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l2 Sayfa SON POSTA 

Yajll n yağsız acı badem, yağsız kar ve 
J&rlm J&ğh g JCe ve gG. d~z Sigara da içseniz 

H A S A N ~h~e YeQ~n!.~~J .... 
K R E M l E R • takdird~ di?~~rinizin sağlamlığına ve 

Çilleri ve sivilce
leri ve lekeleri 
kat'iggen izale 

eder. 
ihtiyarlan gençleştirir, 
gen,ıer1 uiizaUeatirir 
ltasa1f ismin ve mlrkasınl dikkat 

r K!!1!~s=~.v!!a!1!!t 1t İNl<IBAZI 
HAZlHSlZLlGI 

MiDE 
EKŞiLİK V1 YANMALMllNI 

• 
1 

Bad~olln müesseeelerinee huarla • 
nan Ye Ttlrk kimyevi milstahsarla • 
nnın en muvaffaklanndan biri olan 
o iliçtır ki vücudü nezle, grip, bron
fit bastalıldanna karşı kale cibi mü
dafu eder, harareti sür'atle diifürür 

ve bütün ağn]an geçirir. • 

lcaltmda glade 3 lı8fl alulallWr. 
Taldidlerinden aakın1n1z ve her yerde urarla 

G R i P 1 N isteyiniz. 

• 

ve Bağı 

H akikatm .. 
yanlan Adet 

zamanlannda bll

yllk rahab kaVUf-
turan, vDcutlanna 

h• tDrlll serbesti veren, cilt· 
lerini ter ve taze tutan rahim; 
iltihap akınb ve ağn, anca ve 
kqıntılannclan koruyaa kıJ1D9ti 
6lçlllmez bir idealdir. 

FEMIL 
,ve 

BAGI 
Bu aıbhl, pratik &det bezleri 
her ticarethanede uym ba
yanlanmızın hizmetlerine ha-

zırdır. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

•i D. ••• 
MİDE VE 8ARSAKLARı AUŞTlllMAI . 

iÇİLMISi LATİF TISiRI KOLAY 
V1 MÜLAVİlllOllt 

YERİNl HİÇ BİR MÜMASİL 
MUS1'AHZA• 'l'UTANAI. 

MAZO" iSiM ya HDROS 
MA•KASIMA ei9'-t' 

MUTUU IVbıizDI al• 
sısı IUWHOUIUflUl 

Bu bf r fenni hakfkftttir ki : 

B•DI PIBTIV 
Clldl temizler, ptırtızstız 'ff 

gerafn tutar. 

Buruşukluklm giderir, tabi 

ıtızellilf muhafua eder. 

TORK 
ANTRASITI 

Mükemmelen bilttin eenebl kok 
kömürlerinin 7eriai ta~. 
Kaloriferlerde 

Salamandralarda 
Her nevi sobalarda 

Mutfak ocaklanatla 
k.ullamJır. İkmnetgihlara deıtıal 

teslim. Toptan ve perakende 
satış merkezi: 

G1LKR1ST VOKER ve Şn LTD. 

Galatn Yolcu salonu kaqismda, 
Tahir Han, Beşinci kat 

Telefon: 4491 S 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 hrat 
ikinci .J.:ı. 160 • 
Oçüncü ı.alıil• 200 • 
Dördüneii ıahü• 100 it 
iç uıhilela tlO • 
Son sahile 41 ı 

Muayyen bir müddtt zarfında fazla. 
ea mikdarda ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilAtll tarJfemiıden flttfade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve ~yrek sayfa 
lllnlar için ayn bit tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nı?l tJcarl illnlanna a14 
qler itin ıu adrese müracaat edll
uıelidir: 

guzellıgıne halel gelmez. 

Dl e, pasa '" 1 UIDl 
temizler, atızdald mikroplan lmba atna daimi 11bhat, dallll 
eder. Dişlerin çtırOmNlnl, ft dit et- daıml gbe1llk yarabr. 

Fakat sabah ve akf8m her yemekten ..,.. 
dltlerinizl fırçalamayı ihmal etmeylnlZ-

GR 
BA$--01$ 

ROMATİZMA 
ve 

Bütün ağrıları 
derhal 

MAKAS GiBi 
keser. 

eczanelerde 

1 likve ı2ı· 

arayınız 

Taklitlerinde 
sakınınız 

SEFALI 
ismine dikkat 

ediniz 
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HALltlN 

~ALKIN 

~ALKIN 

Sene 8 - No. 2729 Yazı işle.-i telefonu: 20203 Sı'\LJ 8 - MART 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kurut 

İtalra Habeı halkından!Moskovadaki mu~.akeme 
• - ' • • • • Karahan, Almanlarla muzakerey8 
],900,000 kışılık bır girişerek şartlarım kabul etmiş! 

ordu vücuda getirmiş! 
Bu muazzam ordu altı agdanberi 

f alim ve terbiye görüyormuş/ 
İngiliz ~ İtalyan 1 İngiliz • Alman 

müzakereleri müzakereleri 
Romada konuşmalara Hitler konuşmalann azami 

ancak cumaya başlanacak, gizli tutulmasını istemiş, 
lta:yanlar netic.eden nikbin fakat lngilizler razı değil 

----· .. -·--·······-··--·······---· .. ····---
ATATÜRK 

Ankara, 7 (Hususi) - Atatürk dün 
gece Yeni Sinemada ses san'atkarı 
Melek Tokgöz ve arkadaşlan Sala
haddin Pınar ve Nobar Tekyay tara
fından verilen konseri vüksek huzur
larile şerefiendirmişlerdfr. 

Konserde Celil Bayar, Dahiliye, 
Nafıa ve Adliye Vekilleri de hazır 
bulunuyorlardı. 

İngiltere niçin 
ve nasıl 

silahlanıyor? 

Bu barin ve Rikof da Polonya casuslarile beraber 
çalışmış ve Rusyanın bir kısmını Lehistana vermek 
vadinde bulunmuşlar, Buharin dünkü muhakemede 

bu iddiayı kabul etmedi 

Moeltoftda mah~ eılllea nçlularda.n birkqı 
Rakovsky . Buharin Krutinsky Rikof 

Moskova 7 - Sovyeıler BYrliği yüksek Buh.ırin, mi.iddeiumu.mlııin 
mahkemesinin bu sabahki celsesinde Bu- dolambaçlı yollarla cevab vermek is~ 
barinin isticvabına aevam olunmqtur. miş, fakat Rikof, çiftlik sahihlerinin i8o 

Maznun sağcıların suikasd tetebbüsil yan hareketini hazıı1amak yolunda sat
hakkında izahat vermiştir. Bunlar Krem- cıl.ınn şımali Kafkasyaya gönderilen ., 
linin .işgalini ve Sovyet rejiminin yıkıl· janlar vasıtasile ecnebi mPmleketlerca 
masını hazırlıyorlardı. Buharin ve Riko- bulunan Kazak ve beyaz Rus mültecile
fun idaresi altında şimali Kafkasya ve rile irtibat peyda ettiklerir.i ifade eyle
Sibiryadaki çıftlik sahibleri arasında o- miştir. 

ralara gönderilen Lfamont, Slepkof ve Buharin, ifadesine devamla, Karahan
Yakovenko tarafından isyan harekeUeri la Alman faşiı:tleri arasındaki müzake. 
tertib edılmişt!r. (Devamı 11 inci tayfada) 

. Sof ya, '1 - Bulgar 
gazete!eri bildiriyor
lar: İtimada şayan 
İtalyan membaların
dan alınan haberlere 
göre lloms. hükOmett, 
llabeşistanda, Libya
lılar da dahil olmak 
fizer~ yerlilerden mü
teşl' ~ddl })jr mUymı 
kişilik muazzam bir 
ordu vücude getir· 
laiştlr. 

---- .........................................•..............•..... 
lngiltz Başveki!i dün Ava~ Yunan hariciyesine! Irak Parlamentosu 
Kamarasında ızahat verdı 

Altı aydıınberi mun
tazaman talim ve ter• 
biye gören bu ordu, 
en son sistem silah
larla mücehhez bu
lunmaktadır. Ancak 
bu orduyu teşkil et
':rnek için külliyetli 
l'nikdarda para sarf· 
e~miş elan İtalya hü· 

kumeti, halen mali . daJd ltal an kuvvetleri 
lıkıntı içindedir. Habeşıst.an Y . . . _ 

S. i ·· h"dl · kan ı· ·· t başlıyacak olan İngıliz • Ita1yan muzake-
ıyas muşa ı enn aa ıne gore • b t 1 b" · il · ·· 

talya bu sıkıntıyı gidermek için İngilte- releri esnasında. u a e 1~ 1 
. en sure-

, . k · (Devamı 11 ıncı sayja.d.a) tc:den borç para istıyecek ve Romada ce tır. 

Hatay meselesi dün 
Cenevrede tedkik 

edilmeğe başlandı 
Mümessillerimiz ilk intibah · için mukabil ~ir proje 

verdiler komite intibah tarzını tayın 
edecek keli~enin tefsiri için tedkikata başladı 
Cenevre 7 - Ha.

tayda yapılacak ilk 
IJa.tUıabat nizaım·
llıes'ni tedkik etmeye 
'-eı:nur Milletler Ce
ıtüyeu komitesi bu .. 
tun toplanmıştır. 
~ ~Ürkye mümessil-

C1LambeTlain zevcesile berabe?' 

Londra 7 (Hususi) - Avam Kamarası· 
nın Qugünkü toplantısında, başvekil 
Chamberlain'in talebi üzerine, Beyaz ki· 
tabda neşredılmiş olan milli müdafaa 
programının ır.uzakeı·elerine başlanmıt
tır. 

İngiliz silahlanır.a programının esasla
rını izah eden başvekil, bunun başlıca 
dört gayeye matuf bulunduğunu söyle
ntiştir: 

1 - İngilterenin müdafaasL 
2 - Deniz aşın ticaretin himayesi ve 

bu ticaret yollarile İııgilterenin. i8§eBinin 
temini 

3 - Müstentlekelel'in. müdafaasL 
4 - Harb vukuunda, İngilterenin müt

tef iklerine karşı girişmiş olduğu taah· 
hüciıerin ifasının teınuıi. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

aid gizli evrakı Sadabad paktını 
satan daktilo tasvib etti 

Divanı harb genç kızla 
evrakı satın alan Finlandi
yalı ca~usu mahkum etti 
Atina 7 (Hususi) - Atina daimi diva

nıharhı dün geç vakit çaldığı gizli evra
kı satan eski hariciye nezareti daktilosu 
Eli Rodekanaki ile bu tvrakı yabancı bir 
devlet hesabına casusluk kasdi, izdivaç 
ve para vadile alan Finlandiyalı Hom 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Parlamento ayrıca lrak-lru 
hudud anlaşmasını da 

70 rey t arkla kabul etti 
Bağdad 7 (A.A.) - Jıak parlamentosm 

temmuzda İranla ımzalanan hudud an
laşmasını 10 muhalife karşı 80 reyle ka
bul etmiştir. Parlamento, Türkiye, ıra-. 
İran ve Efganistan arasında akdedilm 
S.1.dabad paktile ciostluk ve hakem mua
hedelc?rini ittifakla tasvib eylemiştir. 

Arab dünyasmda dini bir yenilik 

erı, intihab koınisyo
lıu tarahndan hazır· 
lan an nizamnamt 
l.ıtkındaki müliha· 
~larını bir mukabil 5 senelik· Milli Yukandaki resim, Londracta Kurban bir Arab emiridir: Yemen hükümaaa 
Proje şeklinde komi- C vred Hatay danmm mih!afaa eden hey'etimb balan. M f bayramı milnasebetile, bayram namazı- İmam Yahyanın oğlu Emir Seyfüllsllm. 
~e. tevdi eylemiş- s:.:n lt:baren: Etem M~nemenci~ilu, Hariciye ~üs~ Nwnan üda aa planı na gelmiş olan müslümanların namazdan Kendisi o zaman 1.ondrada bulunuyorchl 
etd.ir. Menemencioflu ve Adliye VekiLleti Bakuk M~v_iri Şinasi sonra viz ve nasihat dinleajklerini gös- ve Yemen hükümdar sülalesine mensult 

l{omfte, evvela intihab .nizamnamesi- selenin tedkikine geçrnışt~r ki, o da Ha· Ankara, 7 (Husust) - Beş senelik terir. Bu dikkate değer resm; biz bir Mı- olup Avrupaya seyahaıe çıkan ilk prena 
l\{n ce1.nt ahkamı meselelerini tedkik e.t- tay "anayasasındaki 4.komunote .. kelime- Milli Müdafaa planının tatbiki için hü- sır gazetesipden alıyoruz. olmakla şöhret buldu. 
lhdt üzere bir ıali komite teşkilmi'~ slııin tefsiridir. Hataydaki intihab tar· kfunet, Meclisten fevkalade tahsisat is- Cemaate yüzünü dönüp vlz ile meşgul Resmin bi!J\assa dikkate değer tarafı. 
laştır:rnıştır. .1 zı bu tefsire bağlıdır tiyecektir. Bu hususta Meclise bir ka- olan zat, yakında Türkiyeyi de ziyaret cemaatin, imam karşısında baş açık: d~ 
~ .Uteatiı> .tonute del'bal _.. me- ~ ~~YB~Hlllt-'l!!ll!!!~~~i!eE.zAafıi..-ılirrlı~Wiılıılll 
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Her gün 
l Darüşşaf akanın 64 üncü 
L!.2.ldönümü münasebetile 

Yaıan: Muhittin Birgen 

c::;;=a anzimat devrinın Osmanlı im
U paratorluğu iç;nde yapmak 

ıstcdıği Avrupalılaşmak hareketinin ha-
yır.ı eserlerinden hiri Darüşşafakadır: 
:><>n Posta, son günlerde bu müesseseyi 
f..?.nıt:nak uzere bır hayli yazılar yazdı. 
Bunları okuyanlar görmuşlerdir ki Da· 
ruş.5afaka muayyen bir devrin hayırlı 
bJ kültür müesse-sesı o!duktruı sonra, ted· 
rici surette inkişaf ederek, E-srın tekamül 
hLrekctıni takib f'tmiş ve bugünün hi· 
n.ayesiz çocukları için iyi bir kültür ku
ıe .. ğı olmuştur. 

Darüşşafakayı kuranlar, Sultan Aziz 
dEvrmi.n Heri gelenleri id". O devir aris
tc.krasisinde yeni uyanmaya başlıyan de· 
ınokratik temayülleıin eski islami hayır 
f kırlcrile karışmasıdır ki, böyle kimse· 
sizleri kucağına alacak bir müessesenin 
vücude gelmesine Eebeb olmuştu. Ara
dan, bu memleketin bütiin bünyesini, bü
tün çehresini değiştiren bir sürü hadi
seler inkılablar ve istihalelerle dolu 64 
.sene geçti. Bu 64 sene içınde 'l'ürkiyede, 
içtımai yardımlardan himaye göremeğe 
muhtaç nüfusun mikdan eksilmiş değil, 
bilakis artmıştır. Belki ı.on on sene için
de memlekette ferdi refah seviy,esi yük· 
selmiş olabilir. Ancak, Türkiye Avrupa· 
hlaştıkça eski usul teavün, eski tarzda 
içtimai yardım an'aneleri kaybolup gidi
yor ve fakat, buna mukabil, yeni tarzda 
içtimai himaye ve teavün teşkilatı çoğal
mıyor. Bunun için, iddia edebiliriz ki 
"yetim> demlen )ardıma muhtaç çocuk
larm ınikdarlan bugün artmış, eksilme
miştir. Şu halde, bugün, Darüşşafaka gi· 
bi müesseselere dünden daha fazla muh
tacız demektir. 

* Bu mültıhazalar bana meşrutiyet dev· 
nnın bu yolda bir hareketini hatırlattı. 
Harb esnasında maarıf r.czareti babalan 
harbde ölen ve himayesiz kalan çocuk
ları toplayıp büyütecek ve kendilerine 
bıraz nazari ve bir hayli öe ameli bilgi 
verecek bir müessese tasavvur etmişti. 

• Darüleytam> adile hayata geçen bu mü
essese, dar zamanda yarım kuvvetle ku· 
ru!muş olduğu için, kendisinden istcni· 
len faydaları temin ( demedı. Etrafında 
büyük bir reklam yapılmasına ve dev
rın muvaffak eserlerinden biri olarak 
gösterilmesine rağmen, ben bu eseri, me
busan meclisine gelmiş yeni bir teklif 
münasebctile, uzun uzadıya tedkik ettim 
ve maalesef muvaffak olamamış bir te
şebbüs halinde bu1öurn. 

Ben o zaman mecliste maarif encüme
ninde idim. Encümene o zaman maarü 
nazırı olan Şükrü Bey bir teklif getir
mişti. Bu teklif ile Darüleytam geniş ve 
memlcketın birçok taraflarına şamil bir 
tcşkılfıt haline getirilmek isteniyor ve 
hatta bunlar :çin de, hususi bir kanun
la bır takım varidat temini düşünülüyor· 
du. Harbin bütün yetimleri bu müesse
selerde toplanacak ve devlet tarafından 
himaye cdilıp ck<eriyctle san'atkar ola
rak yetiştirilecektı. 

Harb içinde ıdik. Memlcketın, o zaman 
zaten .bugünküne n:sbetle çok az olan bü
tun canlı ve yem kuvvetlerı silah altında 
idi. Bu nevı müesseseleri ne idare ede
cek kuvvetii insan bulmak, n~- de bunla
ra iyi hoca ve kuvvetli mürebbi temin 
etmek kabildi İstanbulda tesis edilmiş 
olan Darüleytam da, bütün dikkat ve 
yardımlara ıağmen, ıyilik şöyle dursun, 
. belki de fenalık yapıyordu. Müesseseyi 
esaslı bir tedkikte:ı geçirdikten sonra, 
ben bu işin genişletilmesinin aleyhinde 
bulunmayı bir vazife bildim v"e Şükrü 
Beyle adım adım mücadele ederek niha
yet projenin umumi heyette reddini te· 
min ettim. 

İyi mi yaptım, fena mı? O zaman iyi 
yaptığıma çok kuvvetle kanidim. Fakat, 
bugün düşünüyorum: Belki fena yaptım? 
Belki de o müessese o vakitki derecede 
geniş değil, fakat biraz daha geniş bir 
hale gelmiş clsaydı, helki bugün yaşar 
ve tekamül yoluna girerdi? 

Fakat, tedkikten sonra galiba Cumhu
riyet devri de benim kanaatıme gelmiş 
oJac:ık ki bunu büsbütün lağvetti 

* İyi bir netice vermemiş herhangi" bir 
teşebbüsten vazgeçmek, bu nevi bir mü
esseseyi Uığvetmek kolay J:>iı işdir. Fa
kat, muvaffak olmamış bir müesseseyi 
lağvetmekle ne işimiz nihayet bulur, ne 
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Resimli Makale: 

• 

Almanlar genç mlara mahsus bir kamp yaptılar, Jı::ampm 
kapısına: 

Tanıdıklarım7 • .... c;ında daiına ası& saratla gezenlerin ha
yatlannı tedkıK <.CUnı ... , 31hhatlerinin de, :işlerinin de, haya~ 
!arının da bozuk gittiğini görününüz, aksaklık aksilikleri 
nisbctinde artar. . 

- • efe ve sevinç kuvvet doğurur, eOmlesini yazdılar. 
Ev i§ler:ini pratik olarak öğrenmeyi istiyen her genç kız 

evlenme çağına girince ~ kampa girebflir, fakat kabul edil

diği dakikadan itibaren en müşkül prtlar altında dahi ke
derlenmesi, kederli görünmesi ) a~aktır. 

Ha~a.t her zaman bir nisbette atan dl'f'e cıeğildir, vıe saa
det bır kuşa !:>iner, konmak için ferahlı bir yı ötmek için 
neş'e verici bir dekor arar, neş'e ile sevincm kuvvet doğur· 
duğwıu unutmayınız. 

( 
Ültra vigole ile 
Büyütülen kaplanlar 

Gayet kolay 
Me§htı.T bir fıkra muha1'ri.rine 80T• 

dular: 
- Seft. Otı hO§ 1ıkralan M.!ıl yaza

biliyorsun? 
Cevab verdi: 
- Gayet kolay. Evv~Ja aklıma gt• 

len ldalettayin bir sual ycızıyonım. Bu 

1 
suale mantıki bir ceva~ diişünüyo

rıım, fakat dtitündüğümün aksimi ya
zıyorum .. fılcra oluyor . 

* * 16 sene sonra 
Birbirlerinden ilk 
Defa ayrılan üçüzler 

ita/yanın en güzel 
Bacakları 

) 

M:ırt 8 -, 
Sözün Kısası 

Nerede o eski 
Zamanlar?! 

E. Talu 
Bazı kimselerde dil persengidir: 
- Ah, efendim! Nerede o eski zaman· 

lar?. Bizim gençliğimiz .. bizim geçirdi· 
ğimiz o ferah günler .. o devrin kibarlığı .. 
falan, Iillın .• 

Ve, böyle iç çeke çeke tahassüründen 
bahsedilen bu devrin meddahını d.inliyen 
bugünün gençleri afal &!al yüzünüze ba· 
karlar. Bu temiz bakışlarda, bazan bir is· 
ti.iham işaretinin bir gölge gibi kıvrıldı
ğını sezersiniz: 

-Acaba? O devırler o kadar güzel, öy· 
le müstesna mıydı? Vah, vah! Biz, neye 
yetişemedik? 

Hayır, gençler, manmayın! Türk tari· 
hiuin en bahtiyar, en mutlu nesli sizler
siniz. O adamın bugüıı acı acı hasretim 
dtıyduğu, bahsettiği devır değil, kendi 
gençliğidir. İnsan, zinde ve tuvana, aslı

' le, gamsız, pürneş'e olduğu demlerin el
bette tahassürünü çeker. Yarın, bu ayn,i 
hissin altında siz de kıvranacaksınız. Fa~ 
kat o zaman sizin ı.ğzınızdan dökülecek 
telehhüf, bizimki gibi sahte olmıyacak. 

Biz, omuzlarımıza çöken yılların ağır
lığını, elemini, meraretini ikrar etme· 
mek ve içimizi yakan hicran ateşinin biı 
daha geri dönmemek üzere uzaklaşan 

gençliğimize nidiyetini söyleyip te ken~ 
dimtze güldiirmemek için eski zaman· 
lardan bahsediyoruz. 

İyi ki siz o eski zamanlara yetişmedi· 
niz, onları görmediniz. O devir bir kaos· 
dan farksızdı. Refah ıle zilleti, kültürle 
meskeneti, faziletle hakareti, meziyetle 
sefaleti, nişat :le esaretı biribirinden a
yırmağa imkan yoktu. İlk tahsilimizi tn· 
butluğa bakan vera;1 bir mahnlle mektc· 
binde yaptık. Burada, bütün gün ölümün 
o soğuk sembolüne bakan gözlerimizden 
iç.-"iye süzülerek, ta ruhumuza kadar iş .. 
liyen hüznün, yeisin tesirinden yıllarca 
kurtulamadık. Spor, bize cehennemin en 
müdhiş azablarını hazırlıyan bir b'dJat, 
edebiyat, güzel san'atlar, memnu birer 
§er vasıtalan idi. Lugat kitablanmızda 
vatan, hürriycf ve adalet gibı insanları 
insan eden kelimeleri beyhude arardık. 
Sesimiz yalnız feryad için yükselirdi. 
Dört arkadaş bir araya gelip derslerimize 
çalışamaz, konuşamaz, oynıyamaz, güle· 
mezdik. Herhangi bir ecnebinin, cığeri 

beş para etmez bir tatlı su frenginin kar
şısında fesli başlarımız eğik dururdu ve 
kaldırmağa yeltendiğimiz anda, ensemiz· 

Londra hayvanat bahçesine yeni ge 
tirilmiş olan kaplan yavruları bir an 
evvel serpilip büyüsünler diye ü1 -
tra - vio1e şuaile masaj, diyatermiler 
yapılmaktadır. Yavrular, haftada üç 
gün 1 5 şer dakika, bu şuaların altında 
durmaktadırlar. 

Romada yapılan güzel bacak mü - de kapitülasyonların ağır tazyikini, ke· 
!" ıbakasında resmini gördüğünüz ve 18 mirici ltıskacının ısırışını duyardık. An· 
y.aşlannda bir İngiliz kızma aid bacak- nelerimiz, kız kardeşlerimiz, loş evlerde, 
lar İtalyanın en güzel bacakları ünva- kafes arkalarında manen, maddeten erir· 
nını knzanımş ve 1000 liretlik müka • ler, mahiyetini bilmiyerek tahayyül et
fatı almıştır. tikleri başka, güneşli, hür bir filemin iş-

tabü bulunan ihtiyaç, kendiliğinden zail 
olur. 

