 
l'll rtıu? her şey ben ım. z . . . k b ı üzere, Erfurt'a götürüyCir. Erfurtta, Lisa 

A. • • . . dı h 3 yat vardı, zevk varaı, fakat şımdi akreblcr ı un arın bilh~~sa kuyrukları 
şk perısı ıçını çektı: . · b 1 kadar ehemmiyet altı yedi, sekiz ve hatta ciokuz boğuma He1nz'in babası ıle tanışıyor. Adamca-

- Ah h' k'd d • "d" ınsanlar ana es.u,,ı ""z, cğlunun evde bu1urunamasmdan isti-f • ıç sorma, es ' en ogru ı 1•• • b . • n hepsi mahvoldu ka::lar olanları vardır. Zehirleri de kuy- e:;• ) 
lkat ı:i d" k 'bl · ı·· d' o ı vermey ncc un.a.ı - · fadc ederek kızı onun odasına misafir e-

"i • :.- m ı ra 1 er m ure ı. n ar en . ·· b •rrü n \"ar mı? Eski musi- ruğun uc.t11dakı bogumdadır. En uçta bir 
~·tkın v· d.. ·· t 'b Soylt• eskı şıır uı; d1.vor. G<oee, Heinz oda~ına dönünce, Li-"'" ucu u mu cnası · en manasız . · ? Eski ha,·at bugün var iğnesi vardır kı, bu iğne ile sokarak ze-
"4Zij dü ~ ·· l r k ı kı bugun var mı. · sa görür ve onu derhal kovar. Tiyatroda _ n nya guzeıı ıa ıne oyuyor ar.. ıru? Eı.ki zevk, eski neş'c bugün var mı? hiri de vi.ıcude venr. b"I k . . L " N 

1 • t'rnek ask peri lcıri coğaldılar. · d' . k b oynıya ı me ıçın, •sa, apo eonun ge-
l - Hayır canım, bütün dışarıda güzel- - Evet yok! ~ Bır ışı a re ne kadar yavru ya- ÇP.ceği yolda bir ağaca tırmanıyor ve tam 
ilt en.,t:tüleri ~cıiclı. - Eskiden ır0nç kızhır gece sabahlara pur · . . . . araba geçtiği sırada kendini imparatorun 

t - B!r şey daha aklıma geldi P-eri haz- kadar benim için gözyaşı dökerlerdi. De-1 - Dısı bır skreb bir S<'ft>rınde seksen 1 arnbasına atıyor. Bu hal Napoleonun 
~etleri, siz bir kalbe girdikten sonra bir likanhlar sevg lil nin sesini duymak kadar yav:ıı ydapkar dve .ya,·1rul~r türedik· pek hoşuna gidiyor ve ona baş rolü ver· 
\(aha 0 .J k .. 1 ., . . bu"·'ik deiiJikleri , ·apmaktan çe- teiı sonra J(en ı en ını ze ıırlıverek, ya-

ra11an ~ı mazmışsmız oy e mı. ıçın en J t • •• .. • k - d k" . ~ • . . 
Gene . . . kt.. k· !erdi. Benim i~in ölenler, oldu- nı karnına uyrugun a ı ıgnesını batı· 
- 0 ~çını çk~d ı . . b . . d" n~~z olurdu adımı vtccd ile anarlardı. rarak öldılrür. Ölen ananın cesedile yav-

~· a es ı enmı,.. en gerçı gır ı- ren • .. .. 1 b •1 k büy-
tSU'!ı kalbd k k . t k lb- 'H lbuki c:imdi anımı anarlarken gulu- ru .u o:. enere ur. 
l@t en çı nıa ıs ernem ama a a ~ " .. . .. ? - Demek intihar eder. 
la ·"'tık esl:i kalbler d(.'ğil .. eskiden in· yorlrı.r, ben gulunç muyum. - Ev~t . .. Müntenir •nanın cesedini de 
ıı. 11~ar kalblcrinin hükümleri altında ya- _ Bılmem ama öyle bulanlar da var. 
ıcıt} yeıvrulan yiyerek beslen:rler, büyürler. 
l. .. armış, şimdi kalbler insanların bil· _ F·,,kat bilmiş <ll ki intikamım çok . . b 
"'Ulltleı-· .. k' k r . Sogu:t !l'\f'VSim gırmce unlar da koğuk 
)e• .. tne girdiler .. mesela geçmde ga- büyük olacak, ben gene es ı uvve ımı diblerinde u~uşuk bir halde kalırlar. İlk· 
hır. güzel bir kadının kalbine, yakışıklı kazanncağıın ve hunu s~n~ is~a.t ta ede- baharda harekete geçerler. 
~1~rk:k ~kline .girip kurulmuştuı:?" bilirim. HC'nüz si7.e ~·c s:zın .. g'.~ılere ~ek Doktor ilave etti: 
llU a~a hıç nıyctım yoktu, fakat gu- tesir etmiyorum. Çunku buyukten ışe 
)\. n birinde J..adının S?ÖZÜ önüne birçok başlamak ocnim Jıdptfoıdır. Bu son sene- - Diyarbakırlılar, i!k gök gürleyince: 
.-.ıra rn- b 1. r .. Akrc>hlcr cıkıyorlar> derler. Bilirsiniz ' ucevher koydular.. }erde: vnptıKlarımı ıı sın ya. 

- Sonra ne oldu.? _ B·zim komı::unun küçük kızı, öbür kı, ilkbahar ~·ağmurları ekseriyetle gök 1 
- ~ ı .. k.. gürlcmesile başlar. 

'ttı v e o acak, beni kalbinden so ttp ko:nşunun oğlunu sevip kaçmıştı. 
hile e bir daha da ııe olduğumu sormadı _ Bırak canım c•nlardan bahsetmiyo- Tevjik Necati Kozol 

...:_· A . rum, bti~ üklerdcn b31.st>dıy9rum. Kral- Yüksek tedrisat müdürünün 
lli~d ~a bir şey var ki, sizin de aleyhı- ları emr me aldım. Bmıcian sonra yavaş 

e sezl · d h tedkik' ~ri ~u d . er ı~tiyorum. Siz e uyunu- yavaş bütun dünyayı tekrar emrime ala-
~e değ Ştirmı~s:niz. Ne bileyim bir yer- cağım. 
81.l Urup oturınaktan hoşlanmıyormuş- _ ç lk yalvarırım aşk perisi .• size çok 
.,,,,7uz.. kalb, kalb gezmek sizi daha çok yalvarırım. Ya!nız br,nş ilişmeyin! 

IS E'l"ldl • 
_ rıyormuş. () gnliba ::;on sÖ7.iımü dı.:ymadı, çünkü 

bQ,. Bu do~u ama kabahat benim değil, birdenb!re kayboi.uvermişti. 
.1a fabrikaJarn:ıu.. lıflMlt H.ıtl& 
.... Anlamadım. 

Yüksek tedrisat umum müdürü Cevad 
A"lkaradan İstanbula gelmiştir. Dün 
yüksek muallim mektebine Haveten ya • 
pılitcak paviyon inşaatını gözden geçiren 
umu:-n müdür bugün 1'niversitede me§gul 

1 olacaktır • 

Sümer sineması:ıdaki bu film, Brik 
von Strohaym ve Albert Prejan tarafın
daıı ~evrilmiştir. 

Sihirbaz profesör Vinkler Parisin bil· 
:yük barlarından birinde hüner1erini gös
teriyor. Esk.idenberl Goudon namından 
bir Amerikalıyı kendine düşman bili
yordu ve ondan intikam almak arzusun
da idi. Bir gece sey!rci:er arasında onu 
görünce öldürüyor ve yak:ılanmamak için 
artist Jlelene'i buluyor ve geceyi kendi
sile geçirmesini söylemesi için yirmi bin 
frank teklif t>diyor. Kadın kabul ediyor
sa da Callas namındaki sıvil zabıta ıne
nıüru meseleden şübheleniyor. Callas 
muvaffak olmak için genç zabıta rnüfct· 
tişlerlııden Andre Laurent.! Helene'e gön
derıyor. Kadın ona ır.cyleciiyor. DeJikanlı 
kızı seviyor. Helene her şeyi ona anlatı
yor. İşi öğrenen VinkJP.r kendini öldü-
rilyor. 

LOREL HARDİ FAKA BASMAZ 
cf pek• sınemasında gösterilen türkçe 

sözlendirilmiş bu komE.dınin mevzuu 
şudur: 

Lorel ve Hardy uzun bir seyahatten 
sonra yorgun ve bitkin Farvest şehri lo
kanta ve oteline gıriycırlar. Bir müddet 
yorgunluk aldıktan sonra otel sahibı Fin
den Marie Robert ism!nde bir kız tanıyıp 
tanımadığını soruyorlar. Ona gizlice bir 
sır tcvdı ediyorlar. An~atıycırlar ki, Mary 
Robertin babası ~engin b:r altın madeni 
bırakarak ölmüştür. Tapu senedler.ini 
LC'relle Hardiye teslim etmiş ve bu şe
hirde yaşadığını zannettiği kızını bulup 
vermelerıni söyliyerek ötmüştür. 

Fın, bu ıki safdili aldatıp ellerinden 
senedleri almak için, otelde hizmetçilik 
eden hakiki Mary'yi g•zliyor ve kansı 
~ntöz Lolayı Lorel Hardiye Mary'dir 
diye tanıtıyor. l.orel Hardy senedleri 
Fine teslim ediyorsa aa b r müddet sonra 
hakıki Mary ıle bulu~uyorl21. Bin türlü 
rr.ücadelelerden ~onra iki kahramanunız 
senedlerl geri alnuya ve sahibine venni
ye :muvaffak ohıvorlar. 



?O S.J'f• 

KOMOJEN 
SAÇEKSiRi 

S.çlara elzem ol•• 
bir gıdad1r. 

Saçların kOklerinl ku"etlendlrlr. 
DökOlmesinl keser. Kepekler! ta • 
mamen giderir ve bDyQma kabill· 

yetini arbrarak: saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu lAtif, kullanı11 
koJly bir saç eksiridir. 

IN<iiLiZ KANZUK 
ECZANE Si 

--. BEYOCLU - lsT ANBUL 

İstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Pı>asada satılmakta olan ispirtoların ••tış fiatJan, 15/Mart/938 tarihinden iti· 

ba:-en indir:Jecektir. 
Dükkanlarında yakılacak ispirto cBo yalı Kamineto İsp.rtosu> ve şişe içinde 

tuvalet ispırtosu satanlar; mevcudlannı birer '>cyanname le 14/Mart/938 ak
şamtra karlar •Ytıkı1acak ispirtolara aid olanlar Kabataşta kain Bc~üdürlüğe 
ve şişeli tuvalet ısp:rtosuna aid olanlar da en yakın satış depolarına.. bildirc-
c~klPrdir c}]84» 

r P OFIL AKSI 1 
'- > i:.e soğuk:uğu ve FrengiC.:en korur. ~ il - Zir at Vekaleti Satınalrna Komisyonundan: 

1 - Açık rk~ltme usıılile 20 ton arap sabunu alınaraktır. 
2 - .Muhammen bc...Cel -4998- lira, ilk teminat 375 lıradır. 
3 - Eksıl mc 21/3/933 de saat 15 de Zirnt Vekaleti bınasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara'da Zira.at V ekalett Satınalma Ko..rnısyonundan.. İs-

anbuld'da Ziraat 'Mudurlüğunden ve İzmır Zıraat Mücadele Reis'iğınden para
az ölnrak verilir. 

5 - isteklilerin mektubları veya mak buzlariie birlikte muayyen günde 2490 
sayılı kanunun ık nci ve üçüncü madde lennde zikredilen YC'sikaları cksıltme 
saatindc:ı oir saat önceye kadar komisyona vermeleri. cl161> 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
l/:i,'938 tarihinde açık eksiltme usuliylc miibayaası ilan edilen 520 kilo Kala

yın me7kur tarıntc )apılan eksiltmesinde ,·er1len .fiat lityık hadde bulunmadığın· 

:fan ışbu kalayın a~ık du.illmesi 11/3/19~ Perjembe günü saat a f . bırakılmış-

tır. (11~1) 

Gümrük Muhafaza Geael Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - 1 sayııı a~ık deniz motörünün gü VE'rte tamirinin 16/3/938 Çarşamba gü-
nü saat 11 de nçık eksiltmesı yapıla01k tır. 

2 - Tasınl:ı.n"n tutan 2024 lira ve ilk tem:nalı 152 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görü Iebilir. 
4 - Is eklilerin gün ve saatinde kanuni vesıka!an ve ilk teminat makbuz!a-

rjyfe Gala~ eski İthalat'-'Gürnrüğündcki Komisyona gelmeleri. cl097 • . - .., 
Nöbet el lllllJlllflllllll 
!c:.!~!~:.~ıan ı i/ 111 j'jlll t~.b~ <ihctlndekller:•un.ı,. ,..,.,_ llıı ~ll;;;ııılll J 

Şehir Tlyalroau 
Dram ~.ı ~ nı : 

Bu akşam saot :..o.ao da 

BİR ADAM 
YARATMAK 

Ar.ı.!lr-:ıyda: (Sanın). Alemdarda: (Sırn 

Asım). Beyazıdda: (Belkıs). Samat7ada: 
CTtonıos> . Emln6nünde: ~Salih NecaU>. 
EyübdP: CArit Beşir) . Fenerde: (Emllya
di> . Şchremlntnde: (Nfwml. Şehzadeba
şında: (İ. Hakkı). Karagumrükte: (SU· 
ad). Küçükpazarda: <Neaati Ahmed\ 
Bakı rköyünde: <H11Cl1). 
Beyoilu cihetindekiler: 

İstlklil cadd~lnde: (Dellasuda» . Te~
ba"-ında: <Klnyom. Karatöyde: CHfise. 
7ın HüsnO>. İstiklll caddeslııd•: (Lhlion
elyanl. Pcngaltıda: {NarglleclJan>. Be
flktaşta: <Süleyman Recebl. 
~adçl, Kadıköy " Aaalanlaldler: 
Ükführda: CİtUhad). Sanyerde: (Asaf). 

Kadıköyunde: <Sıhhat. - Rıfat>. Bilyllk· 
adada· <Halk). Heybelide: (Balk). 