Bütün memlekeilerde olduğu gibi, 
Türkiyede de cemiyetin himayesine muh
taç bir çocuk ve gençlik nesli vardır. Bu 
nesli himaye etmek, onu bir teşkilatın 

kucağına alıp sefaletten kurtarmak ve 
adaın etınekle hem bir taraftan memle
kette serseri denilen kimselerin adE'dini 
azaltmak, hem de memlekete faydalı 

ferdler yetiştirmek gibi ayni zamanda 
hPm menfi V<' hem milshet istikamette 
iyi bir iş yapmak demektir. Bilhassa, 
halk rejimi si.emek olan cumhuriyet ve 
demokrasi - devrinde bu, sade iyi bir iş 

yapmak demek olmaz, belki de çok mü
him ve zaruri bir vazifenin ifasını ifade 
eder . 

Ne demek istediğimi anlatabildim, 
zannediyorum: Cumhuriyet, Darüşşafaka 
gibi, meşrutiyet devrinin dar zamanda 
ve yoksulluk !Çinde yapılmış olduğu için 
muvaffak olamamış Darüleytanu gibi, 
kimsesiz çocuklan kucağına alıp yetişti
recek bir müessese, hatta bir müessese 
değil, bır takım müesseseler kurmaya 
mecburdur. Bu, bu devrin ihmal edemi
yC"ceği büyük bır vazifesıdır. İşte ben bu 
vazifeyi hatırlatmak istedim. 

..Muhittin Birgen 

Bu üçüzler 16 )a~ındadırlar. Croydon
da, ayni evde doğmuş, oturmuş, ayni 
mektebe gitmiş, ayni smı!ta okumuş, ay
ni imtihanları veJ miş, ayni giınde mezun 
olmuşlar, ve üçü de ayni işe girmişler
dır. Şimdi ilk defa olmak iızere ayrıl

maktadırlar. 

Londrada dört aristokrat 
hırsız mahkum oldu 

Londranın aristokrat ailelerine men· 
sub dört genç, geçen hafta hırsızlık ve 
katle teşebbüs suçilc mahkUm edilmiş
lerdir. Bir Fransız mücevherat tüccarı
nı Londranın büyük otellerinden birisi
ne çağırarak hem soyup hem de öldür
mek istiyen bu gençlerin mahkumiyeti 
aristokrat mahfellerinde büyük bir dedi
kodu uyandırmıştır. Mahktim olanlardan 
Harley 22 yaşında çok zengin bir mirala
yın oğludur. Yedi sene hapse ve dokuz 
kuyruklu kamçı ile yirmi sopaya mah
kum olmuştur. Bir generalin oğlu olan 
Vilmer beş sene hapse on beş sopaya, 
çok zengin bir tüccarın oğlu bulunan 
Çekins iki sene hapse, bir borsacı oğlu o
lan 23 yaşındaki J,anstayil iki sene hide
matı şakkaya mahkum edilmişlerdir. Bu 
sonuncu mahkfım bir müddet evvel bir 

Pariste yakalanan müdhiş 
bir dolandzrzcz 

On senedenberi oturduğu büyük bir a· 
partımanda dolandırıcılık yapmakta o
lan 37 yaşında birisi geçen hafta Fran
sanın Grenobl şehrinde yakayı ele ver· 
miştir. Bu çok usta dolandırıcı oturduğu 
apartımanın birinci katında geliri ile ge
çinen bir irad sahibi diye bilinirken ayni 
aparhmanm altıncı katında müdhiş bir 
yankesici diye şöhret kaznnmış ve zabı
ta tarafından parmak izleri alınmıştı. 
Keza ayni apartımanın ikinci katında 

doktor Sakarot ismile maruf bir doktor 
olarak tanınarak bir müddet evvel çok 
zengin bir terzi tüccarııun kızile evlen
miştı. Karısı son dakikaya kadar bu ada
mın ne olduğunu anlıyamamıştı. Bir yan
k~sici gibi ikamet ettiği altıncı kattaki 
dairesi polis tarafından taharri edildikte 
büyük kıymeti haiz birçok hırsızlık eşya
sı bulunmuştur. Bu dairede birçok silab 
ile hırsızlık yaptığı zaman giyindiği 

muhtelü biçim ve şekilde elbiseler de el
de edilmiştir. 
_. .... ••-••• .. ••••--•n• .. ••-•• .... •••-•<•W---·-
kadının aleyhine açtığı iftira davasında 
beş yüz lira tazminat almıştı. Sopa ceza
sı mahkumiyetlerinin birinci günü ha
pishane doktoru ve direktörü huzurun
da tatbik edilmiştir. 

tiyakile için için yanarak son günlerini 
bir reha gıbi beklerlerdi. 

Bugünlerin hasreti mi?! 
Böyle bir devrin hasretini 
urlu bir insan yoktur. 

İnanmayın! 
çekecek şu· 

Devir, sizin devriniz. Onun kıymetinf 
bilin. Siz ki bugün, başınızı her fırsatta 
dik tutabilen, mağrur bakJşlarmızı hig 
bır vakit yere indirmeğe mecbur olnuyan, 
cTürküm!> dediğiniz vakit ömrünüzün 
en büyük hazzını, en haklı gururunu du• 
yan, yükselmek için her vasıtaya malik 
bulunan, hür, metin, gürbüz, manen ve 
maddeten sıhhatlı, halden ve istikbalden 
emin gençlcrsıniz. 

Size, eski zamanların mcdhini söyliyo 
söylıye bitircmiyen rjyakarJardan uzal~ 

durunuz. Onların sözlerinden daima ka• 
çınız, ey bugünün delikanlıları!. 

Sfa ki, beşeriyet tarihinde hiçbir ferd~ 
nasib olmıyan, nimetlerın en büyüğüne. 
Atatürkün devrinde yaşamak, onun nu .. 
rilc nurlanmak, onun işareti ile ilerle• 
mek nimetine mazhar bulunuyorsunuz. 

Eski zamnn mı? .. 
Atatürkten ışık almıynn herhangi bir. 

tarih devrinin üstünlüğünden bahsctm 
bizzat tnrihe hürmetsizlik olur. 

~-
.~. /~ 

İSTER lNAN, İSTE İN ANMA! 
1 İzmit vilayet fidanlığı çok 

Günün birinde İstanbulun Balıkpazarı semtinöen geçer- rın sütün kilosuna verdikleri toptan fiat 7 kuruştur, §U halde 
seniz sağlı sollu dükkanların camekanlarına bakınız, 120, saf tereyağının maliyet fiatı lŞÇi, sermaye karşılığı ve kar 
140, 160, 170 kuruşa muhtelif fiatlarda tereyağ paketleri gö- ilôve edilmemek şartilc kıloda 140 kuruş olmsk lazım de
rürsünüz. mektir. Bl: vaziyet karşısında fstanbulda satılan tereyağ1a-

Halbuki bir kilo tereyc.ğ 20 kilo sütten çıkar, tereyağcıla- nn gerçekt~n tereyağ oıduklanna: 

1 S T E R t N A N, İ S T r: R t NAN M A! 
..J 

iyi randıman veriyor 
İzmit 7 (A.A.) - Vilayet fidanlı .. 

ğında bu se.'"le yetiştirilen 31.000 ınuh'" 
telif aşılı meyva fidanı ile 259.000 a -
det muhtelif aşısız meyva fidanı hn].ka 
dağıtı~tır. Gelecek sene daha razlıı 
mikdar<fa fidan yetiştirilmesi knrar -
laştırılmıştr. 



• 

..-iON POSTA 

İtalyanlar İspanyaya ye iden 
5,000 gönüllü göndermişler 
Dün cereyan 

neticesinde 
eden şiddetli 

ihtila!ciler bir 
deniz muharebelerinin 
zırhlı a ını kaybettiler . 

Londm 7 (Hususi) _Uzun zamandan- devriyesıne :nensub iki Ingıliz Blanş ve ıbi~kaç bnmba dnuşlardır. 
beri ilk defo olarak dün, hükCımetçi ve Brlyyan muhr·bleri, diin öğle vakti Pa- ltalya İsı>atcyaya yeniden gönüllü 
Prarıkıst İspanya c!oııanmahm tekrar çar- Jos bumu yakınında hıh·iyetleri anlaşıla-ı göndennis 
pışrnışlardır. rnamış olan beş tayyarenin hücumuna Londra 7 (A.A·) - Deyli Herald ga-

Kartajcn açıklarında, ıki donanma a- maruz kalmışlardır. Bu tan,.areler, mü- zetesinin Cebclüttarık'daki muhabiri, 
tasıncia cereyan eden bu deniz muhare- teo:ddid bombalar etmışlar ve muhriblerı Mussolini'nin İspanya iç harbıni biran 
be~i, hüki!mctçılerin zaferlle neticelen- beklcmeksızin ortadan kayholmuşlardır. ev\•el bitirmek içın son bir gayret ola
lttiş ,.e Frankistlerin lialeares kruvazörü Cebelüttarıka avdet etmek üzere bulu- rak yeni kıta~t gönderdiğini haber ve
Lntmı~tır. Balcaresle birlıkte bulunan nan torpido muhriblerinın oün sabahki riyor. 
Ccın~ rias J:ruvazörü ise kaçmak mecbu- deniz muharebesine gırişmiş olan gemi- Muharrir, geçen hafla Gracliska has-
11.H:t!ı de kalmışta". ler zannedilmış olmaları muhtcmeldır. tane gemiı:oHe Antonyo Sigfottas'ın ku-

0.ığer. taraftan hükümctçi tayyareler Hükfunetin tebliği mandası:-ıea küçük bir torpido muh -
<te \latan cemınin üzerinde cevelan ede- rib: filos!.lllun Kadıks'e Garb Trablu -
tek, birçok bomba atmışlardır. Barselon 7 (A.A.) - Cumhuriyet sa- sundan beş bın n~ker naklettığini ve bu 

Baleares'in denize cö!dimüş olan mü- hil müdafaa tayyareleri dün Frankıst kıtaatın Gundnlajaraya sevkedildiğini 
rettebatını kurtaı·makla meşgul iki İn- filoyu birkaç kere bombardıman et - yazmaktadır. 
gili~ karnko: g~misı, tayyarelerin bom- mişierd:r. Bu bombardımanlardan bi - ihtilalcilerin aldıkları harb ganaimi 
Lalnrına maruz kalmışlardır. İngiliz bah· rincisi saat 7. l 8 de t~.r~illene~ geminin Saragos 7 (AA.) - Satahiyettar 
t:yelilcrindcn bir kişi ôlmUş, iki kişi de etrafındaki ası muhnbı ve bır de ya - mehafile nazaran Frankistler kanunu
Yaralanmıştır. nan gemi tipinde kruvazör bulunduğu evvel aymdanberi hükfımetçi!~rden yi.iz 

Kurumlan Frankist mürettebatı bili- esnada yapılmıştır. on bir tR.nk, yetmiş beş tayyare, muh-
hare Palma Jimı.nma çı!<anlmıştır. İkinci bombardıman saat 12,40 da telif çapt:ı 286 top, iki bin yedi yüz 
İki fngiliz muhribinin miisahedeleri yapılmıştır. Dört seri ve hüyük Cum - mitralyöz, yüz milyondan faila kur -
L<>ndra 7 (A.A.) - Ademi müdahale ı huriyet tayyaresi 250 kilo ağırlığında şun zap~ctmi~lcrdir. 

Yemen Veliahdinin 
Romada verdiği beyanat 

Roma 7 (A.A.) - Stefani ajansı bil- seleyi büyiik bir alaka ile takib etmek-
diriyor: te olduğur.u söylemiştir. 

Yemen Pre:ısi Seyfülislfım Hüse - Preno; Jı,ransız hükumetinin Arnb 

Avusturya her 
zaman müstakil 

kalacaktır 

Vatanperverler ceb' esi 
genel sekreteri dün ço · 
mühim bir nutuk söyledi 

Sayfa 3 

Bu Sabah!-i ' 

Ank ayı gormcl dı= serlevhalı makalesin· 
de bllhas a demektedir ki: 

- .. AnkarR, başarıcı Tiirlı: kafasının ve 
Türk b!iP. n\:'ı olmez bir sembo.lüdur. Yurdu
muzun yen! !htlyacl:ırını göre çelısmak lstl
yen genç, y· slı her vatanda~ devlet merke-
1.imlıl mıı 1-:k:ı cormelıdir 

-Avrılpa /ı{ıdiseleri 

karşısında Amerika 
Ya7.an: Sc1im Ra"JP Em~ 

Memleketin muhtelif kö elerlnden gelip A vrupa iıe hergün rnünasebatı-
Anknrnd:ı bulu;an Turk gençleri kendileri- . 
nl birbirlerine S'.lran ba~ların kuvvetlnl ku- 1ll cır i=arça daha artırmak lS• 

cnkl:ı a. k :ınıı~·.ır:ıklar ve yarının muhte- t:c!edında göninen Amer.kanın vazıyet1-
m ı tehlikeleri karşu.ında korkur.un ve te- ne b rdenbıre bır c.ekingerlık arız olmuş
rcddil:lu l yeri olm dığına inanacaklardır. .. - 1 . . A 

Her Turke Ankarayı gormek lmklmılarını tur. Bu muna~ebatın genış emesını ve -
vermeliyiz.• ı meraka gıbi demokratik ı.:saslara sadık 

-- kalan Fransa ve İngiltere ile daha sıkı 
T:ın Ahmed Emln Yalman bir avukat bir surc>tte teşrık. mt.sai edıımesini ısti-

vatnnd3şla goruşmüş, bu avukat vatandaşın yen Rooscvelt ile hariciye nazın Cordell 
söylediklerini not etmiş, onları yazıyor. Hull'un hareket ve manevra kabiliyetleri 

-- de bınneuce son ae>..rece zayıflamıştır. 
Kurun - Asım Us Yıldırım hnrbı serlev. 

halı n:altal""inde sll~hlanma yarışının neti- Bundan ıstifade edenler, Amerikanın in-
cesi bir har?>le bitmese bıle bu yarışın bir fırad halinde kalmasına taraftar olanlar· 
çok mllletler!n iktısaden intihan demek ol- dır. Bunların kanaatlerine göre Alman
du unu söylüyor ve dünya milletlerinin sl- ya ve itnlya ıle anlaşma teşebbüsüne gi· 
ı hlnnm:ı sahasındaki gayretlerinden bahse- 1 ~ekle, Ingiltere, sulh dıwasını beyncl· 
diyor __ milel bır mevzu oımaktan çıkarmış, bir 

Yerli antrenör 
ye iştirme kursu 
Okutulacak dersler 
arasında Türk futbol 

AvrurJa rr.eselesi ha}ıne ırca etmıştır. Ni
tekim bir Amerikan gazetesi, bu müna
sebetle şu mütaleayı ~!eri surmcktedir· 

.Başvekil Chamberlain belki Berlin • 
Roma mihverini ikiye ayırarak. fakat ay
ni zamanda demokrat cievıetler cebhesinl 
de yıkacaktır.> 

Bu vaziyetten en çok müteessir görü· 
sisteminin tesbiti de V r ncnler de liberallerdir. Dahıli meseleler

Ankara, 7 (Hususi) - 1 martta açılan 
yerli antrenor yetıştirme kursunda ders 
okutacak muallim-
!er şunlardır: 

An1renör Lin· 
dar, Hores Ratkay, 
Vildan Aşir, Niza· 
nıecidhı, Ah:ned 
Yaramanoğlu, Ke
rim Hüseyin, Ni
yazi Erzon. 
KLırslarda fut-

bt>iun tarihçesi, u
r.1;1·11i kavaidi, an .. 
trE>nmanlar, Türk 
fllt.ool s st<>mınin 

rildan Aşir )'in.- .Alcf - bl - .;;azetcsiı~ın Rom~ mu-, memlekf'~lerinc karşı oian politikası -
habırıne seyahat: hak·k·ın.da yaplıgı be-! nın istikbal için ümid verici mahiyelı 
" tt T - d da F ı t da ı Viyana 7 tA.A.) - Vatanperver Cf phe tesbit ve tamımı ~bi ciersler vardır. 
,,a. na a, .JJ.Jn rn 

1 
• 1 ıs ın. vası e - oldug·unn söy!em;c:, müteakıben ft Jva-

h d l d tı t .... genel s kretcri cfün ekşam radyoda ~ · y-

deki fıkir ihtılaflarına ragmen harici si
y.ı~ctte Roosevelt'in ham harekctıni tas
vib eden bu zümre, btr hayli ümidslzliğe 
oiişmliştür. Fakat ıma'l:nı büsbütün kay
betmemiştir. Şim:ii, Chnmberlain'ın Ber· 
lm ve Homa ile )'aomak üzere bulunduğu 
müzakerelerin iııkişafını beklemektedir. 
Eğer İngıltere, 1914 den evvel olduğu gi
bi sulhun muhafazası hah~mde kuvvet 
muvazenesi esasına dönmek istiyecek o
lursa, .Amerika Avrupadan tsmamile yü-
7.ÜnÜ çevirecektir. Halbuki son zamanda, 
Anıerikan efkarı umumıyesi, totaliter 
rejimler karşısında bir demokratlar ceb
hesi tesisi fikrini müla::cmetle ~arşıla

mıya başlamış bulunuyordu Eğer, M. 
Chamberlain'in teşebbftsfm.lr. demokra· 
tik esaslardan tyrılmak maksadına ma
tuf olmadığını ısbat edecek mucizevi bır 
hôdise zuhur etmezse, Arncrıka kendı 

kabuğu 1çine cekilecek ve bütün had se
lecı sırf Amerikan menfaatlerinin alaka
dar olduğu derece ve nishet üzerinden· 
nauın dıkY.ate alacaktır. Amerikanın 

·ı·n· e e .. 'I~ e11.ge .• em yap gını ve n _- '-'a <1ererek, İtal'ı.·a ile olan münnsebeı -- ı d t J 0 ~ J iediği bır nutukta ezcümle demıştır ki: 
gıuz hukumetıııın geçen er e neşre lerin çok iyi olduğunu ve samımi bir 
t'~· B ... Ki' b Fil' ti vaziyetin • - Berhtcsgadl"n an aşması ıki Alınan 
ıgı eya a ın ıs n dostluğa karı-ılıklı haklara riayet esa - n.ıllctmı lb di bır s•ır"tte uzlaşbrmağa 

de değişik!.k yupacağına kani bulun - d dı"'g·ını bildirmi<>tir. 

Ç tedhişçileri 
faal· yete geçtiler 

.::ı • b'ld' . ı· sına ayruı 'i' ve Avusturya ıçınde barışı temıne ma-
'UUgunu ! ınmş ır. 

Prens Düçeye ve bütün sahalarda tuf tur. Takib c.1ti. 'İ.:niz ye.ni _YOl ve Alman 'fok-.: 0 7 (A.A.) _ Taiyuan'dan İ>il-
TürkiyC'yi ve Jrak'ı ziyaretten sonra .. - - . - 1 J 

Suriyeyc Lübnana gideceğini söyliyen çok buyuk ter:ıkkıler b:şarmakta olan barışı devlctımız•n ııc:1Jk alıne dayan- dirılıyol': c:nnsi'nin cenubunda taar -
I>rens, Ycm~n!!'l bütün sahalarda arab 1 İtal~aya karşı hayranlıgını kaydet - maktadır. Poiit:kacia, yalnız vatanperver ruza geçe; JapQn kıtaatı Sarınebir ü -
tnemleketlerint:' tealluk eden her me- mıştır. cebhe vardır. 1~~ bhede. ne şube, ne parti, zermde Taturıg ~emiryolunun son nok-

Avrupa hadiseleri karşısınd:ıkı vaziyeti, 
şimdıhk böyle bir intizar vaziyetidir. 

Selim Ragıp Emeç 
---------·•· ne de ya~ı po.ılık l'cmıyPtJPr bulunmıya- tası olan Pu~cu'yu işgal etmişlerdir. 

B. 1\llı·ıı:--:t Mecıı·sı·nı·n Ceyhanda azılı hı·r caktır. Kımsenın dcvletimi7; aleyhinde s 1 d b" "kat Al d k ... lVl :: mlicadeleye haKkl oiınıyacaktır. .aııg MY a ır SUl S manya a aS en 
Şanghay 7 (A.A.) - Tedhişcıler h k · ·· ·· .. 

d •• k •• t 1 t ., şaki yakalandı Bir Jı"'rnnsız gazetesinin mütaleası tarafınd".ln bugün yeni bir cinayet ir - a İmiyetın teeSSUSUDUn 
Un U 0p an JSJ Faris 7 (A.A.) - Vladimir Dormeson, tikap edilmiştir. yı}CÖnÜmÜ 

Cevhan 7 (Hususi.) - Kadirlinin Sar- Avusturya ı:-ıe.selesi l.akkırıcta Ji'ıgaro ga- 20 ı·n,.; :c.~ız•l Çın' ordusunun eski ku 
Ankara 7 (A.A.) - Bugün Fikret 

Sılay'ın ba~kanlığında yapılan Kamu -
tay toplantı~u.t!a. Refik İnce'nin Re -
~eb Turol hakkındaki arzuhal Encü -
tneııin!n 1099 nwııaralı karanna yap -

tığı iliraZ!l ko.rşı Encümen mazbata mu 
harriri ile ith·az sahibinin milli müda • 
faa ve maarif ,·ekillerin'in cevabı din-
lenmiş, neticeJe Arzuhal Encümcninın. 
t!im Miidm~arıın noktai nazarını 1eyid 
tden kararı ka'Lul olunmuştur· 

Bl(.m'!an :;onra Maraş'Jn Urçan kbylıu· 
~en Meruned oğlu Mustafa Kargı"nın 
0lihn cnac:ına C"trptınlrnası hakkmda
lq nıazb3t:? tas~ib edilerek Çarşamba 
6ÜnU toplcmnrnk üzeıe içtimaa nihayet 
\re,ı ilnıi~~ir. -------------

Amerika Okyanustaki 
adaları ilhak ediyor 

Va~ingtım 7 u .. A.) - Ihı1velt, büytilc 
gıc:van\J~taki :·t'niks tnkım adalarından 
-anton ve Henderbu:-y ıırlaları üzerinde 
A.rneı ikanır: hfık imıvetinı ilan etmiştir. 

F'ederal Hcjister, • bugün Reisicumhu
run bu :ki u.nınım idaresi altındaki aria-
1.ara ilhakı i!:in hük\ımctc hitaben yazdı
Rt kararnameyi neşrcdccektir. 

Amerika htlkümeti J..ondra hükCınıeLi-
le b · t ' 

~- "' - Berlin 7 (A.A.) - Gazeteler, Al -
h !'ak'l rd n o- zetesindc şıı satırları yaııyor: d G 1 ç F çı dar köyünden ve ıneş ur :. ı e e man anı. .enera ov - cng. - ., manyanın askeri hakimiyetinın tekrar 

!up, ışlediği mütcacidid cinayetlerden do- cAvusturya hlirrıyet le Cekoslovakya F.ransız ııntıvnzlı mı:ıtakasında.kı. e - tesis ta.rHıi olan 7 Martın yıldönümü -
layı 7,5 sene hap:se mahklıın olduğu hal- hürriyPtinin b.:-birıne bağlı olduğu tes- vınden Ç?krr.nkta oldugu sırada ıkı _a - nü kutlulamakta ve gayri askeri Ren 

de Kozan '-.apı'shanesdnden kaçmağa mu- bit edilebilir. P.ragın mukadderatı Viya- dam taraf•ndan atılan kurşunlarla ol -•· mıntakasıru:ı Alman ordusu tarafın -
' .afrak Olan .. -ı'ntik Osman, yapılan StKı nnda u.)·nıı?.maktadır. Buna binaen, Hod- du" ru" lmu·· .:;tı'ı.,. 

~ '
1 

' , • dan tekı'3!' jşgalini uzun uzadıya me • 
taıcı.b netı'cnsı'nde Tarsust.a yakalanmıc: za'!..m da röylediği gıhi, Cekoslovak 1s- Tapon ann General Çov a merkP.zı " -s ' serrctle mevzuubahs cunek' ... dir. 
ve Ceyhana getirilınıştır. tlklalinin hır harb veya banş meselesi Çin'in idansinde bir vazife teklif et -

olduğunu scı.; jerken, hu Çek istiklallni ıniş oklukları ::annedilmektedir. 

Negüs Habeş tahtına 
Geçmek istemiyor 

ve hatta bütün Tuna devletlerinin ıstik
Jalin i Avusturya ıstık.aHnın temin etti
ğini görmemek mana~ız ~hır.> 

i.cınciıa 7 (A.A.) - Nec:ışi, kendisi ile 
Halya hükümeti ıaasmda bir tesviye su- Antalyada Atatürk günii 
rcti bulunmaı.ı ırnkdnına müteallik olan Antalya 7 (AA.) - Atatürk'ün An-
;-a1ialaıı ~at'i surette tekzib etmiştir. talyaya gclişleriuin yıldönümü rnüna -

1 
sebetıle bütün şehir baştanbaşa donnn-

Mısırd a tevkif edi en mıstır. Bu münasebetle Halkevinde bü 
gazeteciler yük tören yapılmış, Atatürk'ün askeri 

, ~ . . ve siyasi dehası ve yüksek varlığı hak-
Kahlre 7 (A.A.) - \ f'·~ rartısı~e me~- kında konferanslar verilmiştir. 

sı.b ,Almısn:t g<.zetes·nın v&klıyle hir Bu gec~ büyük bir fener alayı yapı-
"er" tevkif edilereic sonradan .kefalete j 1 k H lkevı'nde b' .. .... "' . . acn ve a ır musamere ve-
raplen s<'rbcst bırakılan haşmuharrırı, ,.1 kti 

} 
• . 1 v. ki ı ı ece r. 

hükumeti seçim tcd ıışc!.ıgı yapma a ---------
it:ıam eylcdiğınden dolayı, gazetenin Giresun ş"'r İr hast"'nesi 
di{lcr ıki :nuharriri ile birlikte yeniden 
tevkif olunmuştur. 

Japonya ve 1940 
oliınpiyadları 

Giresun 7 (A.A.) - Sehrimizde yap
tırılacak ohm yüz yataklı hastanen'n 
inş·•atı ır.ii~eabhide ihale edılmıştir. 
Beton:ırne yapılacak olan binanın jnşa 
masrafı yüz birı lirayı bulacaktır. 

Leh Hariciye Nazırının 
Romada temasları 

Roma 7 (A.A.) - Bek, hu sabah Kiri
nal sarayına gıderek ncftcri mahsusu 
hm.alamı tır. Kendisi Cıh?lo ile uzun Lir 
görüşme yn mı?itır. 

Elektrik ~irkeli ile 
müzakereler 

Ankara, 7 (Hususi) - Naf a Veka
leti He terr asa g~lecek olan İstanbul 
c'ektrik ~Mtet mlımessilleri yarın şeh
rimize r.. ıı:cc~:le·dir. 

.. ~ü: :{J men1urlar.n 
tekaüd.ükleri 

Kudüste şiddetli 
Çarpışmalar oluyor 
Kudüs 7 (A.A.) - Ceı1:.'le muharebesi, 

is~ anın başlangıcrndanberi vukua gel
mıs oian muharebejc.rin e:n şiddetlisidır. 

Asılerin telefatı yüzü tu:mııktadır. Ted· 
lıı~çilerdcn mürekkcb ufak bir takım 

gruplar, muntazam kı!aatm vücude ge
tirnı ş oldukları çemberi _)armağa mu· 
vaffak olmuşlardır ve halen Maverayüş
şcrıa hududunu geçmeğe uğraşmaktadır· 
lar. 

Almanyada bir sporcu 
tevkif edildi 

Bcrlln 7 (A.A.> - Meşhur tenis şam· 
piyonu Von Grıımm, umumi hltıka mu
gayır hıırc katta bulunmak suçu ıle tev· 
l:if olunmuştur. 

Dil kurumunun bir tavzihi 
u ad3ların A•nerH.aya gecmesı ne ı· 

Cesinde cı~ab·lecPk (l'an ihtilafları mü- Tokyo 7 (A.A.) - Hükfunetin par-
llakaşa etmtğe hazmiıt. tamentflda 1940 ollmpiyad.ı.an hakkın- Çorumda bir f L::. cİ:ı 

Ankara 7 (Husu i) - Mulki me -
murlarm s cillerı tize ine tek udh.ik -
lerınin icrası v~ tez .ıve varru:alarının 
tanzımi hckkt'1d~l~ niza."mla.'1.~ varın 

mer'iyete gjı ccel:tir. 
A~k ra 7 \A.A-) - Kamutn)da ted

r.ı:. C'dilmekte bulunan bır kanun pro
jesinde Küçük S::m'atlar sözü yerine 
zanaat kelimesi!1in a!ııunası hakkında 

b Reısicmnhur ta:-afmden ittihaz edile~ da soruinn müteaddid suallere mütc - Çoı um 7 (A.A.) - Şehre iki mil me-
u karar hüvük 0.ıeyanusun ortasınd:ıkı madi surette kaçamaklı cevablar ver - safede Bcydcli köyünde çıkan yangın

aclclınnn h eyeti umumivesi fü:crind"" A- mesi üzerine buradaki umumi kanaat, da bir ev trırnc.mçn yanmış ve iç'nde 
lnerikan !ıakimiyetir.in ·ılanına doğru a- hükümetin, olimpiyadlann hazırlan - bulunrın :ıilcde11 iki çocuk kurtarıla -
~hnış bir adım ın hiyetinde telakki edil-ımasını \'e yapılma_sını Ç_in ~ad iseler~_- mıya ı ak ölmüştür Anası ile bir çocuk 
le ektedir. Amerika bu nrlı:ılarda hava üs- nin cereyanına baglı telakkı eyledıgl da ağtr yar~lı olarak kurtarılabilmiş-

rı tesis etm _k ıa vvumndadır. merkezıne varmıştır. Ur. 

E ulgatislan in!ih bah 
~ofyn 7 (A ... ) - Bulgar aj:ınsı bildi- Turk Di! Kurumundan Knmut:ıyca ve 

riyor: Dün Şumnu ve Slra agora bölgele- ya hukfımetce mütalea sorulup cevab 
ı inde sf><'ilcn 40 ·nchust. n 3G u hül:t.."ne- alınmış olduğu yol:.mdaki ş:ıyinl:ırm ns 
ti11 m) o dine larurtar o1duklarını bildir- ı ıı olmadığı Ti'.rk Dil K u-u!:lu Genel 
mıslerdir. l Sdtı-elerli Gindtlıı bildirilmiştir. 



• 
• 
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~~~~--~~~~~=ıil!~~ ~alı~ 
Şehir Meclisinden et 
ticareti için karar alınacak 

Şirketi Hayriyenin 
bir muvaf fakiyeti 
Hasköy fabrikasında 
yapılan ikinci vapur da 

denize indiriliyor 

Adliye levazım kalemi 
katibi tevkif edildi 

Defterdarlık muhasebe katiblerinden Necmi ile 
birleşerek zimmetine para geçirdiği 

tahmin ediliyor, Necmi de mevkuf bulunuvor 

Belediye şehre doğrudan doğruya kasablık hayvan 
getirtecek, hariçten idhalat yapılaca,Çı doğru değil 

Şehir Meclisinin yarınki fevkalade kasablık hayvan yetiştirmek için muh- Ad11ye Levazım kalemi katibi Emin ııe, Hadisenin tahkikatına sorgu h'1klmllğln• 
içt imaı hazırlıkları ikmal edilmiştir. taç olduğumuz kararları almaktır. Mec ~ Defterdarlık muhasebe kalemi Utlbl Necmi de devam edllmi~Ur. 
Bir gü!"1ük fevkalade içtimada bilhas - listen tahsisat istiyeceğiz. İcab ederse haklannda, bir zimmet hftdlseslnden dolayı Suçlular suçlarını ikrar etmektedirler. 
sa et piyas~sının tanzimi için alınma- bir istik!'az veya avans almak salahi - müddeiumumlllkçe tahkikata geçilmiştir. Hadise Asliye ceza mahkemesinde rüyet e " 

M-dd i • Sul hm dilecektir. sı lazım ge!en tedbirler tesbit edilecek yetini de isteyeceğiz ve ticaret yapmak u e umumıllk suçluları tana ed 
ve icab eden kararlar verilecekdir. için kaı :.r alacağız. > 1 inci sulh cezn hfıkiml Reşldin huzuruna Bir çocuk kardeşini yaraladı 

çıkartmış, h!lklm sorguları neticesinde tev-
Et ffotınıu indirilmesinden sonra 1\lcmfcket haricinden hayvan kitlerine lüzum görmüştür. Karagüm:-ükte Salmatomrukta H yaşın· 

dn Mazhar isminde bir ilk mekteb tnlebesl, 
şehrımiz.de et istihlakatı artmıştır. Fa- getirtilmiyecektir. Zimmete geçen paranın mikdan henüz kardeş! 17 yaşında SubhJyi bir elanek bı " 
kat bu istihlfıkatı karşılayacak mik - Şehrimizde et ihtiyaratını temin i - kat'lyetıc tesblt edilmiş de~ildir. çağlle kolundan yaralamış ve dün adliyeye 
darda kc1::i'ecek hayvan getirilemediği ç!n memleket haricinden kasablık hay- Tahkik ve tedkllc:ata devam edilmekte - sevkedılmlştlr. Her iki kardeş de müddelu .. 
görülmektedir. Belediye bu meseleyi van getirtilcce

0
;i de şayi olmuştur-, fa- dlr. mumilllcte hMiscnin sadece bir kaza oldu • 

Şeb. Şirketi Rayriyenin 11aptırdığı 75 Huk k f kült · · üh Ü U tunu söylemtşlerdlr. 
tedkik etll'!stir. Mesele yarın ır kat bu doğru değildir. Memleketimiz numaralı vapı..r U a 8Slnln m r n Müddiumumilik: rarıkı mümeyyiz olup ol• 
Meclisin'? bHdirilecektir. dahilinde kafi mikdarda kasablık hay- taklid edenler madığmın anlaşılması için Mazharı nduye 

Bu hususta Vali ve Belediye Reisi van vardır ve hntta boldur. Bu itibar- Şirketi Hayriyenin Hasköydeki ter- doktoru Enver Karana. muayene ettirmiştir. 
·ı. sanesinde yaptırılmakta olan 76 nu - MüddeiumumJllk mühim bir sahtekO.rlık Çocug· un mümey'lllz oldu11ou anl""ıim"'tır. Tab 

Muhiddin lıstündag" gazetecılere de - la haricden kasablık hayvan getirtil - ~ .. dl ~ " ~ .... maralı vapuru bu ay sonlarına doğru ~ sesinin tahkikatını neticelendirmiştir. klkata dPvam edilmektedir. 
miştir ki: esi düşünülmemiştir. s 1 1 d uı........ ıs l " sı merasL'Tlle denize indirilecektir. uç u ar an nu..ıııet tanbu unlver test Bir Ama çocununu arıyor 

c- Şehir Meclisinin toplanmasın - Et komisyonu toplanıyor V b .. f" k t ed·ı hukuk fakültesi mühürünü taklid ederek, :s 
d k d B 1 d. ·ı t t k _ . apurun u u. n a. sa.mı mon e 1 

- sah•- evrak tanziminden, Aev'"'et ise bu -h- Blrka" gu~n evvel Eyü .. de LAz Tevtık 1.S-an ma "~ : e e ıye ı e op ancı a- Et knmicvonu bugun·· toplanacak 1 ı k 1 B ..,. '>I ~ ... " u 
~J mış, yanız perçın ış en . a mıştır. u ie evrakı kullanmaktan maznun bulunmak- minele blr çocu!;un arkadaşı Faruk'u bıça'k-

sab]arın clb:rliği yaparak şehirde inki- tır· Etin ucuzlatıldığı tarih olan 1 mart noksanlar da on beş güne kadar ikmal tadırlar. lıyarak, öldürdüğünü yazmıştık. 
şafa başlıyan istihlakatın derecesile tan itibaren bugüne kadar geçen vazi- edilecektir. Hikmet evvelce de böyle bir suçtan dola- Dün müddeiumumiliğe elinde bir res1mııı 
rnütcnasib olacak mikdarda vaktinde yeti tedkn: edecektir. 76 1 H · d •t· ihtiyar bir !ma müracaat etmiş Faruk ıs • - numa~a ı vapur azıran an ı ı - yı mahk:\im l)lmu•tu. Bundan bir müddet ' • 

_ - Y minde 17 yaşında bir oğlu olduğunu, bl! 
baren Bog~z postalarını yapmaga baş- evvel matbaacı Takfora hukuk taküJtesinin mücldettenberi kaybettiğin!, ölenin evlfıdı o· ----------· 

Poliste: 
Bir otomobil işaret memuru 

noktasına çarpb 
Ferlköyde oturan ve ehliyetsiz olarak o

tomobil kullanan Mehmed isminde bir şa
hıs. hususi otomoblll lle Karaköyden ge -
çerken işaret memurlarının çıktıkları ka -
ideye çarparak kaideyi yıkmış, otomobll de 
themmlyetıl surette ha.sara uğramıştır. Suç
lu yakalanmıştır. 

Bir çocuk mekteb bahçesinde 
ağaçtan düştü 

Cağa.loğlu orta okul birinci sınır talebe
alnden Ahmed isminde bir çocuk, çıkmış ol
duğu mektebin bahçesindeki ağaçtan düşe
rek baca~ınd:m ağırca yaralanmış ve im -
dadı sıhhi otomobili lle Cerrahpaşa hasta • 
nesine kııldınlmL5tır. 

Yangın başlangıçları 
Beyo!;lunda Musevi ilk mektebinde, Gala

tada Serdar Ekrem sokağında Hacı Said a
partımanında, Beyoğlu Yazıcı sokak 53 nu
maralı Mena.him'in evinde yangın başlan -
~cı olmuşsa da cümlesi de büyümeden sön
dürülmüştür. 

~~~~~~~~~~-

/( ültür işleri: 
Ortamekteb muallimliği 

4 UA 6 senelik mualllm mektebi mezun -
lannın da. orta mekteb muallimi olmak için 
bu tatil devresinde açılacak imtihanlara gi. 
rebUeceklerl Mnnrlt Vekaletinden İstanbul 
Maa'l"\r Müdürliiğüne bilairilmlştlr. 
-·- --- • • ...... - .......... ı :::.:ıe ,_ .. __ 

Tokad Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Tokadın Hoca Ahmed mahallesinin Ha -

marn sokağında mukim Cine Malik oğlu da. 
madı Tevfik karısı Nehire tarafından Tokad 
Asliye Hukuk Hakimliğine müracaatla koca
sı Slvıısda hükümet clvannda arzuhalclllk 
etmekte olan Divriğin Süleymanağa mahal -
lesinden 54/3 sayılı evde kayıdlı Cine Malik 
oğlu damadı ve Hacı Nuri oğlu 298 doğum
lu Tevfik ile 2/11/337 tarihinde evlenerek 
iki sene sonra Nisan 339 tarihinde mumai
leyh Tevflk telakısellse lle tatlik ettiğinden 
tallkın sübutuna knrar verilmesini taleb ve 
dan et.mış ve bu iddiasını lsbat etmiş ve 
tarihi mnk:ürda vaki talA.kın aübutunn ve 
keyflyeUn nüfusdald tayıdlarına işaret e -
dllmeslnt: 25 IKanunusani/938 tarihinde ka
rar verllml.ş olduğundruı işbu hükmün tari
hi tebliğden itibaren bir ay zarfında usulen 
temyiz etmed!ği tnkdirde kesbi kat'iyet ede
ceği llfm olunur 

BALK OPERETi 
Bu akşaın 

saat c 9., da 
Pangalb Kurtulu~ 

sinemasında 

.,E H A Y 1 L E R,, 
Operet 2 perde 

ı tab.o 

9 Mart Çarşa u ba 
akşamı saat •9• da 

Bakırköy Çankaya Sinemasında 

ENAYiLER 
Operet 3 perde ork stra - Ba.e 

ERTUÖ OL SADi TEK 
Bu gece: (B ıkırköy -
Milliyttdi) yarın gece: 

(Üskndar - Hale) 
smemıtsında 

(Bu Masal 
Böylo Bil ti) 

Vodvil 3 perde 

Aiiitef errik: lıyacaktır. firmasını takllden 500 adet resmt ltliğıd bas- lup olmadı~ını sormuştur. 

Esnaf hastanesi için Cağaloğlunda 
bir bina bulundu 

İlkbahar tarifesi • tırmış, TAktor vasıtaslle tanıdığı Oaprlyele Nellcede ölen Faruğun kendi çocuğu ol 
·de takfiltenln miihürünü kazdırmıştı. madığını anl:ıyan funa, sevine sevine ndll · 

Şirketi Hayriye, ilkbahar tarife1e - İşin meydana çıkmaslle suçlular Ağırce- yeden çıkmıştır. 
rinin tanzimine, önümiizdeki haftadan zada tahtı muhakemeye alınmışlar ve bi - Kaybolan Fa:-uk aranmaktadır. 

Madenl eşya san'ntkiirlan cemiyeti hey- .tib b l kt T •t l . h rer sene hapse mahküm edllmlşlerdl. Bı'r esrarkeş mahk·'m ol ·u et\ umunılyesı diin toplanmış, geçen yıl he - 1 aren aş ıyaca ır. an e en a - u 
sablarıın tedkik, ve idare hey'eUni ibra et - zırlıyac;ık ohu komisyon önümüzdeki Suçlu IDkmet evvelce kazdırdığı bu Ud 
mlş, miişterek yardım teşkilatına azami şe- Çarşamba günü toplanacak ve bu hu - mühlirden, elinde kalan bir tanesini gene 
ktlde lştlrak için idare hey'etlne salahiyet, susta kararlar verecektir. Yeni tarife bu çeşid işlerde istifade için kullanmıştır. 
vermiştir · N. b da Tba tatb•k oo·ı Yeniden sahte evrak tanzim etmiş, Şe• 

Kumlcapıda Hıfzı ndındn birinin dün kil· 
(:akçılık işlerine bakan beşinci sulh ecza 
mahkemesinde duruşması yapılmıştır. Bıf • 
zının esrar içtl~l ve duvar deliğine sakladı· 
tı esrarın kendisine ald oldu~u anlnşılnrııt 
iki ay hapsine ve bir Ura para cezasın:ı ka • 
rar verilmiş ve tevkif edilmiştir. 

Esnaf· müşterek yardım teşkilA.tına aid ısa.n a~ın n 1 1 !en 1 ı e - ket. de bu sayede kendini üniversite taıebe-
hastane lçln Cağaloğlunda bir bina bulun - cektır. si Klbi göstererek, tramny şirketinden bir 
muştur. Alınacak rontgen için de müşterek idare 'Meclisi toplanıyor P!LSO almıştır. 
Esnaf Bürosu Tıb Fakültesine nfüracaatta --------------
bulunmuştur. Bugü:r. Şirketi Hayriyenin İdare y k le. nocn M re:=- R s· d 

Karnavalın son günü Meclisi bir toplantı yaparak idarenin ,.. arm a şam ~ "=!,) ~ memasın a 
Dün Karnav:ılın son günü olduğundan A vrupaya yapacağı muhtelif sipariş • 

Kurtuluşda mut:ıd panayır yapılmıştır. ler üzerinde görüşecek, ve bu husus-
H:ıva açık ve güneşli olduğundan Kurtu- ta karar1

'l '" verilecektir. 
luş caddt>.sln!, oradaki bahçeleri ve kırı bin
lerce kiııl doldurmuştur. Kalabalık arasın _ 
da çeşld çeş!d maskara kılığına girenler de 
görfilnıüştür. 

Gümrük kimyahanesinin 
bir aylık mesaisi 

Son bir ny l~inde İstanbul güm.rOklerl 
k.lmyahaaesl!'lde 2532 tahllı yapılmıştır. 

Naşid jübilesi 

22jMart/S:ılı günü saat (4) de Eminönü 
HalkevJ Merkez salonunda san'atkfır Naşid 

için bir Jübl!e yapılacaktır. Jiıblle için zen-
gin bir progr:tm hazırlanmaktadır. O gün 
davetJUere blr çny ve bu mtina.sebetle ten -
dlslne bir Ar kronu verilecektir. Törene A -
gah Sırrı Levend'in, san'atkarın hayatına a
id blr konferanslle başlanacaktır. 

1'oplantı lar : 

Sigortacılar toplandılar 
Dün, sigortacılar, Mllll Reasüran Müdürü 

Refi Celfil B<ıyann riyasetinde toplanmış -
!ardır. Bu toplantıda yeni sigorta mürakabe 
kanunu :üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Buğday ihracatı tüccarları toplandılar 
TicarPt vP Z:ı.hire Borsası Umumi kMlbi 

Akif, Bı:ırsa Komiseri Feridun Manyası ve 
Ticaret Odası tedklkat şubesi müdürü Tev -
flk AlanRy'dtm mürekkeb komisyon dün 
Borsa holünde buğday ihracat tacirlerini ve 
bortia mübnyaacılarını toplamLŞlar, İktısad 
VekftleUnln hazırladığı buğday ihracatı mü 
rakal.ıe nizamnamesi projesi üzerinde müta
leal!lrını almışlardır. 30 kişinin iştirak ettL 
ği toplantıda 30 maddelik proje tedklk edU-
mlş, allıkadarlar her madde üzerinde ayrı 

ayrı mütıı.leal:mnı söylemişlerdir. 

ProJt: üzertndeki mütaleala.r bugün birer 
takrirle reye konacak, kabul olunanlar tak
rlrlerlle beraber Veko.Jete gönderilecektir. Bu 
günkü toplantı öğleden sonra olacaktır. 

Şehir işleri: --------
Sirkeci meydanı açılıyor 

Sirkeci istasyon meydanının açılıp park 
yapılması işt kuvve! karibeye gelmektedir. 
İlk plinda, lsta!;yonun Ankara caddesi ta -
rafındald Lc;t:ısyon müştemllfltından küçük 
binaların ve köşedeki lçklll lokantanın yık -
tırılarak avluya ilhak edileceği, sonra da, 
karşı tarafta bulunan camı, Antalya nak -
ıtyat ambarı binası vesairenin lstlmlfık ve 
hedmettirileceğl anlaşılmaktadır. 

Sirkeci istasyon meydanının açılması i -
şile altıkııd:>.r olarak Ankara.dan gelen yol 

Belediye suçları 
için yeni bir karar 

Suçlulardan derhal para 
cezeısı almak usulü teşmil 

ediliyor 
Son günlerde vatman, otomobil ve 

otobüs ş0förleri ile yük arabacılarının 
belediye yasaklarına ve seyrüsefer ka-

idelerine aykırı hareket etmeğe başla
dıklarını hisseden İstanbul Emniyet 
Direktörlüğü bu lakaydinin kat'i su -

rette öni;nü alınağa karar verm.iş ve 
bunun için bazı tedbir almağa mec -
bur kalm1ştır. 

Eskiden seyrüsefer işleri ile meşgul 
olan altıncl şube müdürlüğüne ilave -

ten bir de idaresi doğrudan doğruya 1 

Emniyet Direktörlüğüne bağlı olup o • I 
nun emri altında çalışacak yeni bir sey 
rüsefer bürosu tesis edilmiştir. Bu bü
ronun merkez: direktörlükte olacak ve 
diğer mıntakalarda da bunun için grup 
lar teşkil edilecektir. 

Büroya bir ikinci komiser riyaset e
decek ve şimdiye kadar yalnız trarn -
vaydan a ~lıyanlardan alınan peşin para 
cezası badema belediye ve seyrüsefer 
suçlarına da teşmil edilecektir. 

Yani bu gibi suçları işleyen şoför, 
arabacı, VP. vatmanlardan alınacak pa

ra cezalan derhal suçu işledikleri ma
halde tayin edilecek ve gene orada tah 

sil olunacaktır· Bunun için bu büroda 
çalışacak memurlara tab'ettirilip ha -
zırlanan makbuzlar tevzi edilmiştir. 

Büronun faaliyeti yalnız vesaiti nak 
liyenin intizamını temine münhasır ol
mayıp bilet gişelerinde de intizam te -
minine çalışılacak bu intizamı bozan
lar da diğerleri gibi peşin para cezası 
verıneğe mecbur tutulacaklardır. 

Şehir haberlerimiz burada 
bitmemiştir, 8 inci sayfamızın 

3 üncü sütununa bakımzl 

1 
mühendisi Ertu~rul Kemal bu işler üzerinde 
baıı tcdklklı:?rde bulunduktan sonra tekrar _J 
Anknray~ donmüştür. -----------------

HENRY BERNSTJiJlN'in en son piyesinden iktibas edilen ve Paris 
tiytttrosuııda bizzat oynıyan artistler tarafından çevri~en 

SEVGiLiDEN GELEN 
(Le Messager) 

BtıyUk ve emsalsiz filminde 

Baş rolde bulunan 

GABY MORLAY'ı 
JEAN GABlN - JEAN PlERRE AUMON I' ile beraber takdimi 

şerefin ) HENR Y BERNSTElN Galusı 

~--~ Bu suvara için biletler evvelden salllmaktader. ~l:!Elam"Jr ,.... 
olarak oynayan İlk defa beraber 

ViCTO FRA 
ve Komedi Fransezden VERA KOR ENE 

Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

SA~AV Sinemasında 
senenin en büyük muvaffakıyetini teşkil edecek 

HERKESiN KAD 1 
büyilk ve dramatik film.ini temsil edeceklerdir. 

~---------------------------' Hendek İcra Memurluğundan: 
Evkc.f idaresine 500 lira ve masarifinin 

itasına borçlu Hendeğin Kemaliye ma -
hallesinden Kavas oğlu Mehmedin ipo • 
tekli gayri menku!ünıjn paraya çevrilme
ame karar verilmış o!dl!ğundan Mehme
din Minti ormanında iki yüz lira kıyme 
tınde şarkan kuyumcu Mustafa, şimalen 
Ahmed, garban Mustafa, renuben Ah -
med tarlasile mahdud K. Sani 927 tarih 
ve 41 No. lu tapunun ihtiva ettiği beş dö
nüm tarla bu kere birinci açık artırma 
ile 4/4/938 pazarte~i günü saat 14 de ve 
haddi layikıni bulmadı~'l takdirde ikinci 
açık artırma ile 19/4/938 ~alı günü ayni 
saatte paraya çevrileceğinden ayni hak
lara, irtüak haklarına 'e~air haklara ma· 
lik. olanlar yirmi gün zarfınch evrakı müs
bitelerini ibraz etmeleri, aksi takdirdıt 

paylaşmadan harıç bırakılacakları, talip 
oianlar yüzde yedi buçuk dl•po veya ban
ka mEktubu ibraz etmeleri, artırma şart
namesi bugünden :tibaren herkesin gö -
rebileceği ve daha fazla malfımat almak 
istiyenkr Hendek İcra cain,sinin 938/48 
No. Ju dosyasına m:iracaat etmeleri ilan 
olunur. 

.istanbttl 2 inci İcra Memurluğundafl: 
Mahcuz olup bu kere satışına karat 

verHen Galatada FermeneC'ilerde Yağk9' 
panı 13 sayılı dükkanda hir aded bir kO" 

lon demir testere ınakiııe!\inin birinci 8' 

çık artırması 16/3/938 çarşamba güıtil 
saat 13 den 15 ~e kad:ır yapılacaktır. J;\J 

artırmada mahcuz ınal kıymetinin ~ 
75 :ni bulmadığı takdirde ıkinci açık sr• 

tırması 18/3/938 cuma günti saat 15 defi 
17 ye kadar yapılacaktır. Alıcı olanlar 

muayyen gün \'e ~aatte mahallinde haıı1' 
bulunacak :nem uruna 937 /2983 D. No. ilt 

müracaat ederek pey vurarak aıınaJJlfl 
ilan olunur. (5638) 
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Şehir Tiyatro•" 
Dram kısmında : 

13u ııkşıım snul 20.so dj5 

J?İDANAI{ 
Dnını 8 perdo 
Yazan : Pr.n ılcli 

Koıne il kl">ınındıı b ı nk9aı11 
oyuıı yol~Lur. 
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Bu yıl Ağrıda yeniden 1 K~'t~eş ç?c'!kları l 
h• . I k 1 Bırbırlerını 
ırçok bınalar yapı aca Öldürdüler 

Bazı yerlerde yeni mektebler 
yapılmasma lüzum görülüyor 

Ağnda betediyenbı yaptırdığı 

Ağrı (Hususi) - Burada imar faali • 
)etı bUtün hızı ile cievam ediyor. Bu se
~ hükUınet konağı, asri hapishane ve 
büyük orta mektebin yapılması karar
~tırılmıştır. Eski orta mekteb ilk mek-

b için nyrılacaktır. Halkın okuma ve 
~maya olan heves ve arzusu her türlü 

dirin fevkindedir. Gece derslerine 
~Untazaman devam o;unmakta ve hafta-
. lıir Ha:kevi salonunda ilmi, edebi, iç· 

\irnni konferanslar verilmektedir. 
d \Tali Bürha:ıcddin s:k sık köyleri gezip 
holaşmakta, köylünün topraklanmasına e-
enımiyet vermektedir. 

h oman içlilerin 
IJir temenn isi · 
aursa (Hususi) - Selçuk hükümda • 

~ın, Ertuğrulun dört yiiz atlısına yay
lak olarak hediye c t t!ği Dom an için mer-
4~. bugün bir nahiye merkezi olduğu, 
bu laı ihi a<asabacığın şrse, tren yolların
dan oldukça uzak kalarak kuytu bir yer· 

d: bulunduğu mnlfımdur. Vaktile İne -
eoı kazasına bağlı iken sonradan görü-

lerı. lüzum üzerine 'Invşanlıva tabi tu • 
~w~ . 

1'ial,iye merkezinden 1negöle 9, Tavşan
~~~n 8 saatte f!idileb:lmektedir. Ekseri 
~O!l:ır dağlıktır. Hava sert ve soğuktur. 
U Şerait altında kaza mnkezine gidip 