3 perde 

Komedi kısmında bu .ikşam 
saat 20.30 dn 

DALGA 
Komedi 3 perde 

Yıızan: Ekrem R şid 

Çocuk kısmı bugQn saat 14 de 

MA VI BONCUK 
Yazan: Momtu Zeki 

Ş'!hzadebaşı cFERAJb Sinemada 
ZATI SUNGUR - ÇİN-çiN trapa 

tıtil.LER V ARYETESi - Akıllı köpekler 
Bu hafta sinemada 3 film 

1 Y eı j neşriyat 1 Kadınlar Klübü (Daniel Daryö) 

1 

______________ , C~ret Kralı (Rişar Talmaç) 

Boğaziçi _ Şlrket1 Hayriye tarafından her İnt.!kam Yumruklan (Şarl Stllftt) 
ay çıkanlan bu reslm.11 mecmuanın mart sa- Cu:nartesl - Pazar maUnelertnde 
J1.""1 Boll:ızlçlne ald güzel resimler. yazılar, fi- r-___ ı_ru_m,_ve_um_u_mı_va_rr_e_teı_er ___ • 

lrler ve karikatürlerle intişar etmlşUr. -
ERTUu. Ul. SADi TEK 

rın<I ı 

TlYATROiU 
P z ırtesi (ıf{adıkOy 

ı::; ruyya) da: (Fakir-
1 r m s meresi) Sah: 
(Ba ırkOy) Çar nmh 
(Ü~Qdıır) slnemala-

(bu · W.aaal Böyle Bı~i) 
V-.dvil li perde 

BALK OPERETi 
7 Mıtrt Paznrtesl 
ttkş.ttmı Beşıklttş 

Sund P.ırkda 
• 9 •da 

PIPIÇA 
8 M rırt Salı akşamı 

c 9 • da Panga~tı 

Kurtuluş sinemasın· 

da ENAILER 

SON POSTA 

lstanbul Borsası kapanış 
Hatları 4. 3-1938 

ÇEKLER 

LoDdra 
Nn-Yon 
Parla 
lıW&De 
BrütMI 
AUna 
Cene'fl'W 
SofJa 
Aml\erdua p,,_, 
Vl1ana 
Ma\1r14 
Berlln 
V&l'fOft 
Budapefll 
BUia .. 
Belıırad 
Yokohama 
Moston 
Btok.boJm 

Açılıj 

630. 
0,7954 

24, 'll 
ı~.1317 
4,t»976 

86,7460 
3,43 
63,49'~ 

l,Cı3J 

22,6687 
4,ı063 

12 3»10 
ı,967ii 
4.19 
3.9976 

106 317 
S4,2857 
2, 7'l6d 

23.6926 
3 0..26 

Kapanış 

630, 
0.7946 
M.42 
U>,1350 
4,6976 

86,7460 
3,43 

63,4920 
1,4l33 

32,6687 
4,2003 

12.3810 
ı.9686 

4 19 
3 9970 

106 317 
S4,2d57 

2.7268 
23 61.ı.6 
3.(ı825 

ESHAM 

1 An&dohı tm. ,. 60 
pe41n 
A. Şm. 1r. eo vıı.delı 

Somonu - Nektar 
Al.lan çimento 
Merke:s bankaaa 
ıı Bankaaı 

Tele!on 
HUhat ve DeRlr. 
Şark Detlrmenl 
'lerko.s 

Açılıı Kapaıırı 

100 100 
10 26 
7 tiO 

12 76 
1 06 
7 

t~TiKRAZLAB 

Açılıı Kapa.mı 

Türk bOrcu l peşin 

• • 1 vadelı 
• • 11 vade. 

TAHVİLAT 

Açııış Kapaoı7 
Anadolll ı pe. 

• 1 vadeU 
• u pe. 
• u va. 

Anadolu mil. ııeştn 

PARALAR 

Mart 5 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: . ~ 
1 - Kabataş ambarında nıevcud müskirat imıllerine ynrar 1 aded pres pi

ıarhkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 18/III/938 tarihine rastlıyan Cuma gilnü saat 10 da Kabataf 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapıla~aktır. 

IlI - Satılacak mal hergiln Kabataı ambarında göriıl~bilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa".tte % 15 teminat pt" 

ralariyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyon& müracaatları ilan olunur. 
cuot-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satın AJma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 1135 takım elbisenin 22/3/1938 Sak 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tas•nlr.nan tutan (17,025) lira \'e ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şartname. evsaf komi~ondadır. Görülebilir. 

4 - İs:eklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 saytb 

kanunun 32 ne{ maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mektublarını Ga· 

lata eski İt.halat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. (1053) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
EV\·cl !stanbulda Kayserj hanında icrayı ticaret eden ve halen nPrede olduğıl 

anlaşılamıyan J. B. E. Keun. 
2244 No. lı 9/7/933 günlü beyanname ile gümrükten geçirdiğiniz 7€ balya men• 

sucattan 50 l:alya~mın şehadetnamesi tasdiksiz olcuğundan 35 liıa 41 kuruş şeb· 
b~ndcr harcile 3 lıra 54 kuruş muamele vergisi ki cem•an 33 lıra 95 kuruşun tara· 

fınızdan ödenmesi lazım gelmektedir. Bu }aranın 10 gün ıçinde Gümrük veznesi• 
ne tcd~ye edilmesi, (;d.lmcdiği takdirde hakkınızda 1723 sayılı kanun hükmüne 
tevf ıkan ve tcıhsili emval yolile icrai taki b yapı!acağt bılinmek ve tebliğ makamı· 
nıı kaim olmak \!zere keyfiyet ilan sure tile bildirilir. (1185) 

ilan Tarifemiz 
--M--

Birind aahile 400 kuraı 
ikinci salı:le 25G ,. 
()çüncü r.ahi.le 200 » 
Dördüncü uıhile 100 » 
iç .ahifelu 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen ~lr müdd•t zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıraccıklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için &)TI bit tarife derpiş 

edllmiı::tir. 

Son Posta'nm tlcart ilinlarma aid 
işler i~in şu ndrE>se müracaat ~ 
nıelidir: 

Dr. ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Ôksurnk ve nefes darlığı, boğınnca 
ve ktzamık OksUrükıerı için pek En 11Uf Cic;·n .L •cıoıR Dbcdık J[oDektlf 61r~ 

1 tesirli llaçtır. Her eczanede ve ecza .J .J 1 H 1 A K.abra•nzade B.aa 

\.. depoımnda bulunur. .._~~---------------_:========An=ka=n=ea=d=d=aı==':::::' 

2IR 



Rus doktorları Stalini 
zehirlemek istemişler 

ta . (~aıtarafı 1 inci lllJlfada) 
~e!~ ıstıcvab edilmışlerd~r. Bu suçlular 
... digerlcri gibi bütün suçlarını itiraf et· 
... 

1flerd · ır. 
"1Su~lulardan eski Özbekiı.tan icra ko
be ~ı reisi Feyzullah Hucaef 1920 den· 
:b\;~. hıyanette bulunduğunu itiraf eyle
___,,ır. 

ikt Uaha Buhara halk rumhuriyet reisi 
li ~ nasyonalist b~rliği Ut: münasebete 
llır~~ck Buharayı lngiltere ile Sovyetler 
tt lığı. arasında bir tampon devlet hali
İıı .gctıı ı:ıege çalıştığını ve Özbekistanı 
~ &ilu. l:ımayesine koymak için de 1930 
it Moskovada Hikof ve Buharin ile te-
~sa geldiğini söylemişt;r, 

111 
°•·acf bundan sonra Özbeklstanda na

dGat ~rnaz hareketlerde bulunduğunu, en 
tı rı ve ziraati baıtaladığını anlatmış· 
ter. Bu. cümleden olarak partinin köyle
bat tevzı olunmak üzere verdiği 130 bin 
~hayvanın ancak 30 bininin köylülere 
ler hldığı ve yü:a bln:nin nasyonalist • 
Ce arasında paylaşıldığını bildinni§tir. 

lıe tatıl olunmuştur. 
Krestinski'nin itirah 

~lcoskova 4 (A.A.> - Moakova muhakeme
~ dün!tft ceLseslnde, müddeiumumi Vl -
~ 'nln sıltJ istlcvabını müteakib, Kres -
._ __ . tam bir itiraf te§kll eden a§ağıdaki 

...... Allatta. bulunmuştur: 
~-~itak sdhasında verdlilm ifadeleri ta
~ ~Jid ederim. Dün, o dakikadaki 
"1 Ul oir h1asln, hava ve muhiUn yaraL -
'taı.a 'baıb bir bicabın, 1tt.1hanmamenin kra· 
' tizertmde bıraktıtı hislerin '9e marazi 
-._ tJn ıeeırt altında, batltab aöyllyecet, 

l ben mtil'rtmlm diyecek halde detlldiın. 
ile ~•evet, ben micrimblı. di7ecetım Jel'
)Jt en hemen mlbanltl b1r tanda, cBa -
,_ • lll6crtm c!~illlm• diye ce•ab verdim. Dlln 
-..:lklın lDllumlyealnln önünde, batlkatı 
~ecet w daiına Troçtıst mücadelesinde 
-...: dutumu IUraf edecek mecalde detil • 

~"ilana karşı aerdedllen bütün ittlhamlar -
._, kendimin tam surette suçlu bulundulu
lllt lı:abuı ett\lim huauaundatl bu beyana\ı-

lı:a1dPtmesini mahkemeden taleb ederim. 
N~lerle itham ediliyorlar 

'«oakovada cereyan c·tmekte olan mu • 

hakeme hakkında Londrada çıkan Deyli 
Telgraf gazetesi ıunları yazmaktadır: 

Muhakemeleri yapılmakta olan 21 si
yaset ve ilim adamlarının 1918 senesin· 
de Petrograda b:r Alman taarruzunu, ve 1 
't:kranyanın AJmanya tarafından işgali
ni lır.zırlamakla ilham edilmektedirler. 

Bu 21 maznunun üçüncü ve yüksek ca
sus ve tedhişçi merkezini kurduklan zan
n.>lunmaktadır. Hatırlardadır ki, Karl 
Rad~k, 1937 kimunusanisinde, ayni suç 
yünanden muhakeme edilrruşti. 15 sene 
hapse mahkum edilmiş olan Radekin bu 
mahkemede şal\id olarak celbedilmesi 
rııuhtcmeldir. 

Mü.erimler bundan maada 1921 denbe
r i Troçki tarafından idare edildikleri ve 
gizli planları çalıp, faşistlere satmak su· 
çile? de itham edilmektedirler. 

Mahkemede Stalinin şahsına da sui • 
kasd yapılmak istenildiği, ortaya kona • 
caktır. 

Maxım Gorki, Mencinsld ve Kubipfin 
tabii ölümlerile öldüklerine dair rapor 

veren üç doktorun da bunları kasden öl
dürmekle maznunen mahkemeye veril • 
dikleri anlaşılmaktadır. 

Doktorlann ~lan 

Diğer taraftan Deyli Expres gaıetesi 
de §U malftmatı vermektedir: 

cKttmlın hastanesi başdoktonı dok • 
tor Levrinin muharrir Gorkiyi basta iken 
ve!'em mikrobu aplamak suretile öldür· 
düğü, ağır sanayi komiseri Orjonild§f de 
zehirlediği iddia edilmektedir. 

Ger.e bu idıdaya göre Stalinin hU8U5t 
doktoru profeaör Vinogradov, bmıdan üç 
sene evvel, StalJn, anjin puatrine tu • 
tulduğu sıralarda iğne yapdmuına 1ü • 
zum göstermiş, bunun üzerine Stalin de 
ecnebi doktorlan çağırtarak kendisini 
muayene ettirmiş ve neticede iğnenin lü
zumu olmadığı anlaşılmış, bu vaziyet Ü· 
zerine Dr. Levrin, kaç kereler, Staline 
zehir vermeğe çalışmıştır. 

. 
801' PONA ~ti 

(TELGRAF HABERLER~ Sigortal_a_rı_n_m_ü_· r_akabesi 
1. ·ı· . . . . Yeni proje hakkında Refi Bayarın beyanab 
ngı ız ışçı partısıne 

• Sigorblann teftiş ve mürakabesi ı lıterım ti bu aöderlm blO bir aman tana • 
hır cevab için vücude getirilen yeni kanun pro • nun ruhnnu kritik mablyeUnde detlldir. A7· 

j · ha.kk dak' nk te d d . nı zamanda da aizi temin ederim ki Türtl. 
~ . ~ ı a e. •. yur m;nuz a 1;§ 7ede çalışan bll\imum aıcorta otrte~eri bu 

" • "" • • goren mıllı ve ecnebı sıgorta şırketlerı, kanunun ruhuna hiç bir zaman muarız de • 
Sılahsız lngıltere elinde cevabf nporlarını hazırlamakla meş - tlldirltr ve olamazlar. Zira aöyledlltm llb& 

sopa ·ı • • d al ğı guldürler. Bu kanun projesi, memleke- bu kanun ıamamen tetnlk uuaıa ısttnacl 
1 e mı J&n arm 1 timizde ilk defa Büyük Millet Meclisi- etmektedir. 

yapacak ? ne verilmeden önce efkAn mnumiy-e Kanun" proJeal b1r bakımdan da nwmıe • 
" • • ~ -J ketimU doviz vaziyetine temas eden nokta .. 

Londr~. 4 (AA.) - İşçi partisi hükll. ~esı ve ~et- mevzuu 0~ lan ihtiva etmektedir. Ecnebi aıcorta şirke~ 
metın silahlanma programına karp mu • dolayısı ~ eynoa buyük bir ebenunıye- lertnJ':'l ııenelerdenberl attettitlerl poliçe tar.-
halif bir cephe almıştır. ti ve kıymeti haiz bulunmaktadır. tılıklannın blr tısmı memleket dabllinde lnl 

B Dün bir muharririmiz Avrupadaki lnnınatıa beraber diler bir :tımıı da ecnebi 
unu mevzuu bahseden Eveninı Neva . - . ınemlekeUerlnde plase ed1lm1f vaziyettedir .. 

gazetesi iıçi partisin .ddetl hü temas seyahatınden donen Milli Reas- ler. B -"- b .___ --• e §1 e cum e- - U M"d- _ Refi Ba .1 ua.... u AAUUD proJ~ tamamen mn-
diyor ve ciıyor ki: surans mum u uru 1 yar 1 e 11 bir endişe De hareket ederek harlçde ta-

İsçi parti . . ta _ . gerek seyahati ve gerek yeni kanun lan bu rezenlerin memleket dablllne getl .,. 

d k l 
sı ~a nın mudafaasım temın projesi h?kkında görüşmüştür. Milli rıımeslnl 1cab ettirecektir. Memletet1mlf.dd 

e eı:e o an S?1ihlanma programma bı'r ın · bi irk tı ~ . . • Reassürans Umum Müdürü Refi Bayar ueaees ecne ı e erin Beynelmllel para 
taı artan ıtıraz ederken diğer taraftan d . r k.. lcr!zl ve nttlcesi 1tlbarlle bazı devletlerin dö .. 
İngilterenin Avrupan•n yarısına ailih emış ır 1· viz tekayyüdatı kanun proJeslnln· lcab et .. 
vermesini ve bundan · . •- Bn sefertl A'f111pa eeyahatım ifbirlltl tlrd\ğl ~klld"? hareket.e geçmeleri mıi§kül .. 

l k 
~f . başka da Jandarma- yapan •lrketlerle temu ayabatlmdlr. Neti • dür. Ancak teknik esasata riayet eden v'"' 

ı vuı esı '- apm :....: ıco:1 u... ced v 
• • .J asını .1a.ıyor. owuısız en mtmnunıım. normal çalışmayı lcendlslne prenalp 1tt1baa 

İngıltere elinde sopa ile mi bu jandar • Kanun n bnun esbabı mucibe proJele • eden şirketlerin bu tanun proje.sini tamamea 
malığı yapacaktır.. r1n1 okudum •e hatt.l Aft'Upada llgortacılar tatbik etmekte mü.şkülAt görmlyeceklerlne 

Çinlilerin bir 
çevirme hareketi 

muhitinde tanQDun aklaler1n1 tedk1k etmek enılnım. 
imtlnını da bulabildim. Türk şirketleri ise esasen Türk Milli iktı-

Kanun projesi tamamen telmlt flllsata sadt,.atına ayak uydurarak kendi bünyele -
latlnad ~e~t yapıJmıt ft cidden b1zlm için rinl ona göre tanzim etm1ş olmalan ltibarlle 
oot Uizumlu batıl yaptlmUJDda ~ bile ta- bu tanun projealnln derhal tatblklnde hlO 
lınmlfbr. Kanunun berett umumlyesl bir bir müşkülata maruz deflldlrler. Esasen de 

Hankeu 4 (A.A.) -/;lıı membala • kiU halinde tedt1t edlldJll pm•nda ı.wı- bu kanun projesi ruhunu, tanun mevcud oı.-
rından bildirud· ~. - ç· kıt' 

1 
dat ettıti ga7e teknlt bir hesabla aisortalı - madıtı halde de tatbik etınif bulunuyorlar. 

. ıgıne gore, ın a a • 1ann sigorta ,ırı.tıeri nndlndetl haklan -
rı, Sarınehn geçmişlerdir. Bir çevirme nm atgorta otrketl nezdinde serbut olarak Kıymet haline konulan sermaye 
hareketinde bulunan bu kıt'alar Japon bıratıımamuını Ye bu haklamı de•let ıara- Bllirslnlz ki bundan iti sene evvel lfiAs e-
kıt'alanna ansızın hücmn etmİşıer ve tından memleket ikbadl biiDJeslne uygun den Feniks dö Viyen sigorta firketı ve onun 
2 M rt ta 'h · de U . . . tekllde •e aallam eeaaıarıa m1lll taynUlara Tilrklye muamelltı için lr:urmut oldulu Tör• 

,a . rı m ey - Uey ıle Hsiçı - yatırıımaaını temin etmektedir. tı7e Mllll 11rtetl memleketlmis sigorta atı -
ang ı gen almışlardır. BWrsiniz ld hayat alcortalannda b1r al _ dest uzertndf' yaptıtı tesir hükdmetlmlzln aı-

Şanghay 4 (A.A.) _ Rö ter: Ja gortaJı prtmlnl tediye attl1 anda muanen dıtı tedbirler ve bize ftrllen esaaat daire -
. •• . , • Y • pon bir am:ın .,nruı ı~ s1goria tb'keUnden ainde inhlWden kurtarılmıt -.e algortalıla -

hnberlerıne go:e, Şansının batı cenu • b1r hait sahibi olduluna dair eline sigorta rın eJlerlndetl algoria poliçeleri sıfıra ın .. 
bunda muhasara edilmiş olan Japon poliçealni almaktadır. Bug1ln bir llgorta .PO- mltken ~Diden bir tıynıet lktisab etmeleri 
kıtaatı, yeni organize edilen motörlü llçeal Jalnız lfrk!Un ımaıını delil ayni sa • temı.1 edllmlft.lr. F.ter bu kanun projesi bu 
k:taatla hala mukavemet etmektedir manda da btlktmeıln bu tanunda 1at1hdaf 111Asdan evvel yapılmıf olaaydı bu flrketle -

• ewtt ga~ ııe TIU1ı: parua esaaatına ve ayni rtn lfiAslarının yapabllecetı zarar blr hiç 
Tokyoda reqinlik 18.JD&Dda da t&rtılıtı tahtı temine aıınmlf mesabesinde tabrdı. Bize burada bu iki ştr-

'.V k. .f So .. bir tetll fttiaab etmektedir. BeJDe}mllel mn te~ ifiisından sonra Mllll Reaasiiransca 
. 0 ? o. - n ?arlimento hAdise - :suat· arasında bu yaztyet fevtalAde blr ma- ~nJden kıJID8t haline konulan ve halkın bir 

lerı, mıllı seferberlık kanunu projesi • hlJetı haiz detlldir. Blztm için 1ae esaslı bir tuarrufu olarak kurtarılan aigorta aerma -
nin mü1akeresi sebebile politik meha • ihtiyaç hallndedlr. YC:Sinin bir mllyon setız yüz on dört bin yedi 
filde bir gerginlik vücud bulmuş olma- Kanun projesinin teferrüatı bakımından yüz on blr llra altmış kurut olduğunu soy -

" t ktedi henüz katı etQdJeriml va-"•• dAMH- U llyebiUrim, 
sını gos erme r. " JH&U9 ... O&MU. • 

mumJ bir görüıle geret tatbltat bakımın - Milli Reassünuıs'm muvaffakiyeti 
dan, gerekse tcab eden bazı nukatm lllvesl Bu seferk\ seyahatimde muhtelif ecnebl 

Almanyada 

~7!!~~:;~ia!:~;~~;!~!de !~ 4 ~~~m AJm.n ~ oo 
erlllgor Görüşebiliriz, digor sabah balta ile idam edilmi§tir. Kendisi 

zarurl olacağı fUtrlndeyhn. Mütehassıs ar - memleketlerinden tekrar iş temlnlne mu -
tadaflarla eaaa1ı şekilde ıedklk ettikten son- vatfak oldum Mll1i Reassüranaın bu saha 
ra bulr~ OHalıl DllQr VM&lete lak· tuerindeJd faalbeU her stln nouJcoe icab 
4llm edUoeelrtlr. Yalım derhal ll&ft etmek ecktn .emereJ1 nrmektedlr. • 

Konsey kara _ _. r--1-;-~-~-ın-··-b-;-;Mk-d--;ki akisleri 
L (Bq tarafı 1 incı sayfada) (BO§taTGfı ı met ıaflfadll) vatana hiyanet cürmü ile idama mahkWn 

~~ber yapılacak tenzillerin yüksek olan ihtilafların ıiyui olmaktan ziyade edilmiş !di. İIAmda Funke'nin komin - (BG§tara/ı 1 iftci ıayfada) !yalnız mahalli bir bant ueri ricude ıet.ır· 
ı ı tem• · mrl n-- · l>i A ,___ zı İtalyan gazeteleri, Balkan devleUeri • me.kle kalmadılınt, ayni zamanda Akdenll 

~a an ardan evvel az maaş alanlara psikoloiik oJdu""''"'U söylemiftir. nın e UM:nne cenu ruıuuıJ& • aı.-aı tin d h1zm • tt"'"' .. ' 
i 

,, &~ b-."~"' b. -ı...; .. d b' ,_ .. Din nihayet garbi Avrupanın vesayet ve mua eme e e e .. e ~ kaydedl • 
-.,: .. yolunda .kuvvetli bir cereyan var- Hatıb, ıu suretle devam etmi§tir: nm u,,.... ır ~-· e u aomiinilt lef'" yor 
\ıa' ~~ksek maaşlarda ü~, dört liranın ' cBu psikolojik mlnialann orta~an kalk kilAtı vücude getirmege tefebbüa ebnif hikimiy~ttnden kurtuJarak müstakil bir Kuvantul, ba.tmatalulnde Bulprlstanıa 

lib h·bı · b' olduğu beyan olunmaktadır. Balkan s1yueti yapmıya muvaffak olma- da llUbakmı müdafaa ederek diyor ti: "'9 . 1 maaı sa ı erme ır yapma ması zamanı gelıniftir. Almanya ile' mil· lan, dünya vaziyetinde yeni bir lmilin Bugün gene Baltan Antantmdan bahse -
'-dı •ti temin etmiyeceği ileri sürülmek • zakerelere girişmeğe Amadeyiz, fakat bu E 1,. k E b dolmakta oldutuna alimet diye tasvir et- dlllrken, bizzat Kral tarafından tahta çıktı• 

-r,'· . • müzakerelerin iki müsavi taraf arum. - m a ve ytam ankasının mektedirler. tının llk yıllaruıda teablt ettllt tetılde not-
.... etızıl.ttın muayyen bır maaş haddin· da yapılan müzakereler mahiyetinde ol- hisse senedlen· B k J h ,_,_ __ d üh' • f tal naıarmım taartb etmek tatertz: 
~ aı:;ağ • la tatb'k dilin · dah u arar ar aAAW a en m mı te • Balk Antantı t. Fakat B ı la ~ilin~ .~ .?ıan ra . '. e .esı a ması şartile.• Ankara 4 (A.A.) - f.stih,,_ _____ ılratı yapan ıazete Giornale d1talia'dır. tania ... Ba:na '-•---~eve bllbaaaa ~~a~uı: 
~- goruJmektedır. Bu tenzilat sene • Hod?.:ı, cFransa, Sovyet Rusya ye ,.. UllllUJU,il ~ 
;:, taksim edilecektir. İlk devrede ten· Çekoslovakya arasında mün'akid mu • nazaran em:~ vçıkae eytam bankasınca ev :,,~azete, Balkan devletlerinin son ka • garlann zorluk göst.ermtyeceklertnı Qmid e • 
~ 50 lıra ve dah ğ ala sulh . tinin b' l velce tedavule rılınış olan B ter _ ~ gösterdikleri realiz.mden dolayı cfi7oruz. i:' tatb'k edil . a ~şadı maaş ~l • ahedenamenin .. sı~ase ~ • tibi hisse senedlerine sahib bul~ • kendilerini tebrik etmekte Vf. bu ka.Tarm Ttmpul paetesınde, eald hariciye müa~ 
~ ol ı kt mdesı yo.un a temennı er leti olduğunu gostemıiŞ bulundugunu• larm arzu ettikleri takdirde bu his prkt Akdenizdeki dostluk.lan takviye e- tarı Gafcnko, Ankara konferansı netıcele .. 

unma a ır. ·ı- ' tmictir • d ·"ini - 1 r1n1 tahlll ederek d17or ti: ı a\e e ~ • .. .. antanttan bah- seleri banak.aya bedeliyle satabilme • ecea .. soy emektedir. Gene ayni gaze • balyan İmparatorlutunun tanınması Ye 
4 fa f '/lrJı iJn Hod7.a, aynca ~~~ük _ leri için, bankanın 21/3/l9 36 de top • teye gore bu dostlutmı tanı inkişafına Pranko h1ik6metlle bazı mtinasebetıer teslal 
4ftl sederek bu teşekkülu~ ~~~gı ve Aza }anacak olan umu.mi hey'etinden ..ıa- minı olacak bir şey -.arsa, o da Akde - mtlft.erektn tararlapmfbr. Buna diyecek hio 

lele hediyeleri devletlerin menfaat bırligını kaydeyle- hiyet istiyecektir. nizde sahilleri olan devletlerin bazı gar· bir şey yottur. zıra ttaı)'lln tmparatorıutu 
'8 (Bq tarafı l bıcı .ay/ada) miştir. bt Avrupa devletlerinin harb gemilerine bir •serçek. Ur. Diler taraftan. mllUyetper-
.._ )a dönecektir. Ondan sonra da Tar· Bilahare İngiltere hakkında şöyle de bazı limanları hareket üssü olarak tah- ver İspanya da bir cgerçet. Ur. Çünkü, bir 
-..., .\d .. . . '. . . Sovyetlerin V.ar.·.Q 0 . yıldan ıazıadır, Franım memleketin uçde ı ... 
~ ·.""'ana ve DortyoJdakı dığer çıftlık, mıştir: . . . v IJB sıs etmeleri hadisesidir. Bu arada Gior • kislnden tuıasını idare etmektedir. 
ti;.~l ve muz bahçelerine kıymet tak- İngiltere Başvekılının, ~en tara .. • Elçiliği binasının nale d1tali gazetesi, Balkan konseyinin M6'ter* Jaa4acllar 

~çın cenubi AnadoJuya hareket ede- fından 24 Haziran 1937 de soyltmen soz Camlarmı Jıırdılaı• neJrdUği tebliğde Montreux itilafına Beigrad 4 <A.A.) - Antarada toplanınıt 
~ · leri ben!mseyen son nutkunu Çek ef • --.. 1talyan:n da lŞtirakine dair olan fıkra • olan Balkan Antantı konferansı hakkında 

~lovadaki çiftliklere bütün müşte - karı umumiyesi memnuniyetle haber Moskova 4 (A.A.) - Sovyetıer Birli- ya da temas ediyorsa da bu hususta 18• tefBlrlerde bulunan Samuprava gazetesi şöy .. 
~ Ve demirbaş eşyasıle beraber 366 almıştır. Büyük Britanya İmparator • ğinln Var§Ova mulahatgüzarı, Polmıya rib bir şey söylemeksizin ihtiyatlı bir dil le 1

:: k 1 in özl 

A ... ,bin lira kıymet takdir edilmiştir. luğunun siyasetindeki ist~ bu ye- hariciye nezareti nezdinde Sovyet bllyük kullanıyor. Gene bu gazeteye göre Mon- latl9.rı oı:nıa: ıçı~ :ıc::._ lfl= için ~~ 
1-t....._radaki Orman çiftHğinE' miiştemi· ni tezahiirii Avrupa sulhunun kat'ı un- elçiliğinin camlarmı kıran e,haam bu treux itilAfma İtalyanın da iştiraki yal- ders te!fkll etmekt.edlr. eraıw 
'~e dcmubaşlarile beraber takdir edi- surlarından biridir. hareketlerini protesto etmiş, bu hUIUlta nız Balkan devletleri tarafından değil, Bu konferans Baltan Antantı devletlerl 
'~Yınet üç buçuk m11yon lıradan faz- Başvekil İtalya hakkında da şöyle b•r tahkikat açılmuını, suçluJarm fic:1 • diler bazı devletler tarafından da arzu hududlarının müşteret oldutunu ve bunlara 

f'I:.. demiştir: deth surette cezalandınlmasmı ve tah • edilmekte imiş. Ancak, Akdenizde bazı =~~~ kimsenin cesaret edemtyecellnl 
llL. "'llikl · b · · · N' da ç k ı ak k k · 1 rind h ı· ı b b 3• e ·~Ur. Bu konferans ayni zamanda ~ ta erm ve ahçeler:n kıyınetlerı· Bu senenın ısan ayın e os ov_ i at netıce e en resmen abenlar e- ıman an~ azı gar devletlerine (yani dilfmanlanmızı Ye mazide Baltanlardatl 
~lnanıen takdirinden sonra millef ordusu ftaJyan toprakl~da teşe~ dilmesini taleb eylemiıtir. İngiltere .ııe Fransaya ve korsanlıkla mü- 1htlllfiarc!an istifade edenleri bftyiik bir su-
~ tapuya tescıl edileceği anlaşıl • eden ilk Çekoslovak kıt alannm 20 ın- cadele içın) üs c·larak tahsis edilmesin • kutu hayale utrattnlftır.• 

dır. . ci yıldönümiinü kutlulayacaktır. /zmlrde e/ekfr/Jı Ve den mütevellid vaziyet bu işi biraz ka • GENERAL METAKSASIN YENİ BİR NUTKU 
l'Jfflı Çekoslovskya kendi kuvveti~ r.iftırmıskta imiş. Ancak, mezkur gazete, Atına 4 - Attna ajansı bildiriyor: BatTe-
IJ1_ fl1Jr meslekdaşların beşiği olan İtalyaya an'anevf hurmet Tramvay flatları zamanb ve dostluklami inkişafı saye- kil B. Metakaa.s, Gümfllctlnede aöJledili bir 