tltnek halk Jçin bir hayU müşkülata se-
b cılmaktadır. Hemen hemen rençper 

~~n köylü günlerce i~l('rinden knlmak -
~dır. 

~ l)oınaniçln 42• köyü, yai.mz nahiye mer
t ~1tıin 950 nüfusu vardır. Varidatı di • 

~r kaza ınrrkczi olan kac:abalardan faz
~ ~ır. Her hususta kaza merkezi olmıya 
) ~ 1 ktır. Halk Domanıçin kaza merkez.i 
iltıılmasını d:le:ncktcoirler. 

Adapazarı ağaç ve demir 
fabrikası 

~dapazarı (P.usus!) - Şehrimizde, 
~ lŞ~i. çaiıştırım ı.ğaç ve demir fabr~ ~ 
lq 11 ışı olmadtgmdan Golayı faaliyetim 
ttı ltrnıştır. Fabrikada halen 70 işçi kal-

" 
1§lır. İşs!zlik devam c den:e bunlara da 

ıc• 
~ ' Verılecck, yalnız, şebrin elektrik ih -

~tcı için, lokomobil kısmı faaliyette 
tü acnktır. Yol verılen r..meleye on üçer 

nümune evlerinden bıri 
Belediye tarafından yapılan otelin al

tında bir avcılar klübünün küşad resmi 
yspılmıştır. Buradan geçecek büyük As
ya turıstlerinin, nsri otd ve gazinoda 
her türlü ıstirahatleri te~i!l edilmiştir. 

Şehrin elektrık işi de iyi gidiyor. Mu
rad suyundan yapılan istiiısal ile şehrin 
elektriği muntazam bir b&.le sokulmuş -

tur. 

Vilayetimizin asayişi de mükemmeldir. 

Cinayetin sebebi, birisinin 
beş yıl evvel diğerinin 

kansını kaçırmış o 1 masıdır 

T 

Boyabada iki buçuk saat m esafede 
Duagan köyünde bir cinayet olm~, Ak
ça oğullarından 330 doğumlu Hasan i -
le amcazadesi 3 16 doğwnlu Sabri bir-

birlerini öldürmüşlerdir. Cinayet ge -
ce ve köyün tenha bir yerinde vukua 
gelmiştir. 

Sabri bundan beş yıl evvel Hasanın 
genç karısını kandırarak ayırmış ve 
kendisine alrn~tır. İki kardeş çocuğu 
o zamandnnberi birbirlerile dargın i
mi~ler· Hadise gecesi ikisi de köyün 
tenhalık für yerinde birbirlerine rast -

lamışlar ve hemen tabancalarını çe -
kerek yekdiğerlerinin Üzerlerine bo -
şaltmışlardır. 

Sapri dört kurşunla göğsünden, Ha
san da iki kurşunla gözünden ve göğ
sünden yaralanmışlar ve derhal 'Öl -
müşlerdir. 

Müddeiumumi Kadri Özin tahkika
ta el koymuş, hükfunet doktoru Suad 
de cesedleri muayene ederek defin -
lerine ruhsat vermiştir. 

Havzada köylülere P.ancare1hk 
dersi veriliyor 

Malatyada lise binasının ihtiyaca kafi olm:ıdığı 
söyleniyor, Adapazannda bir liseye, Kozanda da 

bir orta mektebe ihtiyaç gösteriliyor 
Malatya (Husu-

si) - Burada bir lise 
binasına • şiddetle ih· 
tiyaç vardır. Civaı 

~·erlerden liseye ge-. 
len bir çok talebeleı 
binanın darlığı yü· 
%tinden müşkülata 

1Jğramaktadırlar. Li· 
senın bugünkü mev .. 
cudu 900 kadardır. 

Bugünkü lise bina~ 

bir lise olarak değil. 

bir orta mekteb ola· 
tak yapılmıştır. List. 
peharidir. Haricden 
gelen talebeler mem
leket içlerine yayıl

Malatya 1i8e binası 

makta ve bunları her zaman kontrol et-
mek mümkün olamamaktadır. Gençlerin 
başıboş olarak ~urada burada vakit ge
çirmemeleri için lisenin yatılı bir hale 
getirilmesi veyahud mektebe bağlı bir 
paYiyon açılması çok faydalı olacaktır. 

Kozanda nıekteb ihtiyacı 

kiıleti bu karan t.nsv:b ettiği takdirde 
Kozanlılar çok sevineceklerdir. 

Adap&7.armda lise ihtiyacı 
Adapazarı (Hususi) - Kazada mevcucl 

7 ilk mektcb, mem~ekefüı mekteb ihtiya
cını karşı.lıyamamak:.adır. ~i hazırda 
yalnız kaza rlahilind~ 8 C.!ni mütecaviz ilk 
ınektcb talebesi vardır. Mevcud 7 mek • 

Kozan (Hususi) - 36 küsur bin nüfusu tebde çifte 1edrisat yapıima~ına rağmen 
ve 96 parça l;:öyü olan Kozanda mekteb gene taletcden büyük bir kısmı mekteb

ihtiyacı pek mühimdir. Mücavir vila • siz kalmaktadır. 
Emniyet ümiri Şevket Akkoçun bu hu • 
susta değerli mesaısini de kaydetmek ıa
nmdır. ye!lerdekl me~debler her ne kadar Ko _ Geçenlerde Ha!kevinde açılan halle 

H (Hus i) Ka ızda ko"ylu" dnrshanelerınin ehcr rniidavimlerini ille 

bi 
avza us - zam - zan çocuklarını da kabul etmekte ise de .. Gaz iantebde r yılda ı rl mu··hı·m ·oır· 1-smının ger-ı·mı· c::eker taıısn çağında bulunan çocuklar tec::kn et-

,... ..... .. 
e n 1\l 'S Y bundan ııncak vakti ve hali yerinde ola- -ı 

D 
"' [ öl / d · mekte idi. Alakadar makamlar kaza da-ogan ar VB en er pancarı eki:nindendir. Pancar i aresı, bilenler istifade €tmektedirler. Kozanda 

k 
· d ki b·ı ·ı hilinde ılk m('kteb adcdı 11 e iblağ cdil-

Gazianteb (Hususi) _ Belediye. bu köylünün şe eı- pancarı ışın e ı gı e- b ir orta mekteb açılmasına ş'iddetle ihti- diği takdirde nncak ihtiyacın karşılana-
rev•ede çoc~~ vefiyahmn azalması için rıni genişletmek ve pancar ekiminde kul- • 1 " yaç vardır Bina \'e c.c::va ve hatta" ~~yın· bileceb0 ini söy!emckter.ıir er. 
aldı~ı tedbır clim ieslnden o1ar ak bir de !anılan makmelerin kuJlsnılış tarzını öğ- · ... :-.r wı 

6 ed'l k ıı· • f b. ıı k la Bundan bttşka 1Jrtn mt>kteblcr de ayni 
çocuk muayenehanesi r.çmıştır. Polikli - retmek üzere köylülere ders vermekte - 1 <'Ce mua ım.er n ır yı 1 maaş n - b huldedir. D,Jhassa köy :nt ktcbı mczun-
nikte haftada dört oün fakir yavrular, dir. P.er gece ,·erilen hu derslere yu·· zler- ile bir nQda temin ve tedarik edilebile -e larmın da ortn nıek~t'h'ere akın etmesi 
çoc:uk mir:c!lassısı doktor Ata Özkal ta- ce köylü iştirak E..t:nektedir. cektir. Umumi mi'c:is Ko1anın bu ihti • izdihama scb b obıal·tad,r. Mevcud 2 
rrıfmdan muayene ve tedavi edilecekler- - --·-..................... - .............. .. ... _ yacını gözönüne almış ve orta mekteb orta okula bir de 1i e ilave edilmesi mem-
dir. ıstatistik doğru olmadığı, bütün ölüm a~ı!masına karar Yerıruştir. Maarif Ve- lcket için çok m:.ihiın bir fütiyaçtır. 

Gaziantebde 1 kiınunusRni 937 den 1 vak'alan kaydedıldıği halde, bazı yerler
kfınunusarJ 938 e kadar bi; sene zarfın - de doğumların kaydedilmemiş bulundu • 
da doğan çocukların sayısı 736 dır. Bun- ğu tahmin edilmektedir. 
ların 416 sı erkek, 357 si kızdır. Aynı Merkezde bu son yıl içerisinde 289 çift 
yıl içerisindeki ölüm vukuatı da 1263 dür. evlenmiş, köy:er de dahil olmak üzere 27 
Ma:ımafih, vefiyatı öo~umla kıyas ka- çıft de boşanmıştıı. K\:>ylerde evlenen 
bul ctmiyecek kadar fazla gösteren bu çift adedı 328 air. 

Adapazarında gençlerin temsilleri 

tl'niversitelt gençler Adapaıannda bir temsil vermışlerdi. Resimde bu.. gençler

den bır grup s:örülmektedir . 

Belediye reis muavini Silivride 
tedkikler yaptl 

Silivri (Hususi) - İstanbul belediye 
reis muavini Rauf ile belediye mimarı 
Şemseddin yeri hazırlanan dispanser bi
nasının planlarını tcdkik etmişler; yakın
da istimlak edilecek olan çarşıyı gezmiş
lerdir. 

Geredede bir jandarma binası 
yapılacak 

Gerede (Hususi) - Kezamız jandar -
ma kumandanı Asım Kamburoğlu bura -
ya geldıkten sonra r.sayiş daha yoluna gır
mış, kumandan, köy!eri, telefonla mer
keze bağlatmış, bütün köy ve mahalle 
bekçilerinin bir örnek elbise gjy,melerini 
temırı et::niştir. ilkbaharda, yeniden, gü
zel bir jandarma komu~anlık binası yap
tırılacaktır. 

Bir çiftçi bir korucuyu 
yaralad ı 

Sılivri (Hususi) - Silivrinin Gelevri 
kcyünden Paşanın h:z:netkarı Mustafa, 
Kösdemir çiftliği arazisınden bir tarlayı 
sürnken, korucu Kü;i.ıkseyrnen köyün -
den Abdurrahman gelmiş, arazisinden 
çıkarmak ıstemiştir. i\I..ıstafa korul:uyu 
bir kaç sözle oyalamış, fkmeJr yemek Ü • 

zere beraberce oturmu!l~ardJr. Mustafa, 
birdenbire Abdurrahmarm kafasına bir 
scpayla \urup buyıltmış, b·r müddet son-

ra, karşı tarlada buıunnn çiftçiler gele

rek korucuyu oyııtmışlardır. Gelen köy
lüler, korucuyu kr.fası jkı yerinden 
ve sa~ el ve kolu yaralı olarak bul· 
muşlardır . .Mustafanın, korucuyu bayıl • 
tıp sopayla adamakıllı '3civdükten sonra 

mavzerini ve fişek!er:ni de alarak or • 
maııa kaçt.:ğı ı;nlaşıimıştır. Janda.rma. 
Mustafayı aramaktadır. 

KUÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
Dörtyolda kooperatif konpelerl 

Dörty?l (Hususi) - Ziraat Bankası me -
muru Alfı.eddln kooperatifleri gezerek umu -
mı kongreleri yaptırmakta ve yeni idare 
hey'etl sectlrtrek .kooperatıtıere ehemmi -
yet vermektedir. 

Bursalı bir gencin muvııff&kiyetl 

~tazminat '\'Crihnektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki J 
Sinop - Boyabad yola 

Son yağan karlar dolayısUe BoyQbad - sı
nop şosesi kapanmış. bu y\•.den postalar blr 
mud:let yapıl:ı.mamıştır. Ayın lldslndenberl 
yol açılmışsa da karın kesafeti dolayıslle 

posta ancak sırtla götürülüp get!rilebllmek
tedlr. 

Bursa CHusust> - Havluculuğun gerile -
meğa ve ölmeğe başlaması bu işle uğrap.n 
san'atkArlan başka sahalara sevketmekte -
dlr. Bu ciımlcden olarak Cemal CUmurcul a
dında. blr gf'nç de, mazut ocaklarında lrul· 
!anılan ve hususi bir mahlyeti haiz olan :fL 
tlllerden dokumaya muvaffak olın111, ihtira 
beratını almıştır. 

~ ._ liasan Bey gayet tuhafı .. 
a Ciden bir yazı okudum. 

, .. . Amerikalı fiziyoloji A
limlerinden biri uzun tedki .. 
kat neticesinde ••• 

. ... Kadınların yaratılış itf .. 
barile erkeklerden daha eko.. 
nomik bir bi.ınycye malik ol .. 
dukları neticesıne V&rUUf.. 

Kulada bir yanruı 
Kııl:ı:ıın Kızılkaya mahallesinde blr yan

gın çıkmış, b!.r ev yandıktan sonra siraye -
tine meydan verilmeden söndürülmüştür. 
Yangında mcvcud bir tek tulllmba derhal 
harekete geçtrllememlş, bozuk olduğu için 
tamirine çalışılmış. bu yüzden yangını der
hal bastırmak mumkün olamamıştır. Bele -

Bursadan Çanakkaleye uzanan Merinos 
mıntnkasında geçen mevsim yapılan sun1 
tohumlamanın neticeleri mütehassıs blr hey
et. tarafından t.esblt., mınt.akıldakl köylerde
ki kuzu mlkd:ırı ve umumi vazlyeUerl ya • 
kından tedklk edilmektedir. 

Silivrlde bir köpek bir çocutu ISlJ'dı 

Silivri <Hususi) - Slllvrtntn Küçuksey -
men koyünden Ynhyanın kbpelU. oğlu Meh -
medln ağzırıdan ısırmı tır. Çocuk. köpeğin 

kuduz olması ihtlmallnc binaen Ist.anbul ku
duz hastanesine conderllmiş. kopek, bele ... 
diyede müşahede altına alınmıştır. · Hasan Bey - Büyükler, ka- diyenin itfaiye vesaitini işler blr halde bu -

d b
. d ıundurması halkı sevlncllrecektlr. ın ır teza mecmuasıdır, ıtaraburunda otobüs seferleri 

der ler. Şu halde tabıat ve huy JC:ıraburunda kooperatır toplantm Karaburun (Hususi) - Şimdiye kadar, 

i 1
b .

1 
d . Karaburun <Husust> - Kazamızda faali - kazamızdan İzmire denizden gidlllp gelin 

t. arı e e ekonomik olsa- tte bul k tıt """ t b • • 1e una:ı oopera • ""'1 ey ett u - mekteydi. Şimdi otobüs seferleri başlamış • 
lardı §&§IDADUZ lhım gelee mumiye lçt.lmaını 14erkea okulu aalonımda t.ır. Bu seterler, halkı tevkallde memnm. 
c:ekU. '9tmJftlr. 
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DILK~AHA.R 

G ece yarısına doğru idi. Evini Ve erleE'i gün gencin, uyanır uyan -
erkeği esnedi: maz yazrlığı şiiri okudu: 

- İşte ilkbahar! ccDam üstiinde kedilerıt 
Dedi. Bir daha esnedi: ·Mırnav mırnav dediler» 

- Epey geç olmuş artık uyusak. «İlkbahar gelir gelmn» 
Ev hal.kJ odalarına çekildiler.. uyu· «Onlar da sevindiler» 

dular.. E";u kaöını: 
Evin küçük çocuğu rüyasında ilk • - Ah ne olur şu ilkbahan rüyamda 

bahan gördü: bir görebilsem! 
İlkbahar, kendi yaşıpda, kendine Demiş, öyle uyumuştu. · 

çok benziycn bir çocuktu, ona sokul _ Yazık k: ilkbaharı göremedi.. yal • 
du: ruz sesini duydu. İlkbahar ona bağın • 

- Havdi, dedi, seninle bahçeye çı - yordu: 
kıp çiçekleı'i yolalım. - Bayan. bayan. .. Sen galiba mev -

Evin yirmi yaşındaki genç klZl da simleri şaşırdın·. hele bekle yaz geç -
rüyasmdrı ilkbaharı gördü. hkbahar bir sin .. seni11 akranın olan mevsi!Q. ondan 
aşk perisi şekline girmişti: sonra gelir .. 

- Seninki hazır, dedi· Yakında sa- Evin erkeği o gece korkulu bir rüya 
na gelecek ve ilanı aşk edecek.. bilsen gördü. İI.khahar ona bir zebani şeklin-
ne güzel bir delikanlı.. de görünmüştü: 

Evin on dokuz y~ındaki genç er - - Sö"!tül paralan, dedi, karın, ço -
keği de rüyo gördü. İlkbahar tıpkı kcn- cuklann baharlık elbise isteyecekler, 
dine benziyordu. Saçları uzundu. Ce - rob isteyecekler, manto isteyecekler, 
keti kısa idi şapka isteyecekler .. 

Ona: Evin erkeği daha fazla dinleyemedi. 
- Ne duruyorsun, dedi, benim şiiri- Kan ter içinde uyandı. 

mi yazsana! İsmet Bultisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Ayakkabılarm saglamhgrnı 
kontrol etmek için bir usul 

LivPrpool şeh· 

ıfode büyük bir 
ayakkabı fabrikası 

v:ırdır. Bu fabri
kanın ilk modelle
rini Mis Roberts
bav ve Mis Davis 
isminde iki kadın 
tecrübe ederler. 

Bu tecrübe, her· 
gün, bu kadınlar 

tarafından giyilmiş olan yeni model a· 
yakkabılarile her sabah (19) kilometre 

yol yürümek suretile ~apılır. Bu mesafe· 

yi kat'edip etmedıklc>ri de ayaklarının 

bilefine bağlanmış elan bir adım sayma 
(pado.mctre) makinesile kontrol edilir. 

* 
DUnyamn en nadir bahkları 

Japon denizinde yetişir 
En nadir balık

lar Japon denizle
rinde yetişir. Ja
ponlar tarafından 

diğer memleket
lere satılan bu ne
vi balık satışların-

dan her sene memleketin temin ettiği is· 

tifade (250-300) bin İngıliz lirasıdır. 

Hassas bir genç 
Kızın düşünceleri 
Ş. F. rümuzuna cevah vermemi is • 

tıycn genç kız okuyucum .. Hassas ve 
hayata karşı bedL'ndir. Bedbin olma
lilna sebeb şu: 
Şimdiye kadar kimseyi sevmemiştir. 

Ve ileı ide de sevebileceğini zannet -
miyor. Halbuki evlenme çağına gel
miştir. Ailesi ktndisini evlendirmek 
istiyecekler, sevmediği ve sevemiye -
ceği bir erkeğe vereceklerdir. 

- Ben ne yaparım, diyor, rnes'ud 
olamam ki! 

* Kızım bu kadar bedbin düşünme, 

henüz çok gençsin, sevenin ve mes'ud 
olursun .. Senin yaşında olanlar arasın
da böyle duşünenfore tt>sadüf edilir •. 
Fakat bu düşüncelerini atman ve ha • 
yatı, etrafını daha güze1, daha aydın
lık görmen ıcab eder. Hayat acı değil, 
bilakis tatlıdır. Gül, eglen ve fena dü
şfincelerdcn vazgeç.. Bak o zaman ne 
kadar iyi olacnksın .. 

Sevileceksin ve seveceksin! Ailenin 
seni sevmediğin b:r trkckle evlendir
meleri meseles ne ge!inre.. Buna da 
imkan yoktur. Ev'<'nmek bahsinde son 
5Özü ı:ôyJpmek t:akkı aiıede değil.. Ev-

PIAtini beyaz altmdan tefrik 
etmek için usul 

Platin, dünyanın 
<'n kıymetli ma
den ierinden biri
dir. Fakat beyaz 
altın denilen diğer 
bir maden daha 
vardır ki platine 
benzer. Bu, mü
rekkeb bir maden

dir, yani iki madenin bir:eşmesinden ha
sıl olmuştur. Kıymetçe platinden aşağı

dır. lı'akat çok defa beyaz altını platin 
dıye süren kuyumcular vardır. Eğer böy
le bir yanlışlığa kurban gitmek istemi

yorsanız ufak bir tecr-'..ibe ile platini be

yaz altından ayırd edebilirsiniz. Bunun 

için mahiyetıni öğrenmek istediğiniz 

,madenin üzerine bir parça tentürdiyod 

sürmek illidir. Eğer tecrübe edilen ma

den platin ise, tentürdiyod lekesi silinin

ce hiçbir eser kalmaz. Yok tecrübe edi

len maden beyaz altın ise, tentürdiyod, 

leke bırakır. 