.,. ._n_ b 1. ı-l'I "'i d .. ·· .. .. k tlula sinde b gib' •. 1 . nutukta, Balkan Antantı tonae;vinln Ankara 4a&U11B86 e s~ ,g hislerile bu yıl onumunu u ya- Ankara 4 (Hususi) - Öğrenildiline u . 1 manı enn de ortadan kal • toplantısında alınan tararıann ehemmiye • 
tu._ . <Ba,tanıfı ı inci aa1/fada) caktır. göre, İzmir elektrik ve tramvay taife • kıcağını ılive etmektedir. tlnJ teba!'iis ettirerek eacümle demiştir ti: 
~ lannebni !erinde ıimdiye kadar yapılan temillt İtalyan ıazeteJeri, Franco hükfuneti • P'llhatlta bu tararlar, Baltan mütteflk-

b\lJı yoruz. Los Ancelosta tu"'gyanlardan be 1933 ... 1.- nin tanınması hidisesind lerlnln tesanüdtlntl " Balkan Yanmadasuı-
' Ilı a mukabil Türkiye, Ayastafa - nis ti fUDlardır: ,,»&Uda abedilen bahsetmekte B lk edn memn~yetle da sulhta her ttlrlü TUltalarla müdafaa a -
~ 1'...~~edesini çoktan yırtmış olduk· 144 kİŞİ öldU mukaveleye göre 24.s· kurut olan elek • led ve 8 an evletlerinm bu simlerini bir tere daha tebartiz ettırmtştlr 
1- ~-tıta Neuilly muahedesini de as - Los An 

1 4 
(A.A) Tutyanlar triğin kilovatı 20,5 kurup indirilmi§ti. ıneae e bu kadar olsun gösterdikleri AJrıca, Ankara konferansı, Tfırt - Elen ı~ 

la etınış· d - ']d' . . ce .. ~ · ~ . . ' Bu had, bu yılbaınndan itibaren 15 L... • realıst ruhu ıakdirle kaydeylemektedir· tifakım UeJebed bir surette uzatan munam 
~a..)'2l egı ır. 144 kişının olumüne sebebıyet vermiftir. r Mı ler. muahede ile lt1 memleket araaındatl batıa-
~r ~ SÖ~lememek içlıı bu kadan Hasarat, 5 milyon dolar tahmin olun • rup mdirilmiJtir. Bu itibarla, 1933 yılı Rumen patel . . miltalealan n daha zfyade aıkılqtımııftır. 
~ı Ugünkü medeni Türkiye, barb maktadır. ile 1938 yılı arasında, elektrik flatlan Bükret , CA.A.> ~ aJanaı bildiri _ 

' : sulh dostu ve komşuluk bak- Sular çekilmeğe hatlamıftır. Binlerce % 37 nisbetinde tenzil edilmiş demJretlr. ,ar: 
~ l'iayett seven Türkiye, Bulga • kişi y~z kalpııştır. 'framvay tarifeleri de, en yübek had Ankara tonferanaı ve konferan.suı çot 
~ dostluk yapmak jstiyor. Bul • - .. ~---"" ...... , ••• olan 10,75 kUJ'Uflan 7,5 kurup bıdiriJ.. mtthim olan realist kararlan sueteıerın 
~lekdqlarımız da -Türkiyeye miyorlarsa- böyle bizi incitecek mü· miıtir ki, bunda da yüzde 30 niabetinde bqlıca t.falrat mevzuunu teotllde berde -

olmakta bir fayda tasavvur et- nasebetsizlilder yapmasalar elmaz mı? "nzil1t Japıbmf oluyor. Yam~ llaf ................. . 
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ı Hi·~ye~.--. - KORKU I Siz de onun gibi yapınız! 
Yazan: 

SaWıaddin Enis 

• • Tevekkeli eski ndamlar ururu atta, av· 
ratta ve evde bulmuşlar .. 

Sezai bu hakikati bizzat tatmıştı. O· 
nun uğura filAn pek itikadı yoktu; son ta· 
şındıkları ev, Beşiktaş cihetinde, bodur, 
ahşab eski bir bina idi. Kapıdan içeri gi
rince, insanı ilk karşılıyan manzara, iki 
göm::ne küpün bulunduğu malta döşeli, 
küf kokulu bir taşlıktı ve tam kapıya 
karşı gelen parmaklıklı bir asma katı, 
derince çıkıntısile üstelik taşlığa bir de 
loşiuk vermekte idi. Kapmın her iki ta
rafından :ki !;:üçük pencere, kalın kafes· 
lerile ve camlarının üstünde biriken ka· 
lm toz tabakalarile bu loş taşlığa hariç· 
ten kafi aydınlığının girmesine mani O• 

Başka kadınların beyaz ve parlak dişlerini kendi lekeli 
çürük dişleriJe mukayese edip ye'se kııpılmakbın~R 

luyordu. 
Sezai ve karısı, bu evi beğendik.lerin· 

den tutmuş değillerdi. Daha evvel Orta. 
köyde oturdukları evin sahibi, kirayı 
yükseltmek. isteyince ve uyuşulamadı
ğından dolayı evden çıkmalarını tacil e
dince denize düşenin yılana sarılması ka
bilinden onlar da bu evi tutmağa mecbur 

Onun ölii.sünü, boynu iple kısılmış, bem beııaz cntarisile parmaklı!i<ı asılı bııldııla.r 
canı aylardanberi ilk defa bir rakı iç· kılınış, bembeyaz entarisile parmaklığa 
mek istemişti. Ertesi günün tatil günü asılı buldular. 

J. .. ı ı - ~ • .J. .. ...... v .. j '"'""il. '(..... .~A,.:)' ,J.J.: .u 4 ıl' J. .ı..y ~ .t ! .,J u . ı.a. . l!~.l l.Ll 

çok daha beyaz, çok daha parlak dişlere sahib oldu 

oln'ttşlardı. 

Taşındıklarının haftasında evin uğuru 
meydana çıkmıştı. Daha evvelki evleri· 
nin ferah ve rahat olmasına mukabil, 
bunun kasvetli, dar olması Sezainin ka
rısını sadece üzmekle kalmıyor, ikide 
bir kocasile arasında yeni bir kavganın 
\'esilesi oluyordu. O güne kadar arala
rında l:'hemm!yetli hiçbir kavga olmadı· 
ğı halde bu eve taşındıklarmdanberi, ka
rt koca arasında dırıltısız gün geçmiyor

olması da bu arzusunu teşci etmişti. Kü- Sezai, Hamdiden tekrar görüşmek Ü• 

çille bir şişe aldı. Salatalık, soğan, may· zere ayrıldı; faka( içihe bir kurd girmiş· 
danoz ve saire de aldıktaxf sonra meze· ti. Yolun iıntidadınca arkadaşının sözle· 
ciye biraz da pastırma kestirdi. Tam bu ri, kafasını bir burgu gibi oyuyordu. 
sırada yanı başında aşina bir ses duydu: Yatsıya yakın anahtarile evinin kapısını 

RADYOLlN, kir tabakasından daha sert, fakat mine tabakaıından 

daha } umuşak olduğu için dişleri çizmeden temizliyen ve 
parlatan yegane diş macunudur. 

- Vay Sezai! Hayrola .. senin bizim açarken bir an irkildi ve kapıdan içeri 
buralarda ne işin var? .. Yoksa yolunu şa· girerken bütün vücudünü bir ürperti 1 

· ·-. .•• • I""• , • •• • ... t ,; . ·: .. • . • .t • 

• ··:;. ••• 1-

şırarak bizim semte mi düştün?.. kapladı. Kendilerinden evvelki kiracının, J ' •• • • • • • • • • • • • ,;.,.: :':,;._ ... :, • ..._. • •• 

Sezai, karşısındaki adamı tanımakta bembeyaz entarisile maslUb hayalini., 
güçlük çekmedi: karşısındaki asma katın parmaklığından 

du. o derecede ki arada, konturat olma- Bu, eski kalem arkadaşlarından cBe-
sa, Sezaı evi çoktan terkedecekti; fakat şiktaşlı. lakabile anılan Hamdi idi. Bir 

· kaç seneler ayni dairede çalışmışlardL 
bu noktayı karısına anlatmak kabil de-

hakikaten sarkıyormuş gibi gözlerine 
korkulu bir vehim doldurmuştu. 

ğildi; kadın: Sonraları, Hamdi, ticaret hayatına atıl-
- Sen sabahleyin ÇJkı.p gidiyorsun .. mak !stiyerek komisyoncu olmuş ve dai

ben bu kuhi berhanede bir başıma kalı· res.nden çekilmişti. 
yorum. Sezai anlattı: 

Evi dolduran küf kokusu içinde mer· 
divenlerden yukarı çıktL Karısile asma 
katta karşılaştılar: 

- Canım bu akşam b!'raz rakı içmek 
istedi Gülizar .. dedi .. gel beraber mutfa· 
ğa inelim de hem yemekleri ısıtalım, hem 
<le şu salatayı yapalım. .• 

Baş, di ş, nezle, grip, . romatizma ve l ühm ağrıların.zı derhal 
keser. foabmda gunda Uç kaşe almabilir. 

Diyo.'.'du. Kadın haklı idi. Evin harici - Biz de birkaç aydır ki buraya taşın· 
manzarası kadar dahili tertibatı da 0 dık, Beşiktaşlı olduk. 
nisbette gönül karal'tıcı idL Kapısı mut· Hamdi sordu: 
fağa açılan, avuç içi kadar küçük bahçe· - Nerede oturuyorsunuz?··· 
nin toprakları bile güneş görememek yü· Sezai ona evinin yerini tarif etti. Harn.
zündPn yer y.r yemyeşil yosun kapla- di, bir an durakladı. Beşiktaşı karış ka· 
ınışıı. Mutfağa a.'1tredeki asma katın al- rış bildiği için bu tarii karşısında birden 
tına tesadüf eden kapıdan girilirdi. Mut· arkadaşının taşındığı evi tanıdı; gayri 
fağıu sol tarafındaki küçük karanlık bir ihtiyari, Sezainin omuzuna elini vura· 
merdiven insanı asma katın bulunduğu rak: 
kısnıa götürürdü. Buraya üç kapı açılır- - Ha... Anladım.. dew, ve sonra bir 
dı: Yatak odalarının kapısı, ayni zaman· 
da hem oturma, hem de misafir odası va· 
züesini gören kapı, bir de ayak yolu ka· 
pısı ... Evin bütün müştemilatı bundan 
ibaretti. 

Buraya taşındıklarının üs~ünden bir 
kaç ay geçmesine rağmen hayatları, her 
an gayri kabili tahammül şekildeki hali
ni muhafar:a ediyordu; hatta bir gün Se· 
zai dayanamadı: 

- Bu gidişle sen deli olacaksın ... de-
di... . 

Sezai bir akşam daire dönüşünde Be· 
şiktaş pazarından evinin nevalesini al
dıktan sonra mezeciye uğradı. Bu akşam 
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sır tevdi ediyormuş gibi: 
- Yahu o ev, bütün semtte uğursuz. 

luğile tanınmıştır... diyerek sözlerine 
devam etti... Kapısından sağ girenlerin 
ya ölüsü çıkar, yahud çıkanlar, yurdu 
yuvaları dağılmış olarak o evi terkeder· 
ler. En son oraya bir muallim taşındı. 

Muallim aklı başında bir adamdı. Ken· 
disine günün birinde korkunç bir sinir 
buhranı geldi. Nihayet bu buhran o ka
dar arttı, o kadar arttı ki zavallı adam, 
bir gece yatağından kalkarak kapıdan 

girince karşıya gelen asma katın parmak· 
lığına kendisini asarak# hayatına kıydL 
Ertesi gün onun ölüsünü, boynu iple sı-

Karısı salatayı yaparken Sezai bir ka
deh yuvarladı ve bir pastırma parçasını 
ağzma alarak gevelemeğe uğraştL Sala· 
ta yapılıp yemek ısınıncıya kadar şişe 

de bitmışti. Yukarı kata çıkmağa üşen
diler. Tepsiyi ekmek tenekesinin üstüne 
koyarak tahta iskemleleri çekip yemeği 
oracıkta yediler. Öteden beriden konuş
tular. İyice çakır keyif olan Sezai bir sı· 
ra boş bulunarak, akşam pazarda rast
geJdiği Beşiktaşlı Hamdinin, oturdukla
rı ev hakkındaki sözkrini ağzından ka
çırdı. Aralar.cnda güzel ~zel konuşun
larken bu bahis, çıban başı kopartmak 
kabilinden tekrar aralarında ev bahsini 
can lan dırdı. 

Sezai yatakta çabuk uyudu;· fakat Gü
lizar, bütün gece maslub muallimin ha
yaleti ile ınüteheyyiçti. Sabahleyin karı 
koca arasında tekrar kızıl bir kıyamet 

koptu; hatta o derece ki, bir sıra kadın, 
başına şapkasını giydiği gibi sokak kapı· 
smdan dışarı fırladı. Sezai henüz entari· 
sini soyunuyordu. Kansının bu hali kar· 
şısında kendisıni tutamayıp ne yaptığını 

şaşırarak sırtından çıkardığı entariyi ka· 
rısının arkasından fırlattı. Kahvesini iç· 
rneğe bile lüzwn gör:ııUyerek o da biraz 
sonra alelacele sokağa çıktL 

Sokaklarda tektük kimseler vardı. A
deti hilafına bir kahveye girerek bir kah
ve içti ve daire zamanını getirmeğe uğ
raşarak biraz gazete okudu. 

Dairede bütün gün kafası dalgındı. 

Karısı gitse gitse; komşulara, yahud ah
bablarına gitmiş olurdu. Evin iki anah· 
tarından birısi kendisinde, diğeri karı

sında olduğu içın akşam bililtizam evine 
biraz geç gitmeği tasmim etti. Bu niyetle 
her akşamki gibi acul adımlarla değil, 

çarşıdaki dükkan vitrinlerini seyrederek 
ağır ağır evinin yolunu tuttu. Tam soka
ğın köşesini döndüğü esnada birden du
r$kladı. Bütün vücudü, şiddetli bir sar· 
sıntı içinde idi: Evinin kapısı önünde ko
nu komşu bir sürü mahalleli toplanmış· 

lardı. Birden metanetini toplıyarak izdi· 
hamı yardı. 

- Ne oluyor, Allah aşkına ne oluyor? .. 
diye bağırdı. 

gibj Sclmanm vücudünün polis1erin e- risini görürse acısını daha az duyacak
We tramvay altından çıkarıldığını gör- tır sanırım. 
müşti.:. Hasta:ıede geçen ilk gece, Fuad çok 

- Bir tarafında bir yara yok ham- feci saatler yaşamıştı. Selmanın vakit 
dolsun. Mucize kabilinden kurtulmuş. vakit derin iniltilerle kıpırdayan du

Genç kızm rengi bembeyaz, gözleri dakları, şuursuz açılıp kapanan gözleri 
Muazzez Tahsin Berkand kapalı idi. Alnındaki çizgilerden ve çe- karşısınd!! bir çocuk gibi hıçkırarak 

nesinin sıkışmasından büyük bir korku ağlamamak için fevkalbeşer bi:r irade 
Esasen Amerika yolunda giden Lu- f Fuad bu manzarayı hatırladıkca, bir- geçirdiği belli oluyordu. kuvveti sal'fetmişti. 

si, arlık Fuad için tamamile eski gün- denbire nasıl olup da delirmediğine ve Her yarım saatte bir kapıdan başını 
Onu kanlar içinde, vücudünün bir 

lere aid bir hatıradan başka bir şey mi kendisinde Sel.maya koşacak kuvveti uzatan doktora veya hastabakıcıya ü-
tarafı sakatlanmış bulacağını tahmin 

idi? bulduğuna hala şaşıyordu. O dakikada ederken kaldırımın üzerinde uyuyor- mid dilenen, yalvaran gözlerle bakar-
J\mcasınm kızıp.ı görmeğe karar ve- çok kadir ve sürükleyici bir kudretin ken, içinden derin bir dua yükseliyor-

rir vermez Fuad harekete geçmişti. O- altında hareket ettiği muhakkaktı. Na- muş gi~i yattığım görünce Fuadın aklı du: 
1 k .. "bh d k k 1 h k . k k t başına gelmişti. Hemen vaziyeti ve kim Allah k t , nun a utu ane e onuşma istemi- s•. er esı yarara oşınuş ve ramva- • . k 
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- ırn, onu ur ar. 

d S . · l · h~ 1-· I k kl b'lın' t'? B' · · · d oldugunn polıslere anlatara emayı a··rtu··ıerı'n altında merme·,....len bı'r yor u. mır erme ct.Kım o amıyara ya ya aşa ı ış ı . ır sanıye ıçın e b' b'l k h t .. t.. ...u 

S ' b k l d k d' b' "k h lk - lt h"lA k lakl ır otomo 1 e oyup as aneye go ur- h k 1 'b' t b ·· eiffianın nş a arının yanın a en ı- l"'i en a ın ugu usu a a u a- d" ey -e gı ı ccınsız ya an u genç vucu-
sin• tahkir etmesinden korkuyordu. Bir rınaa idi: U· d ün tekrar dirilip kıpırdamaması, ko-
mcktubla ona her hangi bir yerde bu- - Çiğnendi gitti zavallı kızcağız. Yar~~ saat içine s~ğa~ .~u vak'alar şup eğlenmemesi, gülüp söylememesi 
luşmak için randevu vermek de imkan- - Hayır, baksana tekerleğin ta di- Fuad ıç'n, korku~u hır omur kadar u- nasıl akıllara sığmıyan bir facia olur-
sız olunca, ouu bir gün yolda yakalayıp bir.de yatıyor. Baygın olmalı. zamıştı; fakat asıl kabuslu günler ve du! Hayır, bu tüyler ürpertici ihtimali 
bir1enbire karşısına çıkmak planını ta- - Kabahat hep vatmanda... geceler ondan sonra başlamıştı. bir saniye bile düşünmek en akıllı bir 
sar)arı ve bu plaru tatbik etmek çare- - Asmalı, lincetmeli herifi... Genç kız baygınlıktan ancak yirmi insanı çıldır!mağa kafiydi... Biraz son-
ler~ni düşünmeğe başladı. - Yok canım ,adamcağızın suçu yok; dört saat sonra gözlerini açmış ve an- ra bu solgun dudaklar gülümsiyecek, 

O tam zamanında freni sıkıştırmak için cak c zaman kolundaki kırık meydana genç kızm yanaklarını gölgeiiyen kir-
I{aza. anlatılamıyacak kadar kısa bir çabaladığını gözlerimle gördüm. çıkmıştı. pikleri t!triyecek ve Selma hayata tek-

zamanda, hır şimşek çabukluğile ol- - Kabahat kızda, tramvayın önüne Fuad bir taraftan doktorlarla uğra- rar gözlerini açacak ... 
· muştu. atılmasaydı. şırken, bir taraftan da İstanbula hemen Fuad hayatında ilk defa olarak bu 

Selma kütübhaneden çıkınca, karşı - BeLld de kendisini öldürmek is- gelmesi için Trabzona halasına yazmış- gece kalbinde gizli kalan bir «Baba• 
kaldırıma geçmek istemiş, fakat yolun tedi· tt. Selmayı sadece doktorlarla hastaba- köşesi keşfetmişti. Iztırabla kıvranan 
ortasında iken ötetaraftan Fuadı göre- - Y:nın gazetelerde okuruz. Mutla- kıcılann elleri arasında bıralanak kal- bu bem~ryıız alm üzerinde parlıyan ter 
rek, gayri şuuri bir surette geriye dön- ka işin içinde gene bir sevda meselesi bine dokunuyordu. danelerini nem bir tülbendle silerken, 
müş ve tam o sırada gelmekte olan var. - Küçük kızım gözlerini açtığı vakit baş·rıı yavaşca Se1manın yastığına yak
trarr.vayın altında kalmıştı. Fuad korkulu bir rüyad~ yaşıy<>rmuş karşısında kendisini cand an seven bi- !aştırıyor ve kendi kendisine konuşu-

Karısı boyiu boyuna taşlıkta uzannı•t' 
tı. Komşu kadınlar, kolonya ile şakakl8" 
rım, kollarını ovuyorlardı. Sezai, etrab• 
na göz gezdirince meseleyi anlamakta 
güçlük çekmedi: Sabahleyin !Jtans:ı.n.tD 
arkasından hiddetle fırlatmış ıolduğu be-

yaz patiska entarisi, odalarınur"ônünde• 
ki asma katın parmaklığındaki çiviler-
den birisine takılarak upuzun asılı kal• 
mıştı. O gün kaçtığından pişman olarak 
ve kocasını gücendirdiğine bütün güJl 
nednmet ederek akşamın geç saatinde 
kallJ.dan giren Gülizar, evin loş medha• 
linde sarkan bu bembeyaz cisim karşı• 

smda, ona kocasınm kendisine kızara1' 
kendisinden evvelki muallim gibi inti• 
har etmiş olduğu vehmini vermiş ve btJ 
yüzden hemen oracılcta düşüp bayılmıştı· 

y ARINKİ NUSHA.l\.1IZDA: 

Suçu ne imiş ? 
Yazan: G. Rıklin 

Rusçadan çeviren: Alaz 
_... 

yorn:uş gibi hafif nefeslerle mınldanl" 
yordu: 

- Küçük Selmam, benim yüzümdetl 
ıztırab çekiyorsun değil mi? Affet be
ni yavrum .. seni hiç üzmiyeceğim .. ~
ni istemezse.o. dünyanın öteki ucuna gı• 
deceğim .. fakat sen artık gözlerini 8Ç·· 
böyle upuzup. hareketsiz yatma, bir de~ 
fa bana bak-. bir defa canlı bakıştarıW 
gözlerimde yaşat! 

• 
Genç kızın uyanması çok ıztırablı o!" 

muştu. Bir taraftan kolundaki kırık. b~J'.' 
taraftan sarsıntı ve korkudan gelen Sl" 

nir buhranı onu en ağır bir hastalılttaJJ 
yeni kalkmış gibi hırpalamıştı. 

- Doktor, kolum çok acıyor. 
- Bir aya kadar bir şeyclğin }talrrt1" 

yacak hanuri. kızım. Yalnız sen aJçı1' 
koymamıza razı ol, böyle ağlayıp çır: 
pmma, görE>ceksin sancıların nasıl ge 
Çecek. ·s .. 

- Peki doktor ... Yalnız halanıt 1 

tiyorum. Ona bir haber göndermek 1<
9

" 

bil mi? 
- Fuad bey telgraf çekti yavru)'l'tı 

halanız hemen gelecek. 

- Fuad bey mi? d 
- Öyl(; y~ .. sizi buraya getiren .0 . :-

d d -·· ·~ııııı· 
ğil mi? Yoksa farkın a eg·ı ı ırı 1:. i ... 

- Fuarl mı? Demek rü~·<ı d 1~::? 11111 ~ 
. Arkası var -
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'İfşa eden idam olunur!,, 
Harb ••navl casuslan •rasındaki mücadele 

Birdenbire önümüzdeki alominyom masaya yumruğumu vurarak bağırdım: 

1: (_~ > 

Borsanın Ankaraya nakli 
hazırlıkları tamamlandı 

"An:ıyorum, anlıyorum 1 Ne müdhiş insanlar olduğunuzu anlıyorum. Olandayı 
çe:ik ~ralına ciro etmemi istiyorsunuz değil mi? ,. 

h ])~~,..ski o ana kadar onun yüzünde ı 
haçı gorrnediğim bir tatlılıkla gülmeğe 

İstanbul Borsa Komiserliğinde ve acen - ledllecektir. Komiserlik memurlanndan bir 
talar arasında, Ankaraya gitmek üzere ha- kısmı ayın yirmisinden sonra Ankaraya gi
zırlıklar yapılmaktadır. Acentnlardan bazı - decekler. Ankara Borsası hazırlıkları tamam
lannın istanbulda da büroları bulunacak - landıktar. sonra, ayın sonuna kadar burada 

~adı. 

tır. Evvelce sayısı 18 olan acentaların Anlı:a- kalnca~ olan memurlar da Ankaraya hare -
rada 15 t.ane olması kararlaşmıştır. Bazı se-
beblerden dolayı zaten Ankaraya gltmiyecek ket edecekler ve l ~lsanda açılacak olan An-

g.-- Hu müdafaanıza hacet bile yok, 
,

11 
rıç_ dostum!.. dedi· Esasen planların 

) i.11( :'1 ~n;;ının çelik kralının elinde, 
ıcr, !:ın n da sizin elinizde olduğunu ben 
hi ~du~ biuat gördüm.. binaenaleyh 
deç r. ı~e yaramıyacak böyle bir şekil-
0 Planların satılmış olması mümkün 
haı'.'1&z Fakat bu benim kanaatim .. 
de 0tıkı benim kanaatim hiçbir şey ifa-

olan iki üt,: acenta istifa etmiş snyılacakları kara Borsasında, Istanbul E:amblyo ve Nu
içfıı, ace:ıt:ılardan hiç birinın vaziyeti şup - ı Jmd Borsası ve Osmanlı B:ın • sı Komlc:erll
hell değildir. ğt t.am lı:adroslle faııliyete geçmiş buluna -

Borsa ~centalan Birliği de Ankaraya naır:- calttır. 

Emelle tütiin 
istihsali artıyor 

Herkes fabı·lhnlarımıza 
Mal verelıilecel~ 

936 yılında Emette Ziraat Bankası şubesi- Bazı milli fabrikalarımızda yapılan yün ve 

etrnı:-z. .. 

- N d H D eski' )) e en, er rav ... 
hır ta'. e:ki önünde absent bardağından 

Yudum daha içtikten sonra: 
~il-· ~ira bana da itimad olunmaz, o
~ ıçın! .. dedi. Bunu düşünemiyor mu

Uı? .. 
~· llayatta hiç kimseye itimad edil-

lşıne hayret ediyorum! .. 

nin ŞP.fl ~pza\ Varol halkı iklimin tut.un eki- yap:ıCı miıbayaatmın plya n d birkaç fır
mlııe çok müsaid olduğuna ikna etmiş, bir maya mıınhasır kaldığı naz rı dikkati cel
tütun blrUğl kurmuş, bu birlik Akhisardan betmiş, bu fa_brlkalnrda.n b.rço~unu işlet.
tohum getirt'!rek halkın tütun ziraatlne baş- mekt.e olan mühim bank larımızdan biri 
lamasına önayak olmuştur. Az bir zamanda keyfiyeti plyasad:tn tahkik e tlrınlştlr. Bu 
tütun ziraatı inkişaf etmiş, tecrübe mahiye- tahkik neticesinde de muayyen firmalardan 
tinde yeUşUrılen otuz bin kilo tutun İnhisar mal alınmasına delalet ve tavassut edenle
ldaresincr bugün 20 kuruşla 200 kuruş ara- rtn bu delile~ ve tavassu•ı nna nihayet ve
sında blr flaU-ı mübayaa edllmeğe başlanıl- rllmişttr. Bundan böyle ellerinde yün ve ya
mıştır. Gelecek yıl için bir milyon ltllo tütün pağı ve bu fabrikalara lazım olan maddel lp
lstlhsal edilmek üzere hazırlıklar yapılmak- tıdafye bulunan her firma ve hattA her şahı.9 
tadır. Bu sayede, memleketimize para ctr- fabrikalarımıza mal satmak lmk~ma ma-

c- ta
714 

biraz riı oefin!. mete başlamış. halk lktısadt darlıktan kur- Hk bulunacaır:tır. 
. tulmuştur. İlerde, refah daha artacaktır. YU t• 1 f t ""' ~ ....... Belki h2kkınız var .. ancak, planla

'bııYal'lsının çelik kralının eline geçmiş 
0~ ası, yarısının · sizin elinizde kalmış 
~ ası~ın, itimad bakımından, pek de 
ı.. rntnıyetli olmadığını takdir ediyor-

demediği takdirde ölüme mahklım ola- Ben bırdenbire Draveskinin sözünü Halk sevinç içindedir. Bu refahı hazırlıyan z m on uz s ~ acagız 
cağının son derece ciddi olduğunu, kestim. Önümüzdeki alominyom ma- banka f('flle yapılan teşebbüsler• büyük İnhisarlar İdaresi Türltlyede mevcud btl-
bunuıı için başka hiçbir çare olmadığı- saya yıunruklarımı vurdum: y11rdımları dokunan .saylavl~rımıza, vallml- tün t.uzl:ınn son sistem tesisatla ıalab edll-

""~uı · , 
nı kat'i surette sövlemek istiyordu. _ Evet' d' ba. d k . . 

1 
z~ ve diltPr zevata, halk, büyük minnet ve mest için yeni bir proje hazırlatnlftır. Bu 

J • • ıye gır ıın .. pe ıyı an ı- ıukran hisler\ haşımaktadır. proJ~ye göre tuzlalarda istlhsal edilen tuzla-
Heyecan!a ve asabıyetle: 1 yorum! ... Ne müdhiş insanlar olduğu- Z h".. a.. • I rın yağmurlardan muhafaza edllmeal için t7 , zannederım .... 

'1ı sta casus harikulade ustaca bir ko
şma tabiyes!ne müracaat etmekte 
· liayretle sordum: 

- Fakat, dedim, çelik kralı Prens 1 nuzu pE'k güzel anlıyorum. 2 1 ~. ~ OrSaSlllln ~ıraa yeniden büyük ambarlar yapılacaır:tır. idare 
RadziwiH'in planlan iade etmek için Drave~ki sükun· etle elinı' itiraz kongresi IÇIO hazırladlQI ra~Or tuz ttatıarı üzerinde ileride tenzlllt yapmak 

? lmklnlarını da araştırmaktadır. Memle et-
koştuğu yegane ~rtı biliyor musunuz. makamında kaldırdı: İktısac'I Vekô.leU, İstanbul Zahire Borsa - te ve memleket dışında tuz satıştan glttikce 

-Nac;ı} ehemmiyetli değildir? 
~~ G~yet basit, genç dostum, bu şe
~. e hıleli bir anlaşma yapılmış olabi-

- Evet .. sizden Olandayı serbest bı- Oo .l sından, Ankarada yakında toplanacak olan artmalr:tndır Son bir yı! içinde 150 mllyon 

km 
. t' - n.. \;edi. ne büyük kelimelere, Buylik Ziraat kongresi için, buğday ihracı -

ra an~zı. !: ıyor, . ne de hakaretlere lüzum var. nın mürat:ıbeai hat.ır:ında etraflı bir rapor kiloya yakın tuz satılmıştır. 
Kendmıı .utamaksızın, hiddet ve ıs- istemiştir. 1'Uzla.rımızın en büyük m\ı terlsl olan Ja-

yanla bağırdım: Zangır zangır titriyordum: Zahirl' Borsasının bu~day mürakabe ko- ponya bu yıl içinde yüz m1Jyon kllo tuz 1h-
....._ Sı· H ı H k t tm• • · racı lçin Japon firmalarlle anlaşma yapılmıt-

z.... .. ... _ Her Draveski bu şart bence şart- - ayır·· a are e ıyecegım... misyonu birkaç toplantı yaparak büyük bir 
~~ lliddet etmeyiniz! Her türlü ihti- 1 ğırıdır. siz ki ins~ları ~e bel- Fakat bu kadarını söyliyeceğim.· nema- rapor hazırlamıştır. Bu rapor teksir edUe - tır. 
>: .. hesab etmek bizim adetimizdir. ~rı~. e~ a .. k .. 