* 1 O metre boyunda bir hayvan 
Amerika çöllerinde blr hayvanın ayak 

izlerini bulmuşlardır. Bu izlere nazaran, 

bu hayvanın boyu,· ekalli (10) metre ol

mak lazım geliyor. 

2enecek olan kimse, ondadır. 

* Evvelii tahsil, sonra gönül isleri 
Okuyucum M. V. K. y~zıyor:. 
Bir bayanla tıı~ıı~mış, birl:iirlerile 

arkadaş olmuşlar.. Zaman geçmış. O
kuyucum, ona karşı bir ~evgı beslemi
ye başlamış. Ve n:ha·ıet evlenmek ka
rarını verm ş. Ebeveyn.of: anlatmış, 

onlar :nuvafak:ıt c tmem!§>ler.. Çünkü 
okuyucuma ıJJŞl\a birini almak isti -
yorlarrnış. 

Bu nakl0 !tikler!m, okuyucumun 
mektubundan iki ~ayfan•n kısa bir hü
liısasıdır. Okuyucum mektubunun so
nunda diyor ki: 

- Ben şimdi yüksek tahsile başla -
mak üzercyım .. O cia henüz orta tah
silini bitirecek. Şi:ndi ne dersiniz, o
nunla mı evl:?neyim, yoksa ailemin 
bulduğile mi? 

* Benden ce,·ab mı istiyorsun oğlum?. 
Ne orıunla evien, r.e ae ailen seni ev -
lcndirmck tc-şcbbüsüııe girsinler .. Ev
lenmek değil, hatta evienmeyi düşün
mek bile tahsil çağında olanlar için de
ğıldir. Tahsil biter, iş hayatı başlar. İş· 1 
te o zaman (evlenmek zamanı gelmiş 
olur. TEYZŞ 
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sancısı 
.. * * 

Kııtan yaza ~ıkan hayvanların, ta%e otlara oburca saldırması yüz.ütı· 
den ileri gelen ba hcu.unsızlık .anc ısını; çok basit bir aletle savuıtıır· 
mak mümkündür. TrokaT denilen bu alet, fenni olduğu niabette 

ur.uz ve kolay kullantt!lulır. 

Yazan: Taramman 
. Bütün kış kapalı yerlerde kuru yem
lerle vakit geçiren hayvanlar, baharın 

daha fenası rıçılan dcli~in sıkışıp kapaıı• 
ma!iı muhtemeldir. Onun ıçin, pek dard• 
kalmayınca böyle geri bir usule b, ş \ur· 
mamalı. 

Jur Ör'6!1. Her iki ilın:kte bir arttın -
lır, üstündeki sıra düz orülür, şıklığı ya
k.ısınciadır. &vri. beyaz parça, beyaz 
yUllden jerscy örgüsü yapılrr.1ş. Yaprak
lar kendi yününden ve y&kanın örgü -
sündendır. 

Brode modei 

Bu pek kolay, fakat şık brode bütün 
hır takım çamaşırınızı !.iisliyebilir. İşte 
modelleıi ... 

Elişi Örneği 

• 

Çay peçeteleri ve ufak örtülerin kö
şe!eruıe yapılacak koh" .. y, ve şık bir mo
de ' .. 

Her kadın bilmelidir: 

Kolay ate~ yakmak için 
Kullanılamıyacak kadar eskiyen r .. u

şamba parçalarmı atmayınız. Onların si
ze hala büyük bir faydası dokunabilir. 
ince ince kcsinız. Soba veya mangal ya-

l karken kömürler n, odunlann önüne çı
ra yerme dizrniz. l"fak bir kağıd parça
sile birlikte tuıuşturunuz. Ateşin çok ça-

geHşiyle dışarı sa- ,

1 
~ , , 
ı. 

a l 

lınım.•a, otlakta 
bulduk.lan taze çi· 
menlerle pek hırs- \ 
Jı bir iştiha ile gi
aişirler. Bu mev
simde ekseriya 
nemli bulunan ot
lar, bir defa bu 
hallerınden dôla
yı, sonra da terkip
lerinin bol güneş
li havalarla henüz temizlenmemiş olınası 
yüzünden, hayvanların mide ve barsak
larında bir takım aksaklıklar yapar. 

Birdenbire kuru yemden yaş yeme a
tılmak, zaten hazım düzenini bozacak 
bir şeyken, üstelik b~r de oburca yem· 
lenmek bu aksaklıklara mutlak bir se
beb hazırlar. Fakat hayvanların ekseri
sinde bu delice iştiha önlrnemez. Bilhas
sa sığırlar bu bahiste ötekilerinden bir 
aduu ileridir. Onun için kır otlamasında 
olduğu kadar, yeliştirilmi~ çayır ve yon
caların da, ;Ik biçimlerini sığır ve koyun
lara vermekte temkinli olmak, mutla1ta 

azar azar alıştırarak yedirmelidir. Aksi 
hai.de bu ani dcğ<şiklik, yani birdenbire 
kurudan yeşile çıkmak, yahut ta oburca· 
sına yemlenmek hayvanları hastalandı· 
rır, sancılar !çinde bıtakı!'. 
Tarımmanların bu yüzden hastalanıp 

sancılanmış, kamı da'vul .gibi şişmiş 
hayvanlara rastladığı pek çoktur. Bu ha-
lin, hayvanın b:raz da pis boğazlığı yü
zünden ileri geldiğini bildikleri için (O
burluk sancısı) diye adını da koymuş
lardır. 

Fılhakika; mide, işkambe ve barsak
larda gıdanın iyi hazmolmaya vakit bu
lamadan kokuşması neticesi ileri gelen 
bu hastalık, içeride biriken gazlar dola
yısı!e kamı müdhiş bir halde şişirir ve 
arkasından da hayvana dayanılınaz bir 
karın ağrısı getirir. o ane kadar iştahla 
othyan hayvan birdenbire böğürlerine 

bakınmaya, yatacak bir yer aramaya 
başlar. Beygir, eşek gibi hayvanlar tek 
mideli olduklarından, 6çeriye 'biriken 
gazları, geyirmek veya yellenmek sure
tile her :ki taraftan atmaya muvaffak 

oldukları için onlarda (Sui hazmı gazi) 
denilen bu rahaysızlık hafif atlar, fakat 

sığır ve koyunlarda işkembenin dört 
gözlü olması bu .gazların kolayca çık.ma
!>'lna engel olur. Onun için bu sonrakiler 
daha çok çekerler. 
Karın şişkinliğine uğramış, sancılar 

içinde kıvranan hayvana, çabuk yardım 

En i)';si, bu iş için yapılmış olan ..;e 
( rokor) adını taşıyan küçük bır {ıletl 
kullanmaktır. Trokar; basit bir mahfaı.9 
içinde, birkaç çivıden ibaret bir alettir· 
Pas tutmayacak ve körlcnmiyecck bit' 
madenden yapılan çivilerin aynca iı er• 
lerine tıpatıp geçmiş bır boruları , ardıf· 
Bakınca çivı !le borusu yekpare b1le sa" 

nılır. 

Hasta hayvanın cinsine göre çivıniıl 
büyüğü veya küçüği,i yerine tutturuldulc• 
tan sonra, sişen böğrünün tam ortasJ.113 
bu aletle hızla batırılır. Ölçülü yapılJl\lf 
olan Trokar tam kertiğinde deriye daya
nır. O zaman çivisi yavaşça çekilerek. ii• 
zerindeki borusu batırılan yerde bıroıcı· 
lır. Böylece hem delik açılmış, hem de o 
deliğe kendiliğinden bÜ' boru takıı..rnıŞ 
olur. Bu boru olan biten gazı çckerc1' 
hayvanı ferahlatır. (Bazan işkembe için" 
deki yeyintilerin boru ağzını tıkadığı da 
olur. Bunu ciüşünerek arasıra, çivi) i bO' 
ruya sokarak yolu açmalı.) Nihayet biİ• 
tün şişkinlik geçince, boru çıkarılır "8 

yerine tentürdiyotlu bir pamuk basılı• 
rak hayvan ~alınır. 
Artık tehlike .savuşturulmuş, sancı d• 

geçmiştir. Tehlike diyorum, çünkü bll 
yüzden ölen hayvanlar yok değildir. J{al .. 
dı ki, iş güç zamanı öküzlerin, incklcriıl• 
beygırlerin böyle bir halle işe fasıla ver .. 
meleri hiç hoşa gider şey değildir. ÖlÜJil" 
le neticelcnmcs<? bUe bu bakımdan he• 
men savuştur

0

ulmak istenir. 
(Sui ha7mı gazi) den kurtulan hayvB' 

nn. sonradan c;ok hafi! bir müshil veril• 
mesi, birkaç gün midesini, barsaklarını 

dinlendırecck yemler, yedirilmesi. çiğii 
mer'aya çıkan]maması doğru ve 1:ızıın· 
dır. Aksi halde hazım düzeni iyice boZU" 
larak ya huy peyda eder, ya nallan dikel'· 

Bazı mer'alar tabiaten karışık otlarl 
ihtıva ettiğinden, o yerlerde Oburl~ 
sancısı çok görülür. Söği,it'ün otlakları dJ 
böyl!': yerlerden olmalı ki, o civarın ldW 
lüsii sık sık bu rahatsızlığa rastlıyor. fB' 

kat (iğrendim ki, o yerin becerikli zirıııı• 
--"'! 

muallimi, her köye bir tane Troknr ııl• 
dırmak suretile, bundan sonraki tc-hJi}cf' 

leri sigorta etmiştir. İld lira gibi az b t 
para ile, çok basıt kullanışlı, fenni b t 
fılcti köylüye mal etmek elbet te takdir' 

değer bir harekettir. Hakikat şu ki, ııet 
köyde bir Trokar bu!unması, çok luıt111l' 
lu ve lüzumu kadar da faydalıdır. 

Tannımtııı ... ~-""' 
cltnek lazımdır: İlk tedbir olarak bir ku
ru ot dürümü ile, karnın bö~rürlcrini ov- lnegöll'e tütün piyasası açıfdl 
mak, hayvanı yellendirmeye çalışmak İnegö~ (Hususi) _ Kazamızın 9,1 
iyidir. Fakat bu tcdbır fayda etmeyip te, yılı tütür. rekoltesi 600 bin kilodur. }'İ: 
hayvDn inıldernektc devam ederse, hiç yasa şehrimiz inhisar idaresi tarJflJl 
tereddüd etmeden, keskin uçlu ince bir dan merasimle açılmıştır. İlk ttitiil' 
bıça~ı, böğür boşluğunun ortasına sapla- mahsulünü getiren arabalar bando il' 
yıp, açılan delikten gazı kaçırmak la- inhisar idaresine götürülmüş, kaza ]\.31 

zımdır. Usta kimseler bu işi kolaylıkla makamı tarafından bir söylev \i eril ' 
yapabilirlerse de, fennin bu kadar iler- miştir. 

ledtği bir zamanda, üzerinde türlü mik- 860 kilo tütün inhisar idtıfJ 
roblar bulunabilecek bir bıçağı, hayvana ' jf' tarafından elli ikiden ve görmez de Y 

buk yandıgını gim ctksiniz. 