1 
ta hirane hareket ettiğinizi pek mükem- rek müb,yaacııara ve zahire lhracauıe a - Denizbank şubesi yakmda 

:-lll b"•· . hs kı butun dunyayı ço guze nıyorsu- 1 .• .. ı zan llkachır tacirlere birer nU.,hası gönderil - f ı· t . 
~ ~. ıu.!~:5'11:~z kı, ~vzuuba o- nuz. Bizlerin, biz Türklerin hiçbir teh- "llle gor~yorum.. nsanl~nn arın~. ne mlştir. AlAtadarlar, bu raporlan tedkik et - aa ıye 8 geçıyor 
' ) b!ltu~ d~ny~ya nısbe~le son de- like veya menfaat karşısında, ne nevi- k~d.~r guzel hes~bladıg~nızı .~ek guzel mlşlerdlr. l><'nlzbank i.stanbul şubesi yakında faall-
d.r ehemmıyetı haız olan bır mesele- de olursa olsun bize merbut kadınları goruyorum. En ınce psıkoloJı hesabla- Komisyon. öbür gün aaat on beşde Ticaret yete geçecektir. Denlzbank umum m\ıdl.irü 

' f d d · ~ · · . d h h ld b'l rını bile ihmal etmiyorsunuz Evet . ve Zahlrtt Bors:ı.sı salonunda, bu raporun Yusuf Ziya dün de teşkllflt hazırlıkları üze-
'""" e a e err.ıyecegımızı e er a e ı - · ·· r. 1 ın · bl ıo ı tı id ı ım t B k '"dur" \.... 4~e gibi hileli bir anlaşma Her Dra . . M h 1 f· l t h. k ··c . •. mlmakaş:ısı ç umumı r p an yapa - r e me~gu o uş ur. an a umum mu 

'"lı:i 1 mış olsan:.z gerektır. eç u • a •3 ıç şa a go urmıyece~ı- cak toplantıda kendilerine rapor gönde - muavinlerinden Tahir Kevkep ve Hamdi E-
' ' anlıy.11mı~or~.. Draveski benim bu isyan ve heyeca-. ni hissettirdiğiniz salihiyetinizle konu- rU~ mfiDa~ ..,. tac1r1er c1e l>uluna - mln dün Uman lfletme idaresine etderek bl.r 

'ı 
1 
~escla .. vadedılen paranın yarısı- mm kan:ısında fevkalade bir ciddiyet 1 şuyorsu:ıuz ve Olanda hakkındaki ka- caklar, npor haklr:mdakl fltirlerlnl •7llJ'e- mliddet meşgul olmuşlardır. 

~dıgmız için planların yarısını çal- t k ~tı Adeta hissiyatıma hürmet e- rarm kat'i olduğunu söylemek istiyor- ceklerdlr. Denlzb:mır:ır. Uman işletme tamuna balla-

~~~ gi~i- davranabilirsiniz .. so~~ da a:/~~~i d&vrnnıyordu. Gözlerimin içi- sunu~. Be~im ~nu çelik kra:ın~ ciro. e~- Beynelmilel bahçecilik ve ~~na:!~::!n:e dr::t~:~~~ü~~a~a~~~ 
\h . n dıger yansını almıya gıdıyor b k k· memı tPklıf ediyorsunuz. Tabıyelerınız bahçıvanhk kongresi mattada. Devir muamelltı bir Ud güne ır:a .. 

1hrsinı'z' ne 8 ara · harı'kul:;.d,.' 1 
dar lkm.ıl ..,.11-•ktlr. • ... d t d d. B "' '" 11 ~ ....... -..... Çok 

1 
k b' h b _ Bilmem, genç os um.. e ı. en On ikinci bahçecutk ve bahçıvanlık ton- . l . k k d 

~.. aça ca ır esa .. . h "'Vı' mu··ınku··n oldugu· kadar i- Karşımda Dr&veski donmuş, taştan gresi 12 Ağınıtosda Berlinde toplanacak, al- Haıı·ı alkol u iÇ iler ya in a 
~,. s .. - h'dd tt t't . k .. 1 sıze er ı:;" . 07.U l e en ı rıyere soy e- . .. " d' Ola dan bir insan gibi hiç kımıldamadan duru- tı gün sürPcettir. ucuzlıyac .. k 

ırn St kh l 'd k' ld Ol d zah ettllT' znnne ıyorum.. n ın • ... · o o m a ı ote e an a- rf . . .. .. .. d t hli- vordu. o l•snada konuşma borusunda Bu kongreye iştirak etmeli:: iizere fimdlye 
•.,Planların çalındığını görünce nasıl hayat mm S! sızın yu~u~uz en e 1 0~ 1 

d t1 'kT . . . . kadar 40 memleket müracaat etmiştir. Kon- Hafif alkollü içkilerin ucuzlatılmaaı lçtn: 
._ Up b l ld .. .. .. .. .. .. kede oklu~=-ıu anlatabıldım, zannede- an anın o ta ı, musı ı ı sesını ışıte- greye memleketimizden de lftlraır: edilip e - yapılan tedkikler bitmek üzeredir. Gümrük 
"'~l .°'Y~ mış 0 ugu gozumun onu- . O~uno hayatını kurtarmaktan ne rek birdenbire sustum. dllmlyeceği hakkında henüz blr karar vern- ve İnhisarlar VeUleU yapılan tenzUAtı ya. 

,._. rnıştı rım. d ktlr 
~ . k dtt·~ ·p~iyianlı~nurm~s• -H~~.. m~;ı~~~~i·~~~~~~~~~~~~~~k~m~d~a~ll;b~~eieicie~i·i~~~~~~f .... aveski hemen atıldı: as e ı~.mı =-' - Arkası var -'l 0001 .. Ben kendi hesabıma bu ka- n:.:.;,:ır;.;ım~. -====-==-======--=-===-===----== ...... -----===--==----
~i değilim. Fakat diğerlerini aksine ı•stanbul hapishaneSJ• yıkılırken 
~rrn3k müşküldür. Bu kadar e-
~ iy~tli bir meselede gayet hassas . _ .. ~. . . •••••••••.••.••••••• .. ~~I;.~~~ 
\.,anınaıannın da pek tabii olacağı (IJaş tarafı 1 nci sayfada) . zıy~nın b~ıyuklugunaen pek az bır şey Sert lavırh bır tıp 

Fotoğraf tahlilleri 

~tdı· B' n b:r kısmı da ikı katlıdır. O ı- eksıltır. u f T"' 
~ . · ınanı . . 1 k . . 1 b' d h 1 ,Au1Ut4 a urgay 
, hır yeisle başımı önüme eğdim: kinci katta dıı, hastane ıhtıyaç arını ar- Bu mbar a ız, . a a esası bir tedbir da karakterın&n 
~ li~ Draveski!.. Anlıyorum .. de- şılıyacak servıs m:halJ.c:-1. va~dı. alınm~sını~ tcmennı etmekten kendimizi tahlilini i.!tiyor: 
kl'' Olandanın maruz bulundug·u teh- şu hcsabca bugun, ılcılemış olan tıb- alamı)acagız. y ı b' ta f 
~ h 1 ' b'l k k M ı · ll 1 . UT • • b 1 a nız ır ra .. 
~ . U kanaatten dolayı ise bunnu ak- bın sayısız ıhtiyaçjarına 1 c arşı oya- • ese a, ap·s ıa,ne~ mumının ~ un- lı düşünmek ve 
~~bat her halde mümkün olmıyacak b'l cek bir mükemmeliyette kurulmuş dugu sahada, sonrj\oan yapılmış bırçok k 1 b _ 
"ıtıeı- t e .. ... . dT r· k t.. h b /1 arar arı una go. l\t!r b l . hastane buyuk1ugu, ınşa e ı ış uzumsuz, ıymc sız ve ara ·oinalar k . 
ı.> tq· u unan .. .. .. d re verme msam 
~1•• 1Çin olmasın? .. Bir defa, size söy- tarzı, ve pli'ını itibarile, yeryuzun~n en var ır. . bazı çıkmazlara 
t.. gıın '"b'ı be · h • k t• . k tl' e en muazzam eserlerınden Bunların i~gal ettığı saha ise, 15-20 bin k .. 
"il h c• , nım şa sı anaa ım sı- ıyme ı v ı t bb d . f sev edebılır. Tır 
~il isde gafletten başka bir suçunuz birisidir. ı me ~e mura aııı an ~enış ır. vır ve hareket ve 
~ o dı~ı merkezindedir. i'akat Olanda, 1 Hab<;r ıı.ldığımıza göre. yapılacak . olan B:zce, yapılacak ~dlıyc sarayı, bu sa- ı fiillerin daha yu- ~-··"""-·~_:ır::::::::=..-~ 
'"' lurııa 1 ı· 1 l'k k 1 dl' e sarayının cenub cebhesı, bu I haya kıırulur da, munar Mehmed ağanın "{ . "' o sun, p an ann çe ı ra ı- yenı a ıy . . . . . . mu§Clk olması Jazımdır. 
'eiıne d'' . d . d u krıbcn on be~ yirmı metre ka- eserme ıl şılmezse, pek yerınde bir ka-
>ot l>tk a. uş~~sı~et ~~y ~n bv~rme- 1 bına ~~n ~\mm yıkılma~nı icab ettire- dirşi.rıaslık gösterilmiş olur. • 
~ ·· Cene gdıedr .• 1.r a.ba. bış ekmıdş uh unu- dakr . ır 1 

Üstelik te, bu Eayede, mimari tarihi- Ağır başh bir tip 
"it~ ıgırn gı ı u a ar assas ce mış. . · k d' · · t 1·r d'l b' h.. ~esPled h t .. 1.. d k . B k tının 0 bınada vücude getıre- mız. en ısını ~ a ı e ı mez ır zarara ye• i 1 e1& t,.. 
:'"l'l e a a o um eme tır. ve .. ·.. u yı ın fl' k b· ı k d d b- .. k b' 

'ttı: "esıu, gayet ağır bir sesle ilave ceği eksikl k, Tür~ mimsrlığın.~n şer~ ı s~ a ı ece erecle e uyu ır tehlike- det\ Şevki IOt"UJIOF: 
' \t l tarihı üzerine titriyenlerir. yureklerıni yı savuşturm~ ~ u~ N - - Muw.j/ak ola· 'il e., .... bizde ölüm cezası dünya- sızlatacaktır. cak mı111m1 

'lt'l'l'sinde olursa olsun derhal tatbik Bu itıbarladır ki bugün~ sona eren ha- Naci ·Sadullah Bir ifde tutuna-
h... -r. 1 . h 1 r serisine bu bma hakkındaki bilir. Büyilklerlne 
""ta 1 pıs ar.c e ' . . . F b h B ~l "':Ekinin içtiği absentin tesidle k:ınaatlerimi ilave euneyı de bır vazıfe 8n8f Ô. Ç8 • 8Şİktaş mlÇI karp 1erke§lik 

~leQ.~;rtıiş gözlerini yere indirerek sayıyorum. hakemi seçildi yapmaz. Bu halle-
~ tgi bu sözde o kadar ölümlere a- j lşıttiğime göre, yıkılacak mahaller a- rine bir de enerji 
ıı... ·iŞ bir ı k deposu da vardır. Pazar r:ünü Talr:slm stadmda yapılacak illve etmesi )l. 
~~~ğ\lrrı edA vardı ki o anda, içinde ra<nnda, ma ıye ~vra b 1 0 

mtf- FenerbahçP - Beşikta§ maçı hakemlill içi 
hib~_,uş tayyareyi çelik bir tabut gi- Çok nıamur bır h.ald" u unlan . birkaç gündür devam eden konutmalar nı ~ zımdır. 
h...~erek ürpermış· t'm azzam binanın orlaaan kaldırı ması, mı- hayet bulmuştur. e 
""'l'aıt • l . li b ' esi 
....._ ~Ski hala önüne bakıyorou. mari tarıhimizden ç'lk kı) met ır v .. Klüplcr evvelce Nlhad Asım tlzerinde an- KanaatkAr bir f p 

~1l\ nınaenal h d d' . Ol d ka rksıltecektır. laşmışlarc!ı. Futbol Federasyonu llsanaaız ha 
tı~ l>la~ı ey .. e ı, ışte, an a- , • .. .. ler i- temlere oyun ldare ettirmediği için iki klü Turgudludan Sa .. 
tl..daq ~ nrı. çeJik kralının elinden is- Gene ha~er wdıgım~ g~re, muze yeniden hir hakem intihabına davet edll ~ deddin ıoruyor: 
~ ta debılmesi için vakit geçirme-! dare5i, o hınanm ) ıkııacıgını duy~nca mlşlerdlr. Nihayet Nuri Bosut'un hakemliği _Muvaffak 0~ 
"l'ıdı r;are ile hareket etmesini ben end:şe ve telaş içinde faaliyete ~eçmış ve ~e;_~nl.ı:ş'!!~ h8:"~!1ş:~· cak mıyım? 
4i . e fovsive ettim baslıvacağı pPşineıı nn'a~ılan bır yangın ----

l't §ırnd· • · ı; • Yumuşak başlı 
'ıı itga b ı daha sarih bir surette anla- karşısında kalmış ~ibi.'. tedbi~ler a~may.a 1 Yurddaş; ve kanaatkar olım· 
~h .. 

1 
aşl.ıyorum. Draveski, adeta, çaba!nınıştır. Ş mdı muıc:l.er. ıdaresı 0 bı- Her zaman için en hakiki dost, en 

~ ,. ~l h f ı ld t k lar, tutunduğu iş-
"'lli bir ı:b iyetine dayanarak bana çare binanın fotogrd ı.e•ını a kır a~a 'I fedakar yardımcı Bankadaki tasar- 1 de mutlaka mu-
~lile lilrdc bulunur gibi konuş-ı plinını ve ı·elöveleı ini çıkart~ca .~~~· .. ruf hesabmcbr. Onu hiç ilımal etme. 

Olanıinnın planlan istirdad e- Bu tedbirler uğramaktan urktuğümuz 1._ _____ .__ ... _..,. ____ ._: vaffak obnU§ sayı· 
'-•'•• 

Kızııtepeden Ra
mazan da karakte
rinin tahlilini isti. 
yor: 

1ılerine hile ve 
f esad karıştırmaz. 
Bir türlü konuşur 
ve hareket eder. 
Tok söyler. Alaya, 

1 
şakaya tahammü· 
lü yoktur. Sokul· 
maz. Menfaatleri üzerinde titiz davranır. 
Parayı pçlükle sarfetmek ister. 