saplamak hiç te akıl karı değildir. Açılan mi kuruşt~n alınmıştır. Merasime ;.şti; 
gedik, sonradan azacağı gibi, bu ameliye rak eden 500 kadar davetliye sigara '1 
esnasında bıçağın az veya çok gitmesi, şeker dağıtılmJştır. 

~~~===:~~:::z=aa~~~~~~==oc=~ 
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Oğlu gibi 
- Oğlwn size bir elbise 

)'aptırnus. -
- ~e-t bayım.. 

~d- Iki senedir de parasını 
eJn,_..; .. ı '? .... u..ış, oy e mı. 

~ - Evet bayım, fakat siz ö
e?rıek için geldinizse! 

ı.. -- Hayır .. ben de bir kat el
ıı13a 

~ ı:;marlıyacaktım. 

İkinci bilet 
llı.i - 1:'Yangoda birinci ikra 

Yt:yı kazandığını duydum. 
- Evel 

"'·- Memnun görünmüyor -
~"n . Zerıgin tüccan ~eltimlamıyorsım ... 

. - Nasıl memnun olabili -
~?.Ben iki bilet almıştım. 
b lncı biletime hiç ama 1fıç 
lt şey çıkmadı?. 

- Tabıi ceL<imlamam .. Bana bir milyon lira 
kaybPUirdı. 

- Ne mtina.-rebet? 
- Münasebeti şu: Kızını istedim, vermedi. 

Ait mışı aşkın 
- Ben yirmi yaıilillda iken, sizin fo • 

toğrafhane· 

1$ .~. 1 rr n:zde bir resim çek 
\ - tinniştim. Şimdi 

ondan bir kaç kop
ya daha yaptır • 
mak istiyorum. 

r Başka biı: 
~toğrafhanede çektirmiş olmıyasınız 
h Yan, bizim müessese ancak kırk sene -
~tir. 

o 
Salondaki mikrofon 

~ - I3u radyo ın'kroforıunu buraya neye 
l:,j~ " koydunuz? .. 

Jt'! 1 ~ - Sebebini an-
,. ~ )(~ · jatayım.. Gayet 

pratik bir şey .. 
Misafir geldiği 7.8.· 

man hizmetçi he -
men işini bırakı -

t, kapıyı dınlemiye gı>liyordu. Buraya 

~ llıikrofon, ınutfnğa da bir hoparlor 
dı~durdum. O da hiç ışini bırakıp kapı 

~eğe gelmekten 'azgcçti. 

• 
Ben olsaydım 

' K.ocacığım boynumdaki şişi gördün 
mü? 

- Vah vah, bir 
doktora gitsen.. 
• - Hep de dok • 
tora gitsen der .. 
sın! 

- Ya ne diye -

tıc' Ben ~enin yerinde olsaydım, cah ka· 

~ %rn, sen sakın rnütee~sir olma.. Ben 
~· ~ •nci gerdanlık almm, onu takınca 

l'nunu.n şişliği belli olınaz,. derdim! 

• 
İşime yarar 

' Jl.1adem ki artık nişanımız bozulu
yor .. size yazdığım 
mektubları bana 
geri vermelisiniz? 

- Onlar ne işi-

~· nize yarayacak ta .. 
\ - Öyle çok işi· 

' me yarar ki ... Zarf-
~ değiştirir, tekrar nişanlandığım 
~eni nişanlıma gönderirim. 

~Zahmet etmişler 
•ar~t~ek, çirkin karısını fotog
"t1Ya g··ı .. d" ......._ o ur u: 

~~,. !<arımın bir fotografmı 
~~ceksiniz, dedi, fakat fo -
~ l\(ta çok güzel görünmelL 
~to~rafçı kadına baktı: 
~ ...... 13ayan buraya kadar 

·«et etm· 1 B" d . ış er... ız e çe -
l .. 

tı ,_. .:ı guzel kadın fotografla-
~nda.r. Onların bir tanesinden \; l w, 

\>~teb"ı~iz kadar kopye yapıp 
rıl1'dim. 

- Baba, eskıden iıısantar yalnız avla 
mı ya~aTla~ıı.ş? 

- Evet cğlum. 
-- Desene, c•nlar lmür~eri oldukça 
bir ~ey yemıyorlardı. 

- Dişın mi ağnyor? 
_ Hayır, kanmı alıp dişçiye götüre-
ceğim de; ıınutmıyayım diye bağl.a-

dım. 

. 
_ Yem aldığınız aöz~i.klf etrafı gö-

rebilıyoıwnu.z de!iil mi? 

_ Bu mantoyu bana almazsan bir daha beni 

hangisini aöremezsin .• 
:_Ne o, benden ayrıla.ctık mııın? 
- Hayır, fakat gözlem..i ~cıcağımı 

SON POSTA 

Et yerim 
Cambazhanedeki kaplanı 

gösterdiler; 
- Çok ehlidir. Biz onu em

zLl<le büyüttük.. 
Kap)ana baktL Kaplan için 

«çok ehlidir• diyenlere dön -
dü· 

- Ben de emzikle büyü -
diim. Ama gene et yerim!. 

Kömürcünün kızı 
Kömürcünün kızı. bir zen· 

ciyi sevm~ti: 
- Baba, dedi. Benim bir 

zenci ile evlenmeme razi o -
lur musun? 

- Tabii. Keşke ben de öyle 
olı::aydım. Şimdiki gibi elleri
mi..,, yüzümün karası belli ol
mazdı. 

Şikayet 
Kapıcı, nlı katın kiracısını gördü. 'Ost 

k~ttakilerden şi • • o 
kayet etti: ~ • 

- Keşki bura -
ya taşınmasalardı, 
ciedi, bir an evvel 

çıkfalar diye bakı- "(!ır.ıııı!!!•~~~ 
~·orum. 

- Neden, ne fonalıklan var. 

- İşte bunun için ya.. Aleyhlerinde 
hiç kimseye bir şey söyliyerniyorum. 

• 
Abajur 

- Kancığım bu ~lhiEen çok kısa ol • 
muş. , . 

- Elbisem mi, ~ ,,.1..e/® • 18 
hangisi? ~ 

- Şimdi giydi • 4 
[.11n elbiseyi söy • ~l 11 
füyorum. 

1 

- O elbise de - t!ıfıillr.t=~ 
ğiL 

-Ya ne? 
- Yeni aldığın lfimbanın abajuru. Ho-

şwr..a gitti de gıydim. 

• 
• Senin yerıne 

İyi hizmetçi 

var -
<i•r .. 'I nbağı gör - ..,,___,,...., 
cünüz mü? De • 
miıı kırdım anıa, h.-t.-S:;!lwt'\. 

öyle güzel ynpışurdım 1'i sizi yeni bir 

tabak almak masrafından kurtardım. 

Başıma vurdu 
Çocuk mektebe geç gelmiş

t~ 
Muallim: 
- Yolda başına bir şey gel

d!yse, diye merak ettim. 
Dedi, çocuk cevab verdi: 
- Geldi bay öğretmen 

mektebe gitmem.. diye ağlı : 
yoı:dum. Babam bastonile ba
~ıma vurdu. ,.. 

Adetim değildir 
- Bu sene Nobel mükfifa-

hnı kim kazandı? 
- Vallahi bilmiyorum. 
- Gazetede okumadın mı? 
- - Piyango bileti almadığun 

için gazetelerde kazanan nu
mara lan okumak da adetim 
değildir. 

Otom b·ı 
For ,, u 

r 
24 

'' 
• 

saatı 
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F ord yirmi sene evvelki gibi günde 16 saat çalışıyor 
ve gecelerini esrarengiz bir meşgale ile geçiriyor 

Fonl ve oğlu 
Aşağıda okuyacağınız ~tzı Fordun ya- ikmal eder. 'Bu müddet r.e 19 dakika olur, 

nında oLuz sene çalışmı7 olan Johnny 
O'Clift tarafından y.uınnıştır: 

Son senelerde husule gelen deği§iklik
lere rağmen Henry FcTd eskiden tesbit 
eyJemiş olduğu hayat tarzmı hiç değiştir· 
ır.emiştir. 

Çı.>k eskiden Detroitteki müessesede 
bulunduğumuz zaman günde on altı saat 
çalışan Hcnry Ford bi.lgün gene günde 
on altı saat-çnlışmaktaaır. 

Hc.nry Ford Detrci1te o!duğu gibi a
deta faaliyet r.eşreder, aradan seneler 
geÇ"tıği haıdc ... 

Kendjnden emir ~elmf"den hiç bir şey 
yapılmaz, ondan r.aşka kimse hükmede
mez.... Sayılan yı:JnıZ ve yalnız Henry 
J.'1Jrdun emirlendir_ cCı. rmreder, hatta 
çok kere emirler..nf ıs'ddetle verir. 

Çıplak bir odada-· 
Detroitte cpatron• un hayatı şu su -

retle r"'çer: 
IIrzmetinde bulunduğum otur. sene -

denl~ri işgal eyleuıekte olduğu odasın -
da saat tam aluda uya:ı:.r. Bu tezyinat • 
sız mavi boyalı bir odadır. Bit gün du • 
vara bir tablo ssmak istPdik. (Ford) bu· 
na şiddetle mani oldu. 

Dedi ki: 
- Hayıd Ben tablo f~ian istemem. İn· 

sanın tam manasile ıs1•rah9t eyliyebil -
rr.esl için mutlaka çıplak bir odada bu -
lunması lazımdır. Duvara sılan bir sec
cndenin iız..,.rindeki !P!:im!er bile insanın 
zihnini meşgul eder, yorar_ 

Karyolıısı çok sadedir. 
ğacıncinn yapılm.ştır. 

maada ikı iskemle ile 

Meşe a
Karyoladan 

bir ko .. 

ne de 21!
Ford sofraya oturur oturmaz yemek • 

ten başka bır şey cüş-:inmez. Gazeteye bi
le bakmaz ..• En müstacel mektubunu da· 
hi eline almaz... 

7.20 de bir gezme daha yapar ve daire
sıne gider ... 

ötle yemeğinden t!Vvel uzunca bir gez
me yapar. 14,~0 da gene sofraya oturur. 
Sabahki kaıdelerc riayet r-derck yemeği· 
ni yer. Her vakit böy!cdır. Hiç bir vcç -
hile kızarmış et yemez ... 

Esrarengiz bir meşgale ... 
Yemekten sonra bene bahçesinde ge

zer, çiçeklerini temaşa erler... Dünyada 
sevdiği iki şey vardır: İsi ve çiçekleri ... 
Gerek Deroit, gerekse Gcorıria şehirle -
rinde bulunan ev~crı~de Fordun çiçekleri 
çok büyük şöhret kazanmışlardır. 

Çiçekleri ı:rasında ) uım saat kadar 
gezdikten sonra gene ı~lerine koyulur ve 
akşam yediye 1tadar başını kaldırmadan 
çalışır.- Akşam yemeJ:inden evvel biraz 
daha gezme yapar. Akşam yemeğinden 
bahsettim. Ru yemekler çolr basittir. Ye
m.ş sularından, sebze ı:uıanndan ibaret
tir. F..skidcn hyatroya cık fık devam e • 
derdi. Tiyatroya g;tmediği tksamlar mü
samereler, balolar Vl'r-rdi Bu müsame
re ve balolar pek bü~·ük b>r rağbeUe kar
ştlanırdı. Şimdi ise hepsi değişti._ Gece
lcnni esrarengiz lıir ış !le geçiriyor. Ted
kikatta mı bulunuyor?_ Hatıralarını mı 
tanzım ediyor? •. Bilen yok_ Bilinen bir 
şey varsa o da Henry Fordun yazıhane
sini ancak gece rnat on birde terkettiği -
dir. 

Bu defa uzun boylu Ur duş yapar ve 
yalnız iki kattan ;baret bulunan elbise • 
ledndcn o gün glyö ğıni devşirir ve bir 
~enara koyar ... İşte He~ry Fordun yirmi 
dört saati ... 

mod vardır. Karyo~anın başında da 
bır telefon mevcudcur. İ~e o kadar ... 
Ford yataktan kaJkar kalkmaz banyo dai
re .. inc gider. Mükemmel bir duş yapar. 
Sunra hançt.,de uznnca gninir ... 

Saat yedıde küçük salona gelir ve kah- r- .. ' . . . -~ ... ~ ·- ·--·- . .:..:=-...;;:.~ 
valtı eder. Kahvaliırrnda J.:ol saatini a - ı· "Ah, Şu Hayat!,, ı, 
yar eder. 
Yemek sırasında ne rnektub, ne gazcte..

1 

Yeni romanımızı bugünden 
On senedenb ri l ... h ,•e,ltrsı şudur: Kı _ , itibmen 12 nci sayfamızda ı 

zarmış ekmlk, haşlanmış sebze, çay, re-

1 
bulacaksınız. , 

çd. krema. Kahvaltısını yirmi dakikada \.. 
~----------------~---" 

rı 
1 

1 
Kesilmiş olarah 
Gelen hayvanlardan 

Resim alınmamalıdır! 
Komisyoncu otuyucula.rımızda.n Mab -

mud, bize yazdığı bir mektubda diyor ki: 
ır - İstanbuldn etin ucuz satılması için 

marttan itibaren mevkii tatbike konan ta
limatnamede nazan dikkatimi çürük bir 
nokta celbett.ı. Bu talimatnameye gÖTe 

1 
İc:tnnbuln kesilmiş olarak gelmekte olan 
hayvanlann beher kilosundan 5 kuruş re-

1 
sim alınacaktır. Halbuki İstanbula gelen 
kesilmiş hayvanların zebhlye ve saire 
masrafları mahalli belediyelere tamamen 

ödenmiş bulunuyor. Bu masrnfl&r öden
dikten sonra İstanbulda yeniden muh
telıC masraflar alınması hiç de doğru sa
yılmaz. Me clii buraya gele ek 250 kiloluk 
bir sılınn mah:ıllınde odenmlş olan rü~ 
tumundnn başka bir de Istanbul beledi
yesin,. 1250 kuruşluk bir masraf daha ö
denmt-st Cazla ve lüzumsuzdur. Bu vazl
ycL karşısında İstanbul halkı nasıl o
lur da ucuz et yiyeblUr? Halbuki bu re
slrnh:r mevcud olmadığı takdirde I~t n
buln mebzul mikdarda et sevkedlle"ek ve 
halk ucuz ete kavuşmuş olacaktır. Ak-
ı takdirde sevkiya1<m durnrn ı ve Un 
k.eııdlllğlnden pahalılnşmnsı mlACıükkhk

tır. İhtlkltr böylece kendisini göstermiş 
olacnl:lır Bu hususta beledlyemitin na
r:u·ı dlktaUnl celbedertm .• 
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Tarih den say/ al ar : -
Beyazıdı afyona a ışt ranlar ... 

Fatih, Beyazıdın lalası Fenarizade Ahmed Beye yazdığı mehtubda 
ona çıkl§ıyordu: ((Sen orada ne İf için durursun ve ne beklersin? 
Böyle kötülük anlCıfılmaz mı? Eğer bildiğin halde bilmez görünüyor•an 

bundan büyük hiyanet olur mu?» 
---------------------------------------Yua.ıı: Kadircan Kaflı 

SON POSTA 

Borsa acentaları 
na ına bir heyet 
Ankaraya g•tti 

Borsa Acentaları Birliği katibi u -
rnwnisi Nedim A.ltçer, aceı,lalardan Re
fik Tevfik Sefünoğlu ve ),li Fuad dün 
akşam Ankaraya gitınişlerrlir. Bu hey
et, Ankarada Maliye Vekaletile temas
larda bulunacak, Ankaradaki yeni bor
sa vaziyetini, likidasyon ~i, Ankarada
ki ihtiyaçlar üzerinde görüşeceklerdir. 

Ankar:ı Borsası teşkilatı için Nev -
york, LonC!..ra ve Faris Borsalan tcşki
Jatları üzerinde tedkikler yapılmakta
dır. Bunlardan ihtiyaçlara uygun o -
lan cihetler alınacak, rr.ezccdilecektir. 

Ankara Borsası binası icin, Anka -
rada, Emlak Brınkası karşısında bir ar
sa alınmıştır. Burada, iki aya kadar in
şaata başlanacağı ve inşaatın bir yıla 
kadar biteceği söylenmf'-ktedir. 

Dün akşam Ankaraya giden hey'e -
tin bors~cıl<ırın atisi bakımından bir 
teavün sandığı kurulması işi etrafında 
da Vekale+le temaslarda bulunacağı 
söylenmekteyse de, bu cihet pek teey
yüd etmemektedir· 

Borsa bir nisanda Ankarada açıla -
cak, İstar.bul Borsası te~kilatı ve bor -

• • • • • 1 sa acen!aları bir nisandan evvel İ\n -
İlk on padişahtan dokuzunun, Osmanlı ~endılermm devleti ve namusları ıçın 1 ka~ada bulunacaklar: fakat, Kambiyo 

İmparatorluğunun kuı uiması işinde ger- ~3pıldığını 3nlamalıdır.:. Murakabe Hey'eti İstanbulda kala -
çekten enerjik hareket l'ttiklerini bu kıs- HE'r nedense \'aktile her işde pek te· caktır. 
ma aid tarihin hemen hemen reddüdsüz ve enerjik olan ::ntdişah bu ış-
her safhasında okuruz. Birisi ise' de, belki yaşının ıcabı, aöeta korkaktır: Bir f dlm tramvaydan duştu 
dığcrlerine nazaran pek yavaş, cNasıl yapmak mt.imkündür? Buradan • .. .. 
nıüt<'reddid, cesaretsizdir. Devlet ida- ferman gönderip onlara bırer timar fi- beyni patladı, Oldu 
resinde hükümdarların şahsi kabili- lan vererek uzaklaştırmalı mı? Yoksa İs- · Tramvayla Aksaraydo.n Topkapı • 
yetlerinin en miıhim rolü oynadığı o de- tanbula çağırıp, kötülUklerine tatlılıkla ya gitmekte olan yolculardan Tckır -
viılcrde bunlardan birinin diğerine naza- ilaç mı verelim? Ama sen güvendiğım u- dağlı yemenici Onnik römorkun arka 
ran üı>tunlük ve gerıliği pek bariz olarak şağımsın. Senin tedoirine ı.on derecede ı sahanlığında dururken tramvay Pazar-
görülür. inanırım.:. 1 tekkesine geldıği zaman müvazenesini 

Bu mütercddid, yavaş vc- cesaretsiz hü- Burada pek yumuşak hareket etmek kaybederek bcyir.. üstü yere düşmüş ve 
kümdar İkinci Beyazıddır. ister görünen padişah tekrar kızmakta- kafatası p:ıtıamıştır. 

dır. O kadar ki .Mahmucila Abdurrahma· Onnik derhal Gureba hastanesine 
mn sağ kalmalarına bir türlü razı olama· nakledil'rni~se de birkaç saat yaşadık -

(Veli) lakabmı a:an bu adamın gerili
ği, afyona, belki de esrara mübtela olu
şu yüzündendir. 

Bazı tar~hcılcr VE' hele hükümdarlar 
hakk111dn kulak ciolgun~uğu veya efsane 
kahılinden bılgilerle katın:ş olanlar, af
yona ibtilayı J·cddedcrler. Fekat Beyau
dtn babaı:a Fr.1~h Sulbtn ME-hmedin bize 
kadar kalan b:r mektubu bu ciheti pek a
çık \'e kal'i bir ~urette aydınlatmaktadır. 

F:rnhir. bu mektubu l"l muharrem 884 
tarihlıdır. Miladi tarıhle 1480 senesine te
sadüf eder. Padişah o zamım ellı bir ya
§lnda idi. Daha bır sene ancak yaşıyacak
tı. 

Beyazıd o zaman Amnsya valisi bulu
nuyordu. Mektub şehzadPnm lalası Fe
r.ad 2ade Ahmed beye yazılmıştır. Şim
dıki türkceye çevırerek yazıyoruz: 

cOğlum Beyazıdın hizmednde bulunan 
Mahmud ve ~alebeden Müeyyed zade Ab
durrahmanın birçok mün-asebetsiz halle
ri olduğu, bundan t. vvel Uğurlu Mehme
dın kaçmasına, Alfıe'.idinin hapsedilmesi
nt-, Aşık beyin ö1dü:iilmeı:ine, oğlumun 
hazinesine bir takım kötü adamların el 
uzatmalarına sebeb oldukları, o tarafta 
halkın v~ bazı yüksek kimselerin onlar 
yüzünden zarar görcıükleri uzun uzadıya 
bıldirihniştir. Bundar. haska oğlumun da 
ahlakını bozarak garıb nıacunlara, afyon
dan yapılmış keyif \'Cl ici ~eylere alıştır
mışlar. Bunun gu.ya faydası olduğunu i
leri sürerek ınsanlık 'laırı:>sinden çıkar

mışlar ve tabiatıne urkek1ik gelmiş.> 

Bunları Fatih'e Arn:ısyadakilerden bl
rir.in haber verdiği, cnun da bunun doğ
ruiul!una inandığı ~örül~iyor. Bunu bil
dırdiktcn sonra Ahmed beye çıkışıyor: 

cSen orada ne ış için durursun ve 
ne beklersin? Böyle kö•üli.ik anlaşılmaz 

mı? Eğer bildiğin haide bilmez görünü
yorsan bundan büyük hlyanet olur mu? 
İşlerin düzelmesi için seni idam etmek 
ı:erekti.:. 

Bu satırları okuyan J.'enari zadenin yü
reği kim bilır ne kadar h•zla çarptı, belki 
de b\>ğazına geldi. Fakat padişah bu fik· 
rini tatbik etmek istemiyl'r: 

.ı..ak:n oğlumun hi7.metinde bulunmak 
,ercfi için, ecdadının yüzü suyu hürmeti

ne seni affettim. Bu mektubum vardığı 
gibi bir an durmadan yazdığımı yapasın. 
FHmanım odur ~ bu bedh2htlarm kirli 
vücudhın !aum olduğu şekilde ortadan 
kaldırılsın! 11 

Fatih hem Fenari 7.adeyi okı:uyor, hem 
de oğlunu ~cendirmek istemh·or: 

cSen brnim güvcndf~im hfıfü; kulum
sun! Nasıl ortadan :l.:ıldırılacaklan hak
kında teredclüd ettiğim ir'n bu ciheti sc
nın tedbirine bırakırım. Makı:adım şudur 
ki oğlumun (mübarek hatm) kırılmasın! 

dığı anlaşılıyor: dan son:-n ölmüştür. 
cSenden umarım ki ! ~)iği kötülüğü se-

çemiyen, ~rendilerine hiyanet eden, nam- Adalara ihracat için yeni bir karar 
}arının kötü olmasına seher olan bu a-
damların öldürülmesi ocığrudur. Hatta bu 
jşi ynpmakta gerek diinya ve gerek ah
ret iç!n fayda ve ~evab vardır.> 

Bunuı.la bern ber gc>nc Beyazıddan çe
khıiyor. lşi açıkca yapmak, iki kötü ar· 
kadaşı · o ı..aman adet olduğu gıbi cellada 
vermek, başlarını kı?stirm<>k veya boğdur
mak ıstemiyor: 

Vekiller Hey'eti son bir kararla, ti
cari mübndeUr:.ta bulunduğumuz Ege 
denizindeki İtalyan adalarına va~ıla -
cak ihracat mukabilinde memleketimi
ze ancak bu ad.ılar menşeli malların 
idhaline miisaade etmiştir. 

Bu kara:-dan evvel başlamış olan ta
kas muamclelcıi eski hükümler daire -
sinde bitiri!ecektir . 

Gümrük vt: İnhisarlar Vekaleti key
fiyeti gümrük teşkilatına bildirmiştir. 

• Bu takdirde doğrusu şudur ki (macun 
veya esrar) ile veya başka şekilde ikısı
n! de çabucak öldüresın! Bana bundan 
mühim iş ve faydalı hizmet yoktur .• di-
yor. Zehirli gazdan korunma malzemesi 

Bundan başka Beyazıöın afyon ibtila- geldi 
sı hakkında dahn çok malumat istiyor: Zehirli tta:r temizleme ektplerl için ısmar-

c Bu ikı bedbahtın yaptıklarını, oğlu- la nan malzeme ve techizat gelmiştir .. Dunhr, 
mun afyon ve macunlaı m;.sıl yedığini, I belediyece t0.ı:llm alınmaktadır. icabında 

b b J d ğ b
'ld' malzeme ve techlzat amelesi tarafından kul-

una ne zaman as a ı ını, vazıp ı ıre- 1 1 kt . - • anı aca ır. 
sın.:. Zehirli gazlardan koruma komisyonu ya

kında toplanarak ekipler için açılacak kurs
ların zamanını tesblt edecektir. 

Fatihin işe ne kadar chpmmiyet verdi
ğir:i mektubun son satırları çok kuvvetle 
anlatıyor: 

.Bu mektubun sana ne giinde, ne vA- El arabası tipi tesbit edildi 
kitte, ne saat ve ne anda \'ardığını ve sen Belediye Daimi Encümeni tek tip el ara-
de ne zaman işe başhyarak ne şekilde bi- ı bası nür.ıuncsin! tesblt etı_nlştır. Yeni araba 
tırmeyi tasarladığını bıldiresin. Uyanık tipinin kabulu Şehir Meclıslnc 1 Nisan lçU-

. . . maındı& :lr7.P.d!lerek ve tasdikinden iki ay 
ve dıkkatlı clnsın kı bu ıncktubun ıçınde- sonra tat.blk mevkilne konulacaktır. 
kileri senden başka kımse bılmesin!> __ ·-~--· 

Fer.ari zade Ahmed bey mPktubu alın- E '"'11 b. k d d kl 
ca derin derın clilşLindü Böylelikle padi- lazıg 1 ar,.. :r a m o oru 
şah.n gözüne J!:rmPyi ıo;1rdiği gibi Beya- isti yor:c:r 
zı~ı d_:ı gücerıd~rme~ ışıne gelmiyord~. Elazığdan yazılıyor: Elazığ şark vıla • 
Çunku o yarınkı padışahtı ve kızarsa la- yetlerimiz uasında en çok ehemmiyet 
lasınm boynunu v..ırdurrnası pek kolay- ver ~Pil itina ve ~htimam gören şehirler
~ı. Bugün ı?am etmese bile padişah ?ldu-ı dl'n l>i;ıdır. Buna ıa~men vilayet ıçinde 
gu 7.aman ırnrtufamazdı. Her vak anın kadın doktoru mevcud cıeğildir. Sık sık 
sununda onun doğurduğ~ yeni bir va~'a vukua gelen hadısat kadın doktorunun 
v~ vaziyet ~~ur. Bazan. ca bunları? zın- lüzumuna ziyadesile ıhllyaç göstermek· 
cırleme gelışı epeyce ~'t!rer. Fenarı zade tedir. Nitek.ım j,öylerden kadın hasta -
sütiip gelecek olanların beşinci ve onun- lıklarından bi;ine düçar olduğundan vi· 
c~sunu da gözönünde tutacak kadar ile- !ayet merkezme ge~enler, tf'rs ytlzü dö -
rıye. bakıyordu. . . . nup f!lmekte ve kendisinı bilgisiz kim-

t~ı Beyazıda bıldırdı. selerın eline terketmektEdir. Bunlardan 
Ahmed Beyin cevabı kıı:adır. Bunda bir kısmı şans nettce~nde hastalıktan 

Abdurrahmanla Mat.mudun cdediklerin- kurtulmakta ise de bir çoğunun hastalığı 
den 7iyade f:'ttiklerinde şiibhe yoktur:. vahamet kesbetmekteoir. 
den:!mekte, bununla bcr:ıber şehzadeyle, Elazığ, nisaiyeci doktoru dört götle 
haber verildiği kadar sıkı fıkı olmadık- beklemektedir. 
iarı şehzadeye mani olamıyacakları mu- ----

hakkak bulunmakla haber verildiği ya- Poladllda fakir çocuklara yardım 
zılmaktadır. 

Neticede Mahmudla Abdurrahmanın 

idam olundukları anıac;ı1ıyor. Fakat aca
ba Bcyazıd ondan sonra afyonu bıraktı 
mı? 

Snya k~rışan şekeri nyJrmak ne kadar 
gücse keyif verici :;ehirlere düşkün olan
la. ın vazgeçmeleri de o kadar zordur, di· 

Poladlıdar l azılıyor: Çocuk Esirgeme 
Ku-:-umu heyeti t:mumıyesi toplanmış, ivi 
Ç.!hşan idnre hcyctınııı mesaisi takdirle 
~&rşılanmış, yeni idare heyeti seçimi ya
pıimıştır. Geçen sene, kı:rı;rn, 62 çocuğa 
elbise gıydirmiş, sıcak yemek vermiştir. 
Bu yıl, 120 çocuğa bakılması lrorarla~tı-

rılmıştır. 

~tart ~ 

Londra halkı yollarda 
nelerini unutuyor? 

r---------------------------=~---------ı 

1 

Dünyanın en unutkan insanları han -
gl millde n1ensupturlar? 

Ru su:ıle cevab araştırılırken, inci -
1izler herhalde en sonra hatıra gelen. 
ler nrasındadırlar. Fa.kat hüküm 'Ver
mekte arele etmiyelim. J,ondrada her 
riin dolup boşalan muazzam bir ımu -
tutmuş r.şya merkezi nrdır. 

Bıı.radakf ~yalar o kadar çok Te çeşld 

Çt:jitldir ki bin bir çeşld matazalarında 
bile bunlara rastlayamazsınız. Akıl ve 
h:ıyale relmiyecek. sıtmıyacak kadar 
tenevvü eden ba eşya arasında ku n 

ördekten tutunuz da en antika ~erıe· 
re vıırın('.aya kadar her şey bulabUlr • 
siniz. Der gece bir otobüs katarı yolla· 
ra lıizülerek unutkan, aceleci Teyab
da derdi başından aşkrn insanların rast· 
ıeıe yerlerde unuttukları eşyayı toplatı 
rece yar!Sından sonra merkese döne • 
rek, afd olduğu kısımlara qyalan dl" 
vır Te teslim ederler. Bonlan ıasnU lt,I 
için de, 100 klşillk bir kadro çalışır. 

işte si7.e unutulan ba sayısız eaart 
ve unutulmuş eşya merkezine ald iblr • 
kaç ttSlm-

" 

Milyonlarca insanın <it>htştığı bu koca şehirde, kamyonlar dolu..qı çantal'11 

seoetler. bavullar kaybolmaz da. unutulmaz da ne olur? 

Garib eşyalar odasından bir koşe: 

Bısiklet arabasının yanı başında, oyun• 
cak ayılar, kavanoz, yelkenliler. 

Dalgın msanlann bıraktıklan şapka· 
)arla mükemmel surette bırkaç dükkan 
açılabilir. Bunların arasında istediğıniz 

her ::-enk ve biçimde ppkalar bulabi
lirsiniz. 

Hele bu şemsiye dairesının gUıeW 
itlne, letafetine ne buyurı.ı:ur?. 

"t~ı-09 Bu hindileri, horozlan evıne go tl 1, 
te piıriştiha yiyeceki~rıni düşünen d:o
gın zavallılar yuvalarına el ıeri bOŞ 
nünce kızmışlar ınıdır dersiniz? 

• 
Bazan böyle ~aşırtıcı {eyler de 

bulunur ve insan bir kaci:nın yol· 

larda, tr3mvaylarda, trrnlcrcie 

böyle bir şeyi ı,asıl unutabılcCC

ğini düşünür, duı ur. 

e 
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Avusturya Başvekili Schuı:chnigg, Hitlere cevab vererek: 
cAvusturya ısıiklfılini kaybetmiyeccktir.a diye bitirdiği meşhur nutkunu SÖY• 

ledi 
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Son günlerde Hitlerle mühim bir 
mülakat yapan lngilterenin Almanya 
sefıri, Sir Henderso.n fıerlinde bir top
lantıdA. 

Maltada lngilizlerin tehtfi!bahirlere 
br§ı kurdukları müdafaa ağı. 

İn[!l1tere bava kuvvetlerini arttınyor. Dünyanın en 
sür'atli iki motörlü bomba tayyarel.eri, yapıldığı fahri· Iki ay süren bir harbden sonra yanan, narab olan bi-
bla.rda ı.eştıir edılivor. nalarile Terue.1den iki hazin manzara. 

Amerikada q pdd.t1e hüküm sürüyor. Otomobiller yoll:ırda kalmakta ve bir 

Çok fehirleri IU bumattadır. 

Feld Mareşal Göring, Polonya Cum
hurrcisi Mosciski'yı ziyaret ederek • 
hem avlandı, hem de sıyas1 işlere dair 
konuştu. 

Yukarıdaki re~imde iki devlet ada
mını kızakla ava gidnrerken yaptık
ları samimi sohbeti görüyorsunuz. 

• 
Soldaki resim Pariste yapılan, Japon 

rn=ıllarına ~oykot nümay:şınde, halk, 
Japon mallarını gösteren levhalar ta
§tyor. 

Sayfa 9 
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Gaze ec ıkten sinema 
san' a kir ığına geçen 

delikanlı : Preston F oster 

Preston Fosteri~ son resimlerinden Mri 

Amerikan sinPma san'atkarları ara • 
sında son zamanlarda en faı.la nazan 
dıkkatı cclbedczı şahsiyet Freston Fos • 
terdtr. 

ma münekkidleri '.>ndan 1'araretle bahsey• 
lcrr.cğe baş!amışlardır. İsmini artık bıl • 
miyen kalmamıştır. 

Preston Foster Ean'ı-tınırı aşığıdır, 

Preston Fosterin doğduğu yer New
Jerıii!y cyaletınde Ocean Cıty şehridir. 
Deniz kenarında ba!ıkçılar içınde buyü· 
yen. onların ı,-ocuidan ile birlikte tah • 
sil gören bu mavi gôziü, iri yapılı, şırın 
san'atkar mektcbden sonrn gazeteciliğe 
intisah eylemiştir. Phıt<>delphiada intışar 
etmekte olan bir ı;azetede muhbırlik yap
mıştır. Muhbirlikten ınuharrirhğe geç • 
mıştir. 

San'atı uğrunda her foc:lakarlığa katla -. 
nır. Tehlikeli rollerinde kendini cduble> 
ettirmez. Bilakis tehlikeli rollerde ken
dını göstermeğe uğraşır. Cow-boylara taş 
çıkartacak derecede !ita biner; bir balık 
gibi yüzer, mukenımel bır boksör gibi 
dövtlşür ... 

San'atındn hayli yararlıklar göstereın 
Preston Foster am:!"lerlnin takd,r1eruni 
kazanmıştır .. Nihayet günün birinde bır 
kaç kadeh içki ve bir tiyatro r u gaze • 
tecilikten ayırmıştır. 

Preston bir gece opE>rada ver ı cck o
lan piyes }'.akkında yıızı ya7.tr1k emrıni 
almış. gP-ce operaya gitmiş, kafasını biraz 
tütsült:miş olan dehkar.lı kulısler ara -
sır.da dolaşırken koro l:eyetınden bir za. 
tın gelmerı·ğini haber P arak hemen mü
racaat etmiştir. Kendısıni ımtıhan et • 
mışler, fevkalade bır surette muvaffnk 
oln-.uş, derhal angaje Edilmıştir. Üç gün 
~lınra Verdınin ıoeşhur Aicla operasında 
şarkı söylemiş, artık kendisındcn bahse
d:lmeğe başlanmı~tır. 

y.,7 mevsimi yaklaşınca opera kapan· 
mış o da operete .!l.aycolunmuş, Baryton 
sesi çok beğenılmiştir. Fa1'at operette boş 
yer yoktur. Tekrar p.:ızeteriJiğe başlamış, 
bu sıfatla gene kulisler aras.nda dolaş • 
mış vt bu sırada Liovel AtwıU ile tanış • 
mıştır. San'atkar delikan11 iJe meşgul ol
muş, sahneye vazeyJemek üzere bulun
duğu bir piyeste ona rol vermiştir. Bu 
operet değil bir ~amdır. O zaten .mu • 
gannilikten bıknu§tır. Aiık, katil rolleri 
yapmak istemektedir. 

Brodway tiyatrolarında bu gibi roller 
bulmuş, muvaffak da o:muştur. Az son
ra şöhreti HoJlywooda kadar yayılmış ve 
oradan bir teklif alarak tereddüd etme
den knbul etm:~lir. 

Hollywoodda bır fılmde meşhur san'at
kar Paul Muni ıle bi:-liktc oynamıştır. 

Kt'ndisine verılen rol bir eangstr rolü
dür. Bu rol vaktıle Ncw-Yorkda Spencer 
Tracy ve Los An<.-elesdc Clark Gable ta
raflarından yapıfaı.~tır ... Delıkanlı on • 
lardan aşağı kal::nıyarak hu rolü yapmış 
ve büyük bir muvafiakiye1 kazanmıştır. 
Artık .yidC'n :yiye ~n·aı hayatına atıl • 
mış, günden güne tekemmül etmiş; sine • 

Evlidir. Genç ve güzel bir karısı var .ı 
dır. Balbao Bay l:manında küçük bir gee 
misi bulunmaktadır. Onun1a tenezzühe 
çıkar ... Karısı öenızden korktuğundan o-
na refaket etmez ... Yalnv:ca gider. Bazı 
kere şehirdeki arka:ia~ia•·ını davet eder. 
Preston Fosterin en m!lvaffsk olduğu rol· 
lerden biri (Pompeinin Son Günleri) :fil.. 
mmdeki gladyat(;r .Maı·küs rolüdür. 

Jeanette Mac 
Donald 
merbut 

• ev ne en 
yı1 dızdır 

Güzel sinema yıldızı .), ~nette Mnc Do· 
nald ev hayatını çok sr>v( n bir san'at • 
kardır. Bu hususta dıyor ki: 

- Her akşa::n c.cağırna kavuşmağa can 
at:ırım. Stüdyolarda, sahnelerde rahatım 
ne kadar mükemmel eılursa olsun oca • 

ğımdaki rahatı hiç bir yerde bulamıım. 
Stüdyodan evime bdeta koşarcasına ge • 
lirım.- Hemen soyunup banyoya gire • 

rim. Banyodar: sonra bir kaç dakika isti· 
rM.at eder ve hafif bir entari giyerek pi· 

yanonun başına geçer ve biraz çalarım 
Kocam evde ise onunla uzun boylu görü
şürilm. Sonra roman okurum .... 

Evimde tam manasıle rahat edebilmem 
için gayet ferah g.yin·rim ... 

Şaşmayınız. .. Evde hıç rob giymem ... E\• 
hayatını hiç bir şeye değişmem ... İnsan 
aile ocağındaki ı.a.ınımı~eti hiç bir yerde 
bulamaz.-

Macar Raspodisi 
Fransada çevrilecek o':ın (Macar Ras

podısi) filminde rol , !n,.ak san';ıtkarlar: 

Pıcrrc Blanchar ile Dıtı:ı Pnrlodur. 

Conrad Veidt 
Conrad Veidt (Sat::ar.ç uyunu) adında 

bi:r filin ç~virecektir. 



to Soyfa 

Kara<'iğer, böbrek, taş ve kumlann
dan mütcvellid sancılanruz, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R İ N A L ile geçiriniz . 

• 

L 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok -
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yanm bar -
d::.ık su içer isinde alınır. 

1 iLIZ KA ZU .. 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

S a as 
ALELADE HEYETİ UMUMİYE 

İÇTİMAINA DAVET 
Sclfmik Bankası hissedarları, ticaret ltnnununun 361 inci maddesine ve 

esas muka\'elesi ahkfmıına göre, 1938 senesi martının 31 inci perşembe gü
nü saat 14 de Galatada Assikürazioni Genernli harundaki idare mcrkcz\nde 
sureti fıdiyedc içtimaa davet olunurlar. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - İd2.re Meclisi ve mürakip ra - cA• hisse senedine malik olup da heye-

porlarının kıraati ti umumiy('ye iştirak etmeği veya tem-
2 - Bılanço ve kar ve zarar hesa- sil edilmeyi istiyen hissedarlar, hisse 

b:nm tasdiki ile Meclisi İdare- senedlerini, heyeti umumiyenin içti -
nin ibrası. mamda'l rnakal bir hafta evvel, yani 

3 - Müddetleri hitam bulan mec - 19 38 mart•:-ıın 24 üncü gününe kadar: 
l;s!. idare azaJannın yerlerine İSTANBUL'da: Şirket Merkezine. 
yeni~e~ .aza in~ihabL . Ve 15 giiJ1 evvel, yani nihayet 1938 

-4 - Mec!ısı idare azasına, şırketle martının 1 7 inci gününe kadar: 
:c!'ai muamele edebilmeleri için, ~ . 
'l'ic~rt! kanununun 3!3 üncü SELANIK'te: Selanik Bankası şube-
rnadd.;si mucibince llzım gelen sine· 
mezuniyetin itası. PARİS'te: Kambon sokağı 43 numa-

S - Eski memurin tekaüd sandığı- rada cCREDIT FONCIER D'AL GE
nı:ı kat'i surette tasfiyesinin RIE ET DE TUNISIE•ye. 
tasdiki. P ARİS'te: Boulevard Haussmann 29 

6 - Mürakiplerin intihabı ve üc - numarada: cSOCIETE GENERALE•e. 
rct!Prinin tayini . tevdi ebnelldirler. 

Lfıakal 8.29 Türk liralık 125 aded mı:cı.lst İDARB 

-

Çünkü ASPİRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

ffi mar-

fstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Birinci Şirürj i Klin'ğine alınacak tıbbi ılletin a~ık eksiltmesi 2!/3/938 Pazar

tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı ihalAt kanununda yazılı belgelen ve 1755 lira muham
men bedelin teminatı olan 14 liralık makbuzllıriyle komisyona gelmeleri. Liste 
'ft ~artname hergün görülebilir. cl157. 
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ÖksUrenlere ve 
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SPOR 

Am 
h 

yada bug ·· spor 
y· tı ne vazıyettedir? 

oskovadaki 
muhakeme 

(BaştaTajı l inci sayfada) 

relerden haberdar olduğunu inkara te
şebbüs etmiştir. Bu müzakereler biyol 
Rusyarun, Ukraynanın ve ciğer yerlerin 
Rusyadan aynlmasım ıstihdaf ediyordu. 
Bununla b~abcr Buharin sağcıların ko
nuşnıalannı Karahana bildirmiş ve onun 

İtalya Habeş halkında 
1,000, 00 kişili ir 

ordu vücud getirm·ş 
Eskiden bir hayli geri olan futbol, son senelerde 

birinci dereceye kadar yükselmiştir 

lngiliz mitli takım futbokulan bi1" 
antn?nmaıı ema.nnda 

h._ nerlin (Rusu!f) - AJmanyacıa spor ayı içinde yapacaktır. Bu mühim maçı 
Yatına dair va.zılarıımza başlarken beklerken biraz da Almanyada futbol 
ellıleketimiz sp;rculuğunu fazla aliı~ mıntakalanndan ve futbol klüblerinden 

~ ctınesi dolayısile evvela Alman fut- bahsedelim. 
Urıü ele alacağız: Bugün bütün Almanya 16 futbol mm • 

1933 senesinde nasyonal sosyalist re - takasına ayrılmıştır. Her mınta1tan1:11 
.:ıe kalkmmaya ta~öıyön Alman sporu klübleri birbirlerile karşılaş~tan. ve bır 

•ho de de bu tar.;blen itibaren kendi- eJektc·::ı geçtikt.en ıonra neticede iri kı • 
~ l::Cıstermeğe başladı. Yaradılış ve seci- yımlar nrasmda (Westfa!len) ını:ıtakası-

4 1t.barile disıpline aJ"ışık bir kütle olan nın §ampiyonu (Schalke) takımile Bav-
1'h ~: •1 • gelen takımı an mılleti sporda bir tek seçicile yera mıntakasının ııu ı.en . 
t~rnnnın faydalarını ve fyi neticelc • (Fürt) ve (Nümberg) takımlan dai. • 
1 gördiıler. 1933 yılından sonra Alınan ma şampiyonluk lokmasını kapmak içın 
Ui takımının ynptığı. müsabakalann uğraşırlar. Son yıllarda bu. mazhariyet 
lıeeleri b k sak ·· ·· ·· ki ku Schalke takımına sık sık nasıb olmakta • 

da bunları tasvib ey~emiş olduğunu itiraf 
etmiştir. 

Müteakiben mahkeme Bnharin, Rikof 
ve Şarangoviçin ıfadelenle şunu tesbit 
etmtştir ki, r.ağcılar grupu, biyol Rusya
da Goboded, Çerviakof ve Şarangoviçin 
faaliyetleri ile Polonya casus teşkilatla
rının direktörleri casusiuk işlerile uğraş.. 
mışlar ve memleketin müdafaa kabiliye
tini baltalamışlardır. Bu hususta biyol 
RUsyada iş başına kendi adamlarını ge
çirmişlerdir. Maznun Rikof, sağcılann 
biyol Rusyayı Polonyaya vadetmiş ol
duklarını itiraf eylemiştir. 

Buharin ve Hocaefi karşılaştırmışlar 
ve Buharinin Hocaefe sağcılar bloku ile 
Alman !afistleri arasında bir anlaşma 
mevcud Olduğunu bildiı-eiği ve Hocaefi 
de kıgilizlerle mümasil bir anlaşma yap
maya memur eylediği aı:laplmıştir. 

Yine Buharinin ~:icv&bından anlaşıl
mıştlr ki, Karahan, sağcıların talimatı 
dahilinde Alman faşist mahafili ile müza
kerelerde bulunmuş ve mezkur Alman 
mahafilinin şartlarını sağcılara bildir
miştir: 

1 - Almanlara, Rusyadan bazı par
çaların verilmesi, Fransa ve· Çekoslo -
vakya ile olan karşılıklı yardım pakt -
!arının feshi ve Almanya ile askeri bir 
ittüak akcli. 

Sağcılar bu §artlan kabul etmiş -
lerdir. 

~ ne a ·ar · gorurm: en v-
lli nı'Jlctlerle ınuvaffakiyPtle çarpış -
?ardır. ltalyanlarla berabere kalınış -

Buharin ve Rikof gene ifadelerinde 
dt:::-. .tiraf } 

Bcrlin, yani (Brandenburg) mmtaka • ı · . etııri! 7rclir ki, ~et re1mıını 

?, F'ransızları yenmişler Norveçlilerle • 
~~lın 1936 olimpiyadının intikamını ala

ıı - !aik bir maç yapmışlaı ve İsviçre 
tnıle de son defa '-üksek bir oyun -

~ s~nra berabere kalmışlardır. 
lltun bu bir seri muvaffakiycttcn son
bugün Alrnanyada rpor için çarpan 

ll:ı n kalbler Ö::Jümüzdeki 14 mayısı bek
(d ektedirler. Bu tarıhte Berlin olimpi

sına gelince: devırmek ıçm memleketin hududlan -
Son hafta Prag şebnne karşı • ki m Alma'l o!"dulanna açık bırakılacaktL 

Çekoslovak ulusal takımı demektir - çok Buharin muddeiuınuıninin sualine 
muvaffakiyetli bir oyur. göstermiştir. Bu cevaben casusluk etmediğini söylemiş
mmtakacfa 24 puvanla (Tennis Borussia), tir. Bunun üzerine müddeiumumi Ri -
22 puvanla (B. S. V. 92), 22 puvanla kof'u isticvab etmiştir. Rikof, bJyol 
(Uerıha), 18 puvanla (Vacher) takım - Rusya grupunun başında Çepv:iakof ol 
Iarı başta gelmektedirler. duğu halde ve bizzat Jteııdisile ve Bu-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İngiliz - İtalyan görüşmeleri 

Londra 7 (Hususi) - Lord Perth, in
gilterenin tekliflerini hamil olduğu hal
de dün akşam Rom.aya vilsıl olmuştur. 

Müzakerelere, cuma gününden evvel 
başlanamıyacağı ı:nlaşılııaktadır. Zira, 
Lehistan hariciye ::ıazın Beck'in Romayı 
ziyareti münasebetile Kont Ciano iazla
sile meşgul bulu:ımaktadır. 
Tımes gazetesinin Roma muhabiri, ga

zetesine gdnderdiği bir telgrafta, Lord 
Perth'in bir dost edasile samimi teklif
lerde bulunmağa geldi.ğmden İtalyan 
matbuatının şübhe etmedtğini yazdıktan 

sonra, diyor ki: 
<hatyan hükumetinin, müzakE:relerin 

muvaffakiyetle neticeleneceğini büyük 
bir itimadı olmadan matbuatın bu ümi-
di göstermesi tasavvur edilemez.> 

Taymis gazetesinL'"l Paris muhabiri, Sir 
Erik Fips'in dün öğleden sonra Delbos'u 
ziyaret ettiğini ve İngiliz - İtalyan müza
kerele:-ile Orta Avrupa vaziyetinin görü
§iildüğünü yazıyor. 

İngiliz - Alınan müzakereleri 
Londra 7 (A.A.) - Deyli Ekspres ga

zetesinin siyasi nıuliarririne gare, Hit
ler, Sir Nevi! Hendenon ile olan müla
katında, iki hükumet arasındaki müza
kerelerin diplomasi yoluyla ve kat'i bir 
gizlilik içinde cereyan etmesini istemiş
tir. Bu taleb, İngiliz matbuatının şid
detli bir kontrole tabi tutulması arzu e
dildiği şeklinde tefsir ed;lmektedir. 

Muharrir, Chamberlain'lıı bunu redde
deceğini teyid vaziyetinde bulunduğunu 
bildiriyor. 

Yine İngiliz matbuatının Almanyaya 
ve onun şefine karşı hiçbir zaman hak
sız hücumda bulunmadığı bildirilmek
tedir. 

Muharrir, çarşamba günü Londraya 
' gelecek olan Fon Ribbentrop'un derhal 

Chamberlain ile Lord Ha!ifakııı görece-
~ini ve kendisinin yeni Avrupa barışı 

muahedesı hakkında saiih fikirler beyan 
edecek vaziyette bulunduğunu yazıyor. 

Alman hükumetinin, müzakerelere 

başlamadan önce, eski Alman müstem
lekelerinin kayıdsız ve şartsız olarak geri 
verilmesinde ısrar edeceği zannedilmek· 
tedır. 

. Ayni muharrire göre, İngiliz - Alman 
görüşmeleri haftalarca sürecektir. 

Avam Kamarasında 
Londra 7 (A.A.) - Bugün Avam Kn~ 

rn:ırasmda işçi mebus Henderson, hüku~ 
nıetten bazı rualler sormuştur. 

1ngilterenin Fransa, Almanya ve İtnk 
ya ıle bir a.11laşmaya varmak niyetinde 
olup olmadığı ve böyle bir anlaşmanın; 

Milletier Cemiyeti paktına uygun düşüP. 
düşm.ıyPceği sualine Chamberlain '\erdi
ği cevnbda hükumetin ruçbir zaman Mi1"' 

!etler Cemiyeti paktına mugayir şartlae 
kabul etmemiş olduğunu ve hükumetin 
mezkur pakta muhalif muahedeler ak.
detmemek hakkındaki paktın yirminci 
n~::ddesilc mukayyed kaldığını söyle
mişhr. 

Diğer bir suale ce\'a~n de Chnmbcr· 
lam, Alman müstemlekelerinin iadesi 

meselesinin İngiliz - İtalyan müzakere
ler.ne dahil bulu..-ımadığım beyan et• 
mıştır. 

4çi mebus Fileçer, başvekildcn, Ber
lindc Hitlcr ıle lngil:z büyük elçisi ara .. 
sında yapılan müiakat hakkında izaha 
istemiştir. 

Başvekii H!tlerin İngiliz büyük elçııA

ni kabul ederek iki memleketi alôkadarı 
eden bütün meseleler hakkında kendi

sHe görüştüğünü ve fakat bu babda hiç 
bir şey söyliycmiyeceğini cevaben bild~ 
miştir. 

Fransa taarruza uğradığı takdirde t~ 
gilterenin Fraıısa hakkmdaki taahhü 

lerıne dair de Chamber=aın şöyle demiş-. 
tir: 

- Fransaya karşı o1an taahhüdlerimfz 
Milletler Cemiyeti pakur.ın tazammun 
cylediklerinden bnşknca 19 mart 936 ta• 
rihinde Londrada yapıJr.n anlaşmanın &.. 
çüncü kısmında teyıden beyan olunanı 

Lokarno muahedesındeki taahhüdlerdir.. 

Stadyomunda İngiltr.re - Almanya 
~sa~ .takımları kc.rşılaşacaH:lardır. Bu 
la ıçın gösterilen ralakanın derecesini 
~ trna için pınu söyliyelim ki şimdi • 
) tek bir bilet kalmamıştır veJ>ir mil
~"ı kişi bU maçı görmeğe talib olmuş -
~ · :Bu :nüiab3kaya Almanlar şüphe.siz 
~ haıırıanmış bir şekilde çıkacaklardır. 

Almanynda futbol hayatına biraz göz barin ile irtibat halinde Polonyalılar -
attıktan sonra, biraz da diğer sporlara la casusluk yapt:ıklannı itiraf eylemiş
geçelim: Memleketimizde henüz bilinmi- tir. Buharin bunu inklr etmek jste -

yen buz üstünde hokey ve buz üstünde rniştir. Fakat Rikof ısrar etmiş ve de
ka'li ma sporlan bir çok dünya milletleri- miştir ki: 

Macar hükiimetininl Y?na1! ~ariciyesine 

d h
• " . . Aıd gızlı evrakı 

hç tarihine kadar bir çok tanınmış ec
l takımlarla karşıla~acak olan Al -

Of takımı son hazırlık maçını da İngiliz 
~onel cAsfon Villa, takıınile mayıs 

~~fiillere niçin 
lfillılanıgor? 
~ (Bcqtarajı 1 inci aayjada) 
aşvekil silahlanma masrafının dal l'ndid~n çok yüksek bulunduğu -

19aYdctrniş ve ezcümle demiştir ki: 
lt 39 - 1940 senesi masraflan bu se

'<)' llı<le!'l çok daha fazla olacaktrr. Mez 
ı , s n: de azamisini bubnayı teınen-
ıa de:rız. Fakat artma veya eksiltme 
~ata bağlıdır. 

\i, 1:1 at'i olarak bir şey söyliyebi1iriz 
b da şudur: 

~14 aha geçenlenie masraf olarak deı
~~~i!inıiı bir milyar 500 milyon İn
)~~ 1:asmın daha şimdiden ehemmi -
%.ı: bır ta-azda gayrikafi olduğu an -
~1Ştır. 

ni~ çok hoşlandığı sporlardır. Büyük me- Baı'ıarin'in casusluklardan haberi 
deni şehirlerin ve kasabaların gerek sun'i vardı. Bunu biliyordu. a I ı sıyasetı '\ Satan daktilo 
surette hazırlanmış, gerek kışın soğuk Bunun üzerine müddehımuml şöyle Y h d• (Baştarafı 1 inci sayfada) 
günlerinde tabiatin yardımile ~r ~l- demiştir: cBütün bu ifadelerden şu ne- Memlekete yeniden a u 1 hakkındaki kararını tebliğ etmiştir. 
rniş meydan ve sahalarında binle:c~ ~- tice çıkanlabilir ki, gerek Rikofun, ge- alınmıyacak, ırk meselesi Bu karara göre Eli beş sene !ıap c ve 
sanın bu spor peşinde koşuştuğu g.orülur. k B h · ,. oldukl tutulacak 30,000 drahmi para cezasına ve hapis 

1 1 bi bu re u arının. m~p an gru- gözönünde 
Berlinliler de bütün A man ar gı pun casusluk ışlenle de meşgul oldu- müddetini ikmal ettikten sonra da Anafi 
spordan çok hoşlanırlar. B. Yurdakal ğu Aşikardır. Her iki mamun da bwıu Budapeşte 1 (A.A) - _Dış İşlen Na ,, adasına sürillıneğe, Fintandiyab Hoın da 

kabul etmiştir.> zın B. Haman, Szentes hük-iımet par - yedi sene kürek cezasile 90,000 drahm' 

Arab dünyasında 
Dini bir yenilik 

(&§tarafı 1 inci sayfada) 

maları ve oturma tarzlarıdır. Ekserisi 
Mısırlı, Suriyeli, Hicaz ve Yemenli olan 

bu cemaat, Londrada bulundukları za
man camie kapalı başla gitmeğe lüzum 

görmemişler ve kendilerinı A vrupanın 
hürmet usullerine tabi tutarak camie ge

lirken başlannı açmışlardır. 
Arab dünyasının ne kadar koyu ve dlıı

dar olduğu ve imam Yahyamn, memle

ketini henüz şeriat kanunJarile idare et
mekte bulunduğu ma!ılmdur. İslam ka

nun ve an'anelerine bu kadar sıkı sa· 

rette riayetkar olan bir memleket pren
sinin Londra.da. bir islarn t:emaatini bay

ram namazında karŞJiına baş açık olarak 

alıp vaz ve n:ısibat etmesi şimdiye kadar 

islam hayatında misli görülmemiş bir 

(A.A.) tisinin bir toplantısında hüki'ımet pro~ para cezasına mahkiim edilmişlerdir. 
1·A•'t·11nm Cuuı.artes:i ""'"'' B· Daranyı 

Bir şahidin söyledikleri ;;;;b~n izah edil~Yahudl mese -
A1oskova 7 (A.A.) - Bu sabahki ee1sc- lesine dair kısmı hakkında bazı tamam-

de ş:llıid olan Bayat!. Yakovleva dinlenil- layıcı izahat ver:ıniştir· . 
miştir: Nazır, M:ıcanstanm, bu meselenın 

1918 denberi suçlu komünistlerin ara- halli için kanuni vasıtalara malik ol 
sın da bulunınu~ olan Bayan Y akovleva- duğunu bi~~ . _. . 
nın üadesine göre, grupmı ,efi olan Bu- 1 - H1nstıyan Macar gençligı~ın 
h 

· in b" ııı.__ dı So ekonomi hayatma hazırlanacak vechı -
arın muayyell ır PULIU ,,ar : vyet . . . 

"d inil-.-...+ .. Lenin olmak ·· d . le talim ve terbıye.9. 
ı ares UQ<ij- uzere evı.r- 2 - Ka y ahud.i unsurlarının 

S lin
. a.... nunsuz. 

mek, fenini, ta ı ve .werdlofu tevkif sürülmesi Ye yeni Yahudi muhaciri ka-
edip öldürmek ve solcu komünistlerle ih- b 1 ed"lm · • . rd u J eınesl. 
tilfilci E05Yalıstle en mürekkeb bir hü- Bu maksadla hükümet yabancıları 
kiimet kurmak. kontrol içb bir hülWmet komiseri ta -

Bv program Buharin tarafından Mos- yin edecektir. 
kova mıntakası parti bürosunun bir top- Nazı?'", hü'k!ımet programmm milli 
lantısmda izah olunmuştur. Fakat aolcu-- Hiristiyan, Sosyal milliyetperver ve 
lar mağlub olup ta Lenin taraftarlan mu- Sağ Rasi!t olduğunu bildirmiştir. 
zaffer çıkınca Buharin, bu babdaki hat
tın ilerisi için fena olab!leceğini söyliye
rck Bayan Yakovlevadu zaptın dosya-

dan çıkarılarak yakılmasını istemi§ ve bu 
zabıt ta o zaman dosyadan kaldır~. 

Geyvelilerin posta idaresinden 
bir temennisi 

Eski Mısır Başvekili 
Nesim Paşa öldü 

Kahire 8 (Hususi) - Eski başvekil. 
Tevfik Nesim Paşa dün ölmüştür. 18'15. 
senesinde doğmuş olan Ncsım Pnşa 1925-. 
931 senesine kadar b~vekil olarak iktj. 

dar mcvkiinde bulunmuştur. 

Kızılcahamamda yeni bir 
yol yapıldı 

Kmlcahıımam (Husust) - Çok bozuk 
ve tehlikeli oian ve her sene bir çok ka· 
zalara sebebiyet ''eren 14 kilometrelik 
Kızılcahamam • Kazankoyü yolu yapıl • 
mak üzere bir rnüteahhidc ihale edilmiş. 
tir. Halk ve otobüs sohiblPri bu hfıdiseyj 
memnuniyetle karşı..lamışiardır. 

TA ViM 
' 

MART 

lt.ı~, §\>~il, bundan sonra Milletler Ce· 
~~tı tinın hararetli bir taraftarı bulun
~ n~u, İngı1terenin başka devletlerin 
~ 11~ ışlerine k:ınşmak istemediğini tas
' erek, ferdi hürriyetin istikrarını te
~ etrrııyen faşizm, nazjzm ve komü-

1 leni~~ 
~ ngılterenin hiçbir alakası olma • ---------

Buharin, 1918 de Lenin hükfu:netini de
virmek ve Lenin, Stalin n Sverdlofun 
tevküi mevzuu bahsolduğunu iti.raf ey
lemiştir. 

Geyve (Hususi) - Burada, Diri istas -
yon köyünde, diğeri de Geyvede olmak 
üzere iki posta ve telgraf merkezi var • 
dır. Geyve, Taraklı, Göynük ve Mudurnu 
posta şubelerinin IIM'ktublan istasyon 
merkezinde tasnii ve her mahalli idare
nin t:ıbsis ettiği posta arabalarlle sevke -
diJlr. Gcyveye, günde lıir defa posta sev
kiyatı yapılmaktadır. Bu yüzden, günde 
beş defa tren uğrıyan istasyona gelen 
mektublar, 4,5 ki!ometre mesafede bu • 
lunan Geyveye, bazan 21 saat taahhürle 
ve ertesi gün gclmekteC.ir. Halit, Geyve 
posta seferlerinin günde ikiye çıkarıla -
rak mcktublarını günü gününe almaları· 
run teminini temenni r:tmektedir_ 

komi ııeıı• 
1303 8 

--
Arabi lens 

i 

ttıi~ 1 töyıenüş ve demokrasi prensiple- Havza kaphcaları 
lt8:dı'k. bulunduğuııu te:rid eylemiştir. 

ltkfunetin silahlanma proiramı 
1:~ kabul edildi. 
.~ ra 7 (Hususi) - Hükumetin si-
~"'31\lna programı uzun süren münaka
~ an sonra 133 e karşı S4'i reyle ka-

11diltniştir. 