• Girgin bir tip 
ı;;za~ okuyucu. 

lanmızdcm Oğuz 

Tap aoruyor: 
- Mu""lfak ota.. 

ca1c mıvım? 
Girgin ve açık· 

gaz olanlar, kabili· 
yetlerl dereccsin· 
de muvaffak ola· 
nuyorlarsa ahlaki 
temayüllerini tam 

viye etmelidirler . 

Son Posta 
Fotograf tahUli kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotocraf tahllli için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilme 1 şarttır. 

ı 

J 
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fJt~ SPOR 
ç T •• 

' Ya.zan: Ziya Şakir 

Timurleık Gök~~ır.aya .g~ttiği zaman halk arasında gizliden gizliye bir kaynaşma 
olur, heıkes bırbırlerının kul.aklanna eğilerek: " Hakan, Göksaraya gitmiş 

mutlaka gene muharebe var 1 ,, diye fısıldaşırdı 

_ üçün~s? de. Tim urun saray lan ile 1 - Hakan, Gök saraya gitmiş .. mutla-ı suf Sofu, 'bize verdiği sözde sebat edi-
koşl_~kn ıdı. . _ . 

1 
ka gene muharebe var. yor. Av!":. zamanda, Harzem memleket-

Tımu::_. çchrın en g-~~~ yerlennde, v.e Sözleri söylenirdi. Ve bu taluninler lerinde de bizi şübheye düşürecek en 
§Chıe haku11 olan butun tepelerde bı- de ekseriya dog·ru zuhur ederdi 1 ku_ç_k ı..· h rek t his d·ım· .. . . . . u cır a e se ı ıyor. 
ı-er saray V\.! koşk ınşa ettirmışlL Bun- Son mchtab gecesini de (Dilku.şa- sa- Timuru - - d b" t bessfun 
ı h b" · d b'" ··k b" . n yuzun e, acı ır e 
arın . Pr ; n. . e: uyu ırer servet r~_yı) n:l3 ge?r~iş olan Tim ur, ertesi beliriyordu. Hadisatı, vezirlerinden da· 

ve ~n at c_e~ı ıd~ ~ • . gun debdebelı bır alayla Gole taş sara- ha iyi k:ıvrarr.ı.ş, bükıimet aleyhindekı 
Tımur, ~arıb bır adete tabı olarakjyına geldi. Bütün hükfunet erkanı tara- gizli cereyanları onlardan daha iyi ha-

ber (Arabı) ayının ilk haftasını, (Çar- fıntlan :Stikbal eclildL ber aı ..... ,.. ld .;,, his dili" d -t d ·ı da .. dL . .u~ o u5 ... se yor u. 
su un) e.-1, en saray geçırır Tımur, kendi hususi dairesinde biraz _ Arkası va? _ 
~u sa~~~, tamamile mermerden inşa istirahate bilt: lüzum görmeden, doğru

edilmışti. !ki kattan ibaret olan bu za- ca büyük divanhaneye ilerledi. Hüküm 
rü binanın dört köşesinde dört kule ne darın bu hareketi.. orada buıunanıara Tarihden sayfalar 
dört mcnner sütun vardı. Yekpare hayret vereli. (Ba§tarafı 7 nci sayfada) 
mermerden yapılmış olan otuz arşın - Ş umlde: çok mühim ve müsta- koydu. Şehzade ise Fatihe gönderdi. U· 
yükse~Ji~nde_!d bu sütunlann üzer~- cel ~ir .müzakere var. zun Hasan kaçtı. 
den bırbrrlenne gene mermerden bı- Sozieri b!r rüzgar fısıltısı gibi ku- F tih - d u H -

k ı ' a ruyasın 3. zun asanın yure-
rer emer atı mıştı. Bu sarayın son de- laktan kulağa geçti -· . b" d- - - -

d 
- ı b h · d- .. · gının ır parçasını vere uşurmuştu. 

Fener bahçe - BeşiktaŞ 
maçı ne netice verebilir? 
Bugün bir hayli zayıflamış bulunan Fenerbahçe jçİO 

Beşiktaş çok tehlikeli bir rakibdir 

rece e muzf:!yyen o an a çesıne ort Boyle biivük müzakerelere iştirak1 ı · d" • ·- · · .. 
kuleden girilirdi. Nadide çiçeklerle süs- etmek mevkiini ihraz etmı.ş· olan hükU- -~t~ şıınb. ı onun (cıglerpazresı ;~:ı byu-ı . ol d"" .. regının ır parçası) o an eyn aşı • G F B ...:ı.ı da tıb ı~nmı.ş an ort yoldan, o dort mermer met erkanı, sessizce hükümdan takib ı .. .. e~en ener - ei""" cış maçın n OtT ın 11 

··ı ·· - k d ·a:-ı: di V . ayaklarının onunde duruyordu. MilJ" _ _ . • . t:u unun onune a ar gı ıur . e o ettL Bunl:ır, divanhaneye girer gı·rmez D k k _ d ğ ıkın t j ı küme maçlarının en muhım o- Son mağlubıyetler Fenerbabçe 
.. t k . alt d k" . ' - . d b , eme ı ruya o ru ç ış ı. 1 . B <ıor emcrın m a ı cevrı uz;enne er al kapılar çevrildL _ . yun annaan bıri elan lı'enerbahçe • e- mında esa~lı tadilAt yapılmasını 

t:edef işlenmiş kapıdan saraya girilirdi. Timur, gök ta~ın önündeki siyah aba-, Ruyanın doğru çıkması da onun ilk de-
1 şiktaş maçı pazar rünü Taksim stadında hır surette gostermektedir. J 

Hükümdar. ayın ilk haftasından son- noz üzerine altın kakmalı tahtına otur- ~a ordu arasma yayıldığı zamanda oldu-
1 yapuacaktır. Miıdafaa hatları cidden zayıft!f· ."' 

ı ekseriya Çin Köşkü'ne naklederdi. duktan sonra; hükfunet erkanına da o-ı gu kadar heyce~~ uyandır~ı. 1 Milli küme oyunlarına pek fena bir şe- vin hattile, hucum hattı arasında bit 
r ·ö~~ de,. bir cihannüma şeklinde ve I turmaların• işcıret etti. Ve, hiçbir mu- Hammer bu ruyan~ Fa~ı~ tara!ı~dan 1 kilde başlamış olan Fcnerbahçe, geçen rnanlar zevkle takib edilen irtıbaı 
t unam1lc Çın mimari tarzında inşa e- kaddemeye lüzum görmeden, söze iri _ uydurulmuş oldugu şubhesını ileri surer. hafta lzmirin Üçok takunile olan maçını mamıştır. ~ti. BJ köşkün bütün taşları. Çi- ti: g ş Bu onun değerini azaltmaz. belki de ar· yapmamış. üstelik te milli küme liginden Hücum hattında Fikretten başk• el 
ııin birer memleketinden getirilmişti. - Hükfunetiınizin büyük b" ·- tınr. İyi kumandan, zafere ulaşmak için çekileceği hakkında ortaya bir sürü şayi· tutulur oyuncu aramak bir parça gaç 

' ır suı h - ı- dd. • d · Bu köşkün asıl ehemmiyete şayan o- kasd karşlSlnda bulunduğundan habe- .er tur u ma 1 ve manevı vasıta an ıs- alarır. çıkmasına sebeb olmuştur. Biltün bu hakikatleri göıönünde 
hn ciheti; tam köşkün karşısında, otuz riniz var mı?.. tıfadeyi ihmal etmez. M:lli ki..rne şampıyonluğunu birinci rak milli küme maçlan içinde U 

ayak uzunluğunda, on beş ayak genişli- Bu suali, kısa bir süktit takib etti. defa kazanmak gibı cidden parlak ve şe- uzun boylu tadilata teşebbüs etme1',;. 
ğinde, iki nyak yüksekliğinde bir taşın Sonra, hükumet erk.anının en yaşlısı o- Trakyada karmca ve haşere rem bir vaziyete sa.ıüb olan Fenerbahçe likeli bir oyun olmakla beraber. bulunması idi. Timurlenk, bir hayli lan büyük vezir, cevab verdi: .. d I . b I bir mevsım zarfında r.asıl oldu da bir- Fenerbahçe bu sırada bırknç ınsğlı1t>' 
masraf ve fedtıkfırlık ihtiyar ederek bu - AlQığunız haberlere bakılırsa, muca e esı aş ıyor dı:nbıre bu kadar ınuşkü.l anlar geçiriyor, daha görecek olursa takımda busııle 
ıtaşı Çinin payitahtı olan Pekin şehrin- Harzem, Kıpçak ve Kaşgar memleket- Edirne (Hususi) - Mayıs sonunda· cidden hayret edilecek bir işdir. lecck sarsınt1yı toparlıyabilmek dalı; 
d~n _geti.rtmi~ti· O devrin rivayet ve, lerinde gizliden gizliye bazı hazırlıklar bi~ek üzere 1 O martta karg~. mücade-1 Biıttl~ varlığını daha zi.y~de ~m esaslı yarle zorlaşmış olaca.~t~~· İşte bu lı• zihnıyetm~ nazaran. bu taş, mukaddes- görülüyormuş. ı ıesıne başlanacaktır. Bu mucadelede 

1 

bir şekılde {ut.bol harekctı 1..t.zerınde top- maç bu hakımdan buY'Jk bır ehcrnı1'1 
ti Buda'yn ilham veren bir melek, bu - Bıına d.3ir siz ne düşünüyorsu- her mükellef 4 karga yumurtası veya- lamış olan Fe.ncrbahc;c ınfüiafaa hattında arzctmcktedir. 
taşı sırlınd~ taşıyarak cennetten getir- nuz?.. ı hud 4 karga başını muayyen müddet i- boşalan iki yeri hazırlıklı bulunamadığı Beşiktaş gibi zorlu ve okkalı bit tı 
miş ve çok zaman bunun üzerinde otu- - K~gar ve Kıpçaklıların böyle ha- ı çerisinde ziraat idaresine teslim ede- için dolduramamış, hücum hattında ise mm. hasmının düştüğü bu müşkül al\ 
rarak Buda 'ya din ve felsefe dersi ver- rekette bulunmalarını tabii teJakki edi- I cektir. Mezrunta çok zararı dokunan uzun seneler didişe dıdışe nrtık yorgun azanıi hır surette isl!fadeye çaıışsc8 
mişti: \7~ t:-1 .t~a. kim mali~ olursa; ~- yoruz. Vr: biz de bunlara karşt uyanık kargal_ann itla~ için .bu sene mücade- düşmüş oyuncuların yerlerine genç eı:- hlç şiıbhe etmemelıdir. ,j 
h~nın h3kımı} etı, ?nun elme .geçerdı. bulunuyoruz. 1 leye şıdcfet verilecektır. m_:ınlar koya~amış ?lmasıo.~r ~! bu bu- Sağlam ve sert bir müdafaaya dil)" 'I 
Timurlenk. batıl ıtikadlara ınanrna- _ Y:ı. Harzemliler? ... Meyv~lı ağrıçlara arız olan haşerele- yuk lakımın bırdenbırc bugunku sukutu- Beşiktaş hücum hatlı her an dala~ 
~akla beraber, bu . ~şın kudsiyetine - Şimdi~ik onlardan bir zarar gele- rin itlafı için yakında umumi bir mü- mı ha7ır1amış oldu. . • . . . o:yun tsrzile oldukça zayıf olan f I 
ıman eocrdı. Onun ıçın bu sarayda bu- ccğmi z~mnetrniyoruz. cadeleye başlanılacaktır. Şimdiden ha- Bır !utboıcunun hakıkı kıymetını bır bahçe mudafaasını ııncidinden fa1lll 
fanduğu müddet zarfında, her sabah _ Niçin.?... zırlıklara başlanmıştır. Mücadelede kul 1 atl~tl~ ol~uğu gıbi kro~omctre vey~ çel~ sarağa benzıyor. 'I 
naı:ıaz ~riıktan sonra, bu taşın yanma - Dah~ birkaç gün evvel, Urkent- !anılmak icab c:f'\en vesait ve ilaçlar şerıd ıle olçmeğe L'llk::ın ol.~&dığı ıç.ndır İki !ıoftadır sahada gözükmiyen tJt .,,1 
gehr; ~·r _kere etra~ do~ş!r, eıı:rıni deki adam•:ınrr.ızclan haber aldık. Yu- Ziraat Vekaletinden istenilmiştir. ı kf_ oyuncuların kadr~ ~arıcı bırakılması ka~ sakat oyuncusu l:ulunan Fencrlı'I 
bşın ustunde gezdırır; yuzune surer- r- ~ f\ı bu sukut-~"' ge!1ığı zaman tam vak- çuk uazık mevkilni tuporfamış bir~~ 
di. 1 1 lc:Jl A~ il =~ ~// (Q) 1 t2nc1c hıssedılıp yapılamıyor. ise d~n olduğu ka:iar bugün de c1ddl 

Dervii !ehmed Türkmani isminde Bir Doktorun ~ Yf Eızde futbolcu paoucları kendi arzu- rakib olarak Bec:ikt.:-ı!';ın karşısındıı ~ 
bir Türk mimannm yaptığı Dilküşa Günlük Cumartesi sile terkedinciye kadar büyük efora ta- nıiş \'e dikilmiş~ ola~a~ına .. bhe e' 
sarayı;Ti:nunın en büyük zevk ve !ez- Bugün Ü program 1-.ammül cde<ek luynıet ve kuvvette ol- nıck liızımdır. • şu 
zetle ikamet ettiği bir yerdi Çıharbag· Otlarından (* J 5 Mart 19.,8 Cumartesi c!uğ•ma kanidir. " F" "k k b·ı· ı· ks ı f b 1 Galatasaray - Topkapı ,,J 
ismindeki bahçenin bütün zinet ve ih- l ızı ·a ı ıye ı no · an o.an ut o cu t . . Jc,ıt' ... 

Ellerl·ııı·zı· agvzınıza S TAN BUL kendi kendine auımi formunu hcrgu··n stanbuı şııd maçları dolayısııe f tı~amı içine kurulmuş olan bu köşk, şacak olan Galatasaray ıle Top1'BP' 

meht 
1 l d aıs· b" nk G ••t •• • • Öl1e neşriyatı: muhafaza C!ttiğine emmdır. a ~ ! gPCe er e eros ız ır re o urmeyınız ref stadmda oynıyacaklarciır. -' 

••e şat • k bed d" Tim b h 12.30: Plô.kla Türk musfldsl. 12:50: H:ıva- Haddi zatında hakikaten formda mı- .... ~ . .; aooe. es er ı. ur, u me - kl 't'opk8pı !ig mnrlannda zaman .,,,.tJ" 
t bl 

1 
. d . b d . Ellerimiz ve tıma arıma arası sabah- dls. 13.05: Plakla Türk musiklsi. 13.30: Muh- dır, onu kendi bilmediği gibi hazırlıyan ~· ISF 

a 1 ge~ en. aıma u saray a geçı- tan gece ,,.,tatınıza yatınca""' kadnr pek "Üzel oyunlar vapmış bir takımdıt· 
• h .. ,_.__ t 1.~-·- h+ .. '" . J- J- te.!lf plak neşriyatı. da pek tabiidır ki bilemez. c- J ~"1 rır; u~u."lle erA.<:Uuııa mu ""'iem zıya- muhtelif eşya ve pek müteaddld şahıslar- Aksam n--ıyatı: pa&larla yaptığı oyun tarzı kale}erjY ,/ 

f tı · a· 1A oı te ·· b ti rı •- tl <>p• Futbl'lcunun reJim ile alakası yoktur. 1· e er ve.nr ı. ... :ın mu ve munase e e nu. ne - 18.30. Plftkl:ı dans musikisi. 19: Mandolin dafaa hususunda kendilerine ço1' 

F 
ı .. t S :ı.. d l cesı birçok mlkrobl.arla n ~ilklerle bu- Mnç!an evvel dileniği gibi yer, dolaşır, ; 

a&1 , e:ner~an saray arının en TC Gitara.; zekerlye Tavman ve Gitarist dım etmektedir. 
m-himmi Gök d ·ı Iruıır. Ve bu bulaşma zannedlldlğindcn Fl"r .. er. 19.30 .. Konferans: Üniversite Prore- jimnastik gibı atletik hareketlerin meş· . .ı 

u , o. saray cnı en muazzam daha mühim ve tehllkell olablllr. .. " Oyunun oldukça kuvvetli oJınY bina id" ı sörlerlndcn Ziya Cemal Aksoy <Dlş ve ağız gul olduğt& sporla ır.tınasebeti olduğunu 
1' Hergün blz1.m ötedenberl zannetUğl.mlz b;ıkımsı~ığınm zararl:ı.nJ. 19.55: Borsa ha- kabul E:tmez, o kadar ki maçtan evvel sı- mali vardır. 

Bu sa.-ray. kızıl tuğla ile içine yumur- glbl y.ılnız yemek zamanlan veya hell- be':'lerl. 2o: Sadi Hoşses ve arkadaşları tara- ·· d Güneş - Beylcrbcyj J ta kı k ı har d d:.ın çüı!d ğı vak:lUer değil, hemen müm- cak banyo almasının vucu üzerinde ya- _ c'".ı 
a arıştırı mış asan an inşa e- b:ıdan Türk musikisi ve halk şarkılan. 20. ğ kl · f k d b"l d Bev. Jerbeyi uzun scn"'i"•·a·enbcri ~ ~ 

dilmiş~i. İsminin Gök saray olmasına künse birkaç saatte bir bol sabunlu su so: Hava raµoı;;u. 20.33: Ömer Rıza tarafın- paca ı uyuşu ugun ar ın a ı e e- " ..... »~ 
ile elJerlnlzl yıkayum. Ve bllhaMn her d:uı arabca söylev. 20 45 : semnhat Özdenses ğ ldir. Vnktilc lı:azandığı ~öhretin sene- fig lakımlarile maç yapmnwıştıl' 

mukal.ı;J. manzarası kıpkızıl zenkten i- ne znman olursa olsun ellerlnlzl asın a5 - 1 d d • · · b Jı"gı"nde .·vı· futbol oynıyan B,,.yJcl"'bll.,J 
6 ve arka:iaşları tara!ından Türk musikisi ve erce cvam e ece~ını ve u sayede elde ~ .. 1>1'. 

baretti. Fnkat, Gök saray denilmesi de zıntz.'\ r;ötünneylnlz. Çocukların da böyle ı Güneş tnkımıle .,,_·apacağı maç" 
m .. h. b" b be .. t ·ad· ·s nlıştırnuı.k Hi.nmdır. Kirli eller ile vücu- h~lk şarkıları. <saat. ayan). 2115: Klasik e~tığı ısmin ~arlak tesirile uzun seneler 

u ım ır se e mus enı ı. arayın Türk musikisi. 21.so: Orkestra. 22.45: Ajans sa.hada bir yıldız o!dug·una kendi kadar zor.uk rt-keccğ1 ~biidır. A•"ıl 
bu .. '-•u""k el" a h · d b ı ··k dümilze- -eğzımız vasıtasile- sirayet et- 1 la "" .,...r J ıv n ancsın e u unan go l=':lberlerl. 23· PUl.kla so o r, opera ve operet "d .. · d · d 1 . Bu maç ta Şeref stadında yapı~l• "' mlyecck hlçblr hastalık yoktur. Vlicudü- a.lar 

23 20 So h berler t.es.ı - ı ar<.:cısının e ınanması ır :ı takımdan ,.. 
renkli bir ta~ dolayı.sile bu saraya o i- nüzG ve bilhassa eller1nlz1 e ağzınızı ıe- parç ı. · : n a ve er gu- yıldızlan uzaklaştırmak miçtür. ômtf 
sim ''erfüıri..+i. nün proı:;ramı. t--':l~ mtz: faknt tıbbın taleb etuği kadn.r te- ,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HükUmct erkanı; mühim işlerin mü- mlz Uıtmağa muvaffa.k olursanız asla NtNll Disiplin hey'eti Fener-=-E~- -~Kıü;ı;Oenç hıristiyanta' 
:~:~p~f'di:n~!cıt;~~1:~ ~aço~ın:=~1er göstermlştlr tı ıe- 5 

Mart 
1938 cumarıesı maçındaki cezalara aid cemiyeti salonuna gitrttek 

B mi~ olan milletlerde ha.mıhk Te ölüm A N K A R A 
U div:mnaneye, üstüste kapanan ÜÇ ~ok ıu: oluyor. Harlcde dola§tığınız za- Ö 1e neşriyatı: kar<:rlnl Verdi İS'emiyorlar /, 

kapıdan girilirdi Ve tam bu kapıların rnanl:u mümkQn olduğu kadar eld!Ten ile 13.30: Muht.ellf plfık neşriyatı. 13.50: PJ .. k·. İstanbul Dlslplln hey'etl, bundan b"• ay · rtrıc;ııJ ...ı karşısına o bü rük gô"k taş ""'"İ"~tiril- sezm~nız pek muvafıktır. ll ..,.. Istanbul Voleybol AJaillığı bl 'J''l'f 
J ~ -ı Türk musl!dsl ve halk şarkıları. 14.15: Dahi· evvel yapılan Fenerbahçe - Enosls takımla- sabaknla.nnm onıatasaray klübiJild:Jl,.t 

mi~ti. Her t~rafı dokuzar ayaktan mü- n arasım\:ıld maçda misafir oyunculara tek- masınn karar vermiş ve bu musabtı~ n ve Mri<'t haberıer. 15.30: Müzik Öğretmen 
rekkeb h!.r tavla zanna benziyen bu bil- Boğa7Jdn4e, e.nlköyde ş. K.: Mümkün- me ve tokat attıkları lçln Fenerbahçell Hü- çen hnftn başlnmıştı. ~ Ortulunrtan naklen Cınnhur Başkanlığı fildr- d l I .,._, d h k... d ik bir 
yük tnş. C'r°".ası oyulmuş olan yekpare z;e mulıitlnizi ve vazifenizi değiştirmeli- 1 san~e d n e ,,..;a o. ... n a tnhk nt icra e - Voleybol hey'eti bU!nmtyen ıdıı:J 
bi k b d' B k siniz. Kullandıtınıı ilaclar muvafıktır. monık orkestra heyetinin konseri. diyordu. o maçı idare eden şn.z.ı Tezcan dolayı müsabakalnn bu h:ıttndıın ,-

r unıaya enzer 1· u rurnaya, ge- Bol giinc,ti ve rütul>ets& bir yerde otur- Akşam .a.cş~tı: hakkında da bu meseleye dair blr rapor ver- Genç Hırlstiynnlnr Cemlyetınde yaP Aıo 
ne tokuz ayak irtifaından bir su dökü- manız ınumdır. Daha riya.de bir ey taT- 1S.30: Pllk neşriyatı. lS.35: Çocuklara Ka- meml.ş olması dolayıslle tahkllmt. yapılıyor- knrar vermlstir. ti ~. 
lürdü· Bu su dö'riildüğü zaman suyun siye edilemez. Bo takdirde muayene e • ragöz <Küçült Ali). 19.10: Türk musikisi ve du. Kliıpler Genç Hırtst1yan ceınıre ııııdl'..1 
Şakırtısından, orada kon ....... ı .. n seslen· clilnıentz lllımdır. 1 İstanbul Dislplln Hey'etl dün akşam nlhııt nunda müsabaka yapmıyncnklnt10t

1 

..... ~şlt1"• w.ıMıa halk şarkılan (Makbule Çakar ve arkadaş- to c ••· dışarıdan işitmek imkansız hale gelirdi. O kararını vern:işt.ir. Heyet sahadan çıkanlnn met suretlle bu kararı protes çe 

İ ' !arı). 19.35: saat fLyarı ve arabca neşriyat. Esada hakE'm tarafından verilen cezayı kft.fl Bir çok klüplerln turnuvadan 
şte Timurun hükumet işlerine dair cevab isteyen okuyucularımızın posta pu- , 19.50: Türk muslklsl ve halk şarkıları <Hlk- görmüş, :nls:ifir oyuncuya kasden vurmuş o- lerl kuvvetle muhtemeldir. 

devlet erkf.nilc yaptığı mühim müzake- lu yal!amalanm rica ederiz. Ab1 tak- nıet Rıza ve arkadaşları). 20.15: Hukukl ko- lan Hüsamcddlne l.se altı ha!ta müsabaka Amerı"I alı koşucunll. n 
el bu 

_ ...ı dlrrle i'l!eklerl mukabelesiz kalabilir. r er, TC:Mı:> cereyan ederdi. nu.şma: Hukuk İlmini Yayma Kurumu üye- boykotu vermiştir. · tı 
<•) Hu notl:ı.n kesip saldayrnrz, yııhnd ıe•inden Şevket.: Bizde idari knza. 20.30: Dlslplln Heyeti hnkem Şazi hakkında yeni muvaff lKIY0 l .,; 

Tirntrr Gök saraya gıttiği vakit, halk 
arasınd:ı da Pizliden gizliye bir kavnaş
ma h ıc;nle gelirdi. Kulaktan kulağa: 

bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapuın. PlA.l~a dans musikisi. 
21

: Ajans hab lerl. 21 Futbol Fl'derasyonunun verdiği kararı boz- Hanover - Nlyohamşlr - 4 CA ~P~ Sıkıntı u.ınanınızda bu notlar bir doktu er · muş ve lınkemln lisansının kendisine iade- hur Amcr!kn.lı koşucu Olen gune ~ 
(ibl lmcladınıu yetişebilir. 15: StQdyo salon orkestrası. 21.55: Yarınki sine kar.ır vermiştir. Keyfiyet. Fut.bol Fcde- millik mcsafryi 4 dakika 4 sıınlY 

program ve İstıkH'ıl mal"§t. rnsyonuna bUdirllmlştlr. katetmiştir. 
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Tabii ses, 
Modern şeklide kutular, 
Muci~e sesli ve dinamik oparl6r, 
Transformatörlü Antifeding tertibatı 
Yüksek ayırma kabiliyeti 

8 Llmbah 

E: D İ S O N M O E S SESE S İ Beyoğlu, istiklal caddesi No. 54 

EFES BANK Ltd. 
]# > Diş TABİBi '-

RATJP TÜRKOGLU 
TÜRK SOSYETEŞ.1 

SERMA YESI 500,000 T. Lirası 
Merkezi : ZONGULDAK 

Her turlu_ Banka Muameleleri 
Eski: (Zonguldak Yardım Bankası). 

Sirkeci : 'O'iyana oteli sırası. 
No. ı6, Kat 1 de bergnn öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

GUVEN 
ANITI 

TÜRKİYE iS BAN KASI • 

Sayfa 15 

1 Devlet Oemiryolları ve Hmanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
MuhteH! istasyonlarda inşa edilecek zr.hire h:ıngarbrı için montaja hazır bir 

halde takriben 210 ton demir malzeme müb:ıy:ınsı k:ıp:!lı zari usuliyle eksilt· 
meye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen b<>d eli 50.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarının An· 

kara, Hayda.rpaşa ve Sirkeci veznelerinden 250 1ira bedel mukabilinde al.tbi
lirler. 

3 - Ek~iltme 21/3/938 tarihinde Pazartesi günü saa~ 15 de Ankarada Devlet 
Demiryolları Yol Dairesinde Merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek !ilerin a~ağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün ı:aat 14 de kadar komisyona tev,di etmiş olmaları lazundır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3750 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikakrı. cl057> c515ı. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 / Mart / 1~38 dedir ... 

Büyük ikramiye: 50. 000 Liradır ... 
Bundan başka : 15.000, 12.000, ıo.oao Liralık ikramiyelerle 

( 20.0JO ve 10.0JO) Liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak ediniz ... 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerinde ki büyük tesirlerini düşünen İnhisarlar 

İdaresi, 15/Mart/1938 tarihinden itibaren bu maddenin fiatları üzerinde büyült 
tenzilat yapmıştır. 
Aşağıdaki tafsilattan anlaşılacağına göre, bu tenzilat •:,. 35 dir. Evvelce lit-

resi 140 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten sonra 90 kuruşa satıla .. 
caktır. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştan alıp 100 kuruşa perakende olarak 
halita satabilereklerdir. 

50 santilitrelik şişeler içinde 70 kuruşa satılmakta olan tuvalet ispirtosunun 
fiatı da 50 kuruşa mdirilmiştir. 

Perakende olarak 76 kuruşa sahlan yakılacak :spirto, badema 50 kuruşa satı· 

lacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldıkları bu is
pirtoyu 45 kuruşa aJabHeceklerdir. 

İyotlu ispirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. 
Bundan başka hastaneler, eczaneler, mektebler, ilaç yapan laboratuvarlar ve 

resmi müesseseler ispirtolarını 130 kuruştan <ilmayıp 00 kuruştan tedarik edebi· 
leceklerdir. cl162~ 

Gaziantep Nafıa Direktörlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan (51,239) lira (15) kuruş bedeli kc· 

şıfli tahta Köprü, Melikanlı ve Alagöz banisi Gümrük karakollarının inşaatına 

talih çıkmadığından 17/2/1938 tarihinden it'baren bir ay müddetle ve evvelki 
şartlar dahilinde pazarlık suretiyle e!csiltmcye konulmuştur. İhale 17/3/938 ta

rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de G. Antep Nafıa Direktörlüğünde mü
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin G. Antep Nafıa Direktörlüğüne müraca· 
atları ilAn olunur. (969) 

ASIPIN 

Hakiki tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

Uykusuzluk, aaabl öksU
rUkler, asabi ••rlfhk, bat 
ve yarun ba, aırısı, bat 
dönmesi, bargınhk, çar
pıntı ve sinirden llerl 
gelen bUtUn r•h•taızhklart ., .... ., . 

Doktor .._ \a 
/brahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergon 

Ö~leden sonra hastalarını kabul 

Son Posta 
Yevm1, Siyasi, Havadls ve Halk gazete'31 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

ISTANBUL 

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

ABONE FIA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 7b0 400 1511 
YUNANİSTAN 2340 12~0 710 270 
ECNEBİ 270u 1400 800 300 

Abone bedeii pcşirciır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
lknlardar mes'uliyet alınma:. 
Cevap için me-ldublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ılfıvesi Uızımciır. 

Son Posta Matbaası 