Q~önen-tu-tu-n-pi-ya-s-as-ı açıldı 
)'nen ('liususı1 - G nende tütün pi-

1 açılmıştır. Gönen tütünlerinin ki
altnıış kuru~tan s"tılmaktadır. 

Havza bplıcalan kal.anın inkişaf ?e 

tanınması hususunda büyük bir rol oy

namaktadırlar. Kaplıca sulannm hara • 
ret derecesi me.mbaiarmaa 65 derecedir. 

Nevraste.nik hastalar da bu banyodan is
tifade etmektedirler. Kaplıcalar roma • 
tizma, siyattk ve bobre:C hastalıkları ü -
zerinde müessir olmaktadırlar. Belediye 

kaplıcn rn:nrır.ı rnütehruısıslara tahlil et

tirmiştir. 

Krcstiruky'nin kansı da mevkuf 

İngiliz gazeteleri yszıyorlar: 

Muhakeme edilmekte olan, Sovyetle
rin sabık Berlin sefiri KrestJnsky'nin ka
rısı da, Moskovada tevkif edilmiştir. 

Kremlin hastanesinde, çocuk doktorluğu 
eden madam Krestinsky, Stalinin 12 yaş
larındaki oğlunu öldüımeğe çalışmak su
çile i~bam edilmektedir. 

-Şubat Rc•mİ ııeoe 

2' 1938 
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12 Sayfa 

• l "Son Postan nm YüZ 
Yazan: H i·;f~ ye""""'aı'--

Somcrset MauPanı 

Geçen gün Ramsay'ı, lokantada tek 
başına yemek yerken gördüm. Yüzün
den düşen bin parça olurdu. Ömrüm -
de bu kadar yeise düşen bir insan gör
müş de~Jim. Onun için adeta acıyasım 
geldi Ramsaya... Aklıma, o bedbaht 
kardeşinin, gene türlü türlü fırıldaklar 
çevirmesi, bu yüzden zavallıyı üzdüğü 
geldi. 

- Nası!sm, dostum? .. diye sordum. 
İçini çekti, ve gene Tom'un marifet

lerHe b~ım derdde, dedi. 
- Peki ama, neden şöyle bir yola 

getirip pataklamıyorsun keratayı .. O -
na elinde:ı gelen her şeyi yap -
tın. Islah olmıyacağını şimdiye kadar 
bilmeliydin yahu! .. 

SON POSTA 
= • 

KARASI 
Çeviren: 

İbrahim Bo,.t 

• 

Her aileden, bir yüz karası eviad çı-
kar. Bu tabiatın bir hükmüdür. Tom nır. Etraf ne demez? .. Bunun üzerine, Yaşlandığına seviniyordu· Çünkü 
da bu kn:denin hiç şaşmayan bir örne- kardeşine: kardeşi Toı:vı da ihtiyarlıyordu. Elleri -
ğtdir. Anla~ayım: - Gel etme, bu işlerden vazgeç; ai - ni uğuşturarak şöyle diyordu: 

Hayata usturuplu usturuplu atıldıy- lem.izin namusunu lekeliyorsun, diye - Tom daha genç ve yakışıklı iken 
dt. İşe girdi. Tic:ıret yaptı. Evlendi ve nasihatlerde ~ulun~u. . . her şey hoş görünür .• ama benden bir 
iki de çocuğu oldu. . Tom, usta hır aktor gıbı, karşılık ver- yaş küçük ancak .. 

Bir gün, ne olduysa oldu, ültima _ dı: . . . 4 se:ıe sonra ellisine basacak. Ba • 
tomu dayadı: - .Ne yapalım, mademki, aı1ernızın kalım o zaman ne yapacak? .. Bana ge-

E 
. . • şerefı mf:vzııubahsoluyor, o halde sev- lince elli vaşımda tam, 200 bin lira pa-

- şımi sevmıyorum benım karak- ·ı· b' .J • be · b ' k b' lira il · t . . . . .' .. gı ı ırauerım, nı ır aç ın e ram 0Jac:2k .. 25 senedir söyler duru -
enmdekı ınsenlar evlilık hayatı sure - c::ükran borçlusu bırakmazlar mı' . B w1 da dil k eli 

l d d
. B' b' ·· ı·· 'ı - .... rum. u og.an sonun enece , -

rnez er.. e ı. m · ır tur u naz, nıyaz Ramsay da bal gibi paralan saydı l k L .. ·· • · Ç ı ı k 
1 

k k . . . b · enece ... ~te o zaman goruşecegız. a-
ve r ca ora u a asmıyara ışını ı - Bir keresinde de gene bir zavallıyı ı k · ı ....... ;., ks 1 ~ 1• 1 ~1• kt k d hled' K if d • ışına mı ıy ..... ~, yo a ayuu.. ay~ 
:~ ı, .. ııı:ısını e.w. ~ ... ey onun .. e- dolandırdı. Adam Nuh dedi, Peygam - gezmek mi? 
gil mı ıd!? İstedıgı gıbı tepe tepe su - her demedi. Ayak diredi: İlle mahke _ * 
rer, eğlenirdi. Biraz da dünyalığı var - meye vereceğim çapkınL. cezasını bul- Bunfan düşünüyordum ki, dostum 
dı· A vrupanm meşhur merkezlerinde sun, dedi· Sonunda, Ramsay adama, Ramsay'ın sesini duydum: 
tam iki sen;?, sürttü, paralarını yedi. tam .3 bin lira tazminat öded

1

i de Tomu - Şimdi başıma gelenleri biliyor -
•Ailesi, arada sırada marifetlerini du hapse girmekten kurtardı. Çektiği ü - musun?' 

yarlar, V(' hay.retten parmaklannı ısı - züntüler, yürek çarpıntılan da yanına Çok fena, kara bir haber işitmeğe 
nrlard1. kar kaldı. hazırlandım. Ramsay, güçlükle konuş-

Doğrusunu isterseniz, Tamda da Fakat günün birinde, Tom'la, za - tu: 
şeytan tiiyH vardı, hani .. kanı sıcak, so- vallı?? dediğim muhterem zatın, çeki - Bütün hayatımda, namusumla, 
kulmasını, gönül avlamasını bilen ol - bozdum-: bozdurmaz, Montekarlo'ya açık alınl~. çalıştığımı, para kazandığı
gun bir delik<mlıdır. Borç istemeye gör- gittiklerini. orada bir ay eğ1endikleri - mı kabul edersin, değil mi? 
sün, hayır yok, diye reddedebilene bra- ni haber alınca, az kalsın nüzüle uğ - - Şüphesiz! .. 
vo!.. rayacaktL - Tomun rfa, tam manasile bir kül-

Tom'un bir hüneri de, arkadaşla _ * . hanbeyi olduğunu. ciğeri beş para et -

n d d
.. 

1 
- . t 

1 
kt H Bu hal tam 20 sene devam ettı. Tom, mediğini de pek fila bilirsin. 

n an unva ıgını sıgor a ama ı. er t 1 ·ro· K d 
kesle çarcabuk arkadas oluyordu Ge - a yarış.arına gı. 1• umar oyna ı. En - Elbette!.. 
liri de 

0 
~isbt'tte artıy~rdu. Ağ~beysi güzel kızlarla gezdi, t~zdu. En l.üks Io- Ramı:ay'ı:ı yüzü kıpkırmızı oldu: 

Ramsay d~ h"km" lt lın t İ .. kantalarda yemek yedı, dans ettı, ve en - Birkaç hafta evvel, anası yerinde 
ı . u u a ına a ışı. şu h 1 ıb' 1 . d" 

nuş filemlerin.in parasını hep ondan çe- pa Ka .1f~· ı~eı er gıyhıb. . d bir karı ile evlenmiş .. şimdi de ne öğ -
kiyordu. a ır og anın so etme oyum ol - rensem beğenirsin? .. Cadaloz gebermi~ .. 

R 
't'b 

1 
b' k tt Ka rnazdı. Ciğerinin beş para etmediğini ve bizim yitzkaraSl sovsuza, tam 300 

amsay ı ı arı ır avu a ı. r - b"ld" • · · h ld d • · · · · • d · · b f h ı· d k ded 1 ıgın,z 3 e, gene e onu arar, mu- hın lıra nakıd, bır yat, Londrada bir 
b eşı.nın b'·t\se:. akınrdcn. gı kt i v7, hitinde bulunmaktan hoşlanırdınız .. ev, köyc'fo d~ bir köŞk bıralmnş dedi, ve 
enbım boy eb ;r ak ebş~hY01 ur .. dı- Tom herkesi tanırdı, herkes de Tomu yumruğunu masa va vurarak: 

ye ar :tr agıraca ır a e geldi· · · ·b· b'l' d" y t kl ·· · Tom du r m , H . . . avucunun 1çı gı ı ı ır ı. ap ı arını - Dunyada adalet kalmamış!.. diye 
ru u · · emen ışı tehdıde, beg· enmcz hoc: görmeyebilirdiniz· fa - - 1 d' • • , • s , ı!Ur e ı. 

şantaJa bındirdı. Bittabi tanırunış bir kat muhakkak ve muhakkak surette .----------------.. 
avukat, daima yemek yediği lokantada, onu severdiniz. YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

kardeşini, garsonluk eder, müşterilere Ağab~ysj Ramsay, kendisinden bir Tuhaf adam 
kokteyl hazırlar, veyahud da otomobi - Y"~ büyfiktü, ama 60 ında gibi görü - Yazan: Pcnde Celal 

SATIŞ lLANI 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Mart 

Sami tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23970 :.kraz numaraslle borç şll" 
nan paraya mukabil birınci derecede ipotek gösterilmiş olup bore6n ödcnmeırıe
sinden dolayı satılmaı::ma karar verilen ve tamamır.a yem:nli ü.ç ehlıvukuf tar,. 

fından 930 lira kıymet takdir edilmiş olan Kocamustafapaşada Arabacı :sey• 
zıd mahallesinin Gümrük çeşmesi (halen Kanlı) sokağında eskı ve yeni 10 'kBP' 
sayılı sağı Hacı Sinan hane bahçesi, solu Niyazi hanesi, arkası Seyfettin bahçesi 
ile Ethem Paşa lıalılesi veresesi bahçesi, önü Gümrük çeşm<'~i sokağı ile rnalı· 
dud bahtPli bir nhşab evin evsaf ve me sahası aşağıda yazı!ıdır: 

B(ldrum kat: Gömülü Ud küpü olan ze mL-ıl toprak mutfak mahalli ve zernitt' 
çimento bir oda. 

Zcmfn kat: Zemini karosirnan antre ve tahta döşeli bir sofa üzerine birirıd' 
ikl yük ve bir camlı d.olab bulunan ve birinde yalnız tir yük ci!ın ikisi içiçe • 

ralarında camekiin bulunan üç oda, merdiven başında bir hela. 
Birinci kat: Bir küçük sofa üzerinde bir~nln bir tarafının duvan sıvasız ı~ 

odadır. 

Bahçede bir kuyu \·e bir çam ağacı ile dı~er ağaçlar mevcud olup etrab dil' 

vardır. Bınada elektrik tesisatı mevcud ise de cereyan yoktur. Zemin katın ti' 
vanları kısmen yağlı boyalıdır. 

Mcsahası: Umumu 187 metre mürabb aı olup bundan 35 metre murabbaı iiıe' 
rinde iit'l katlı ve 46 metre murabbaı üze rinde da bir ~atlı bina vardır. GerJ 1<9

' 

lanı bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş clup 11/4/938 tarihine rast lıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ),. 

kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. ;.rt• 
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul eB 

çok nrttmmın üzerine ihale edilecek, aks! takdirae en son arttıranın taahhilda 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle teındıd edilerek 26/4/938 tılfr 
hine rastlıyan Salı günil saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açıl 
arttırması yapılacak ve bu ikinci urttırmada da arttırma bedeli muharnrnel 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre ıA 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyrnctitı 
% 7,5 u nisbetinde pek akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat ıne1'· 
tubunu ib!"nz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, ta:-ızifiye ;e dellMiye resimle~ 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edi~ir. 20 senelik taviz bedeli müşteri)<e 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca. 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aliıkadaranın ve irtifa1' 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını. 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gü n içinde evrakı müsbitelerile bildirt11e
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicllile sabit olmadıkça satış bedclinill 
paylaşmasından hariç kalacakları ve da ha fazla malumat alın.ak istiycnlerıtı 
11/3/938 tarihinden itibaren herkesin g örebilmcsi için nçık bulundurulaca1' 
olan artırma şartnamcsile 937/4183 numaralı dosyasına müracaatlan il!n oıu~ 

nur. (1258) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağr1larmızı derhal 
1 eser. lcatmda günde Uç kaşe alınabilir. 

lin!n kapısını açarken görmekten uta - nürdü. Hayatı bir melek gibi geçmişti. :----------------· 

hğmdan haberleri bile olmıyan zaval - Efendi bunun farkında bile olmazdı . .de mi k~wga etmezler!.. Kavga karı ( 
lılara bedctua etmiştL O, bu kayıdsızlık karşısında acayip ~- ca muhabbetinin tuzu biberidir at'~ - . 

Naciyenin yiiz vermemesinden evle- runtular:ı kapılır, keneli kendini yerdı. Vebali boyunlarına elimden gelse uı 
Son 3 -- Posta'nın edebi romam : 

rine pek sık gidemediği için içini ya- - Mutlaka oğlana büyü yaptılar !erine «dardağan:& darısı serpeceğiJ'I\' 
k~n ~ecess~isü duvarları. dinlemek ve - derdi : çocuğu b~ğladılar. Bu mev - Hırsmd·m geyire geyire gözleri suıııııı' 
gozet.emek.c yatıştırmaga çalışırdı. 1 hum b:ıgl::ı.nışlatı çozmek, kayıdsız gen yor, ağlamaklı oluyor sonra parın~o Ah, Şu Hayat! 
Duvarın kendi viran bahçelerine bi - ci kızına çevirmek için hocalara danı - b k 1 .. k' B k .. fi' -- · · · · · 1 ·ı a ır manga a surere - a ınız ş .. , 
trşık olan tarafından bır taşı yerınden şır ve onların tavsıye en e gece yan - F t d d' d" derSİ 

karır, sonr:ı gene yerine koyarak sey - başında cçevirgil> dualnn okurdu. Ne nız .. Murtaz~ o kısır karıya yar 0 gr 
Evvelki gi.ınkü ve dünkü sına kadar okumuş, sonra bir terl!kçl yanı- rettiği SC\Jınenin üzerine sanki bir per- ocag·a attığ! kırmızı biberler, ne de o- H.erkes dcngı dengıne ayol.. .. Asları •• !" 

k h 1 
na girmişti. Kıılfa olunca babası ölmüş, her b M t bl k l ttJfV". ISlmlartn Ü asası kes kızını, kız kardeşini bu temkinli. ağır baş- de kapardı. Her akşam saatlerce duva- kutluğu cçevirgib dualan bir gün Mur- ı ur l'Z3 o e emçuş an ı e o. tef' 

zeyrekte Kapalıtürbe sokağında terllkcl 1ı gence vermeğe hazır iken Murtaza eten- rın dibinde karı kocayı gözetler, yavaş tazamn Naciye ile evlenmesine engel sa bana da Acar Fatma demesıfl ( 
Murtaza etendln!n genç knrısı Naciye öldu- dl Çukurbostanda taklr bir bahçıvanın kızı konuştuklan zaman içi hırsla şişer, Na- olamayınca. h:ıfakan yeline uğrıyarak Kiınbilir kaç tane mantonatası ,rıır<I , 
ğil znman küçük yavrusu Münir on aylıktı. Naclyedlle ~!rdenblre evlenmlştl İzdlvacdan ciyenin her hareketini, Murtaza Efen- yataklar~ düşecek hale gelmişti. Ev - diye kendi kendini teselli ettikten~ 
Nacıyenln ölümünden biraz sonra eve ma - sonra a dukkan sahibi ol.muştu. dinin her bakışını, işitemediği sözleri velce l\Iurtaza Efendiye göz koyduğu ra etrafmda bulunan genç kızlar8 't' 
hallell doldu, birkaç erkek Murtaza efen - (Yaz d t lı d') d k _,. d k t · ·· .. • i · · l'd · ı· h besi" · · · · M:ıfl

1 

dlyl mahalle kahvesine götürdüler. Acar ı evam e me te ır e enaı uy urara er esı gunu, eger çın ona ~ızkı den gız ıy7 ı~ç ıyen - Tuuu! .. Sızlere -dıye dışsız ab1. bil' 
Fatma Naclycnln açık kalan gözlerini kapa- ~ sabrede.'11ezse o gece komşulara koşa- mahallenın ·a ınlan, şımdi onun bu bütün kuvvetile tükürerek sinir 

1 
, 

di, çenesını bağladı. Münlrln beşiğini ölünün Yaz günJeri d t - 1t k rak anl~ta nnl~ta bitiremezdi· Acar mağlubiyetine oh!.. diyememişlerdi. kahkaha 2tıyordu -Tuuuu size!.. oe;, 
yattığı odadnn çık.ardı. ha b" h:ıs u 

1 
aga~ının a d"ına . a- Fatmanın b~ı aıakası komşularda da te- Çünkü Murtaz?nın mahalle aşırı bir . d" h ll d tanm dan bir Kocası· ile çocuğunu bir ay evvel blrblri . . ır . ır serer er, uvar ıplerıne cessüs uvandıımıştı. Murt~za Efendi - kızla evlenmesi kendileri için de bir cım ıye ma a e e u a gi\)i 

peşi sıra kaybetmiş olan Acar Fatmanın kızı dıktıklerı ll'li>r susamlar ve gece safa- . d • d rt k b' d •. 1 b' k ff k" t . l"k 1m t B k salınıp duruyorsunuz.. aslarilal' rı' 
M

" t N 
1 1 10 1 

k öksü .. .. b 
1 1 

k k" "k f 
1 

nın uvann a a ı ır egı ır aç muva a ıve sız ı • o uş u. u arşı- _ .. . tcllr urve • ac yer. n ay ı zunu eş k - arına arş! uçu so ra arını kurarlar, • . h . · t . Murtazayı o bostan supurgesıne ~· 
ten knldırdı, kundağını değlşt1rdl, çocuk ağ- kuy d . k • .. . 

1 
tane yerındc:n oynıyan taşlar vardı. A- hklı ezıme , genç çıfte karşı, araların- d Ah b . . d 01J1l 

tıyordu. Baş sağlığına gelen kadınların tav- t" d~~u~ f emır :pag: uz~rıne Y~~ eş- car Fatmnnın dilinden, şerrinden, şir- da Acar Fatınayla bir dostluk ittifakı tır ınız·.. en sızın yaşınız 
8 

0 g9• 
slyesUe Mürvet çocuğu cmzlrmeğe başladı. ı~ 1 :ı-ı ~nogra ı ça ara yeme eri- retliğinden l~orkan yardakçılan da be - yapm1~tı lıydım .. 0 zanıan Naciye denilen .. 91• 
Blr ay evvel kencıı öz çocu~ıın~ b~s~ığı goğ- nı yedıklen ~.anı~n duv~r. aralıkların - raber gözetlerler, onun işitmediklerini, Naciy~nin aralarında ismi: -Büyücü boyama suratlı kan mahallemin ; 
süne şlm:U Nnclyenln ıo aylık öksuzunü bas- dan onl:ln goıetlıyerek ıçı hasedle do- .. d"kl .. ta 1 1 d k d d r mına b"'sabilır' mi d" bakalıtıl· mışu. lanla k 

1 
. d gorme ı nını mam ar ar ı. arıy ı-. ı ı " y ı ... 1, 

oradaki ~dınlar artık dedikoduya baş _ B r ço 0 l.4r u. Bütün koııışular, Acar Fatmanın bu Acar Fatma kendine gelir gelmez, Sonra k~ndi gençliğini, güzcllı~~\ı 
ıaın~şlnrd\. Ölünun arknsındnn istedikleri gt H udnla:1kn el:baş~sı Acar Fatma_Y~ı. yüzden içi ne kadar yanık olduğunu bi- intikam almak için kızı Mürvete parlak dilbazlığını, ~llhluğunu ve rrıııh!l 
bt soylüyl)rlardı. Eşyasının tekkeye, dul ta - er ak1 a gozlerı ve kulaklan bıtı - lirdi MnrtoZd efendi evlenmeden önce bir kısmet aramnğa başladı Fakat sıs- 1 . d w t ·rırri ştl 
ki 1 

P. 11 ı ı t kllf dl 1 d B !':J0 k kom-ulaı· n b h d d 1 · · genç erı arn.sm a yaptıgı esı ~ r ere v .r mes n e e yor ar ı . u sı- ,. ~ 1 a çe uvarın an ayrı - mahallede hi' bir tazeye yakışıklı terlik ka kocamarı ağızlı kıza ne mahalleden, ·~· · erhıl 
rada crna.ze knlktı. Dualar okundu. kadınlar mazdı Yüksekçe bir ses yahud duvar . . . ') • ' . . . lata anla ta bıııremezdı. Hele 

111 
Ati' ba~ın<Jt.ıırır. cumbadan sokağa cel)azenın çı _ · r • : • çı kalfa<:ı ıçırı agız açtırmamıştı. Kom- ne de dışardcın hır ısteklı çıkmıyordu. k Ş k" f d" . r lik ve b. 1 

kışın& bakan k~dınlardan iklsİ Murtaza e - aralıgınd .. n bır ışık parçası sızdı mı, şunun genç oğ1unu kendine damad, Acar Fatma köpürdükçe köpürüyor, oc~~ ı:ıv~ 1 ~ e.n. 
1~.ı, 1 ge ~ir arılBu;. 

fendinin yakışıklı, alımlı olduğunu, Acar Fnt kendi tabirince: «Eli ateşte olsa> daya- Mürvetine koca olarak benimsemiş- maha11eyP nt<'Ş saçan bir volkan olu - vcy . ~~y~.cnnı oy e cilıct 1'l 
manın dul kı~ Mfirvetı kendlslne yamaya - namaz ko~ardı. Ka_ç defalar bu yüzd.en ti. MahRllede biraz süse özenen genç yordu. Bu ateşle duvar deliklerine ko- vardı kı ~lıyen komşulan:kı~r ı of 
bileceklerini soyledller. bulaşık suyunu sogutmuş, tencere dıp- kızlara k1yemctler kopardığı halde sıs- şuyor, e:tesj sabah mangal başında acı yemeklerım, memedekı çoc :ık bl' 

Muharrir bundan sonra Murtaza efen - lerini yakmış, gene de: ka kızını givdirir düzgünler sürmeler kahvesini i~eı ken bağrını yakan alevi nulnrak aksa..'11 kocalanndan d
3

Y· 
diyt anla~ıyor. Murtaza. efendi nn.muslu, güç-

1 
.. . • ' . . ' w. •• " •• ı d"l l ; ı· rd ın. kuvvetli, mahallenin kızlarının gözlerini - Ol!lmaz o sunlar! .. Bak yuz1enn - tam Murtaza Efendının gelecegı saatte dışarı pu~kuruyordu. e ye ı ~ crı o u u. ...-

- Arkaıı ""' 
ceken b1r erkek Uplnde 1dl. Rli§dlyeyi yan. den başıma gelenlere?! diye faadci - köşe penceresine oturturdu. Murtaza - K.ırde.şler! - diyordu- bunlar hiç 
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'İfşa eden idam olunur!,, 
Harb sanayi casuslan erasınaaki mücadele 

Birdenbire tayyare müthiş bir darb~ ile sallandı. Draveski ile ben masanın Üzerine 
Yuvarlandık. Şimal fırtınası çıkmış, tayyare kudurmuş rüzgarla sallanmıya başlamıştı 
U O csn?.da tayyare müdhiş bir darbe ı 
~~ S~lland1. İk :miz de masanın üzerine 
rıa Vurl~ndık. ~Birdenbire tayyare yal
. arna'.,U, sa~a sola şiddetle sallanma
~ ba~.anıışt ı~ Ani olarak şimal fırtına
~n ın içme girmiştik. 

g Udurmu~ rüzgarların müdhiş bir 
tuıt~ ile, adeta deniz dalgaları gibi ti ar\!)~ çarptığı işitiliyordu. 

• ~an ernın ihtıyar bir baykuş gibi dün
lh ·~n f,;ılfiketlerinden bir hayır gibi, 
~ unı ve ürpertici bir lezzetle b:ıh

~ <i en Drawsl:i, şimdi susmuş, köşede-
ta koıtuea sinmiş, bir elile duvara 

Ptcct· n11ş olan tutunma kayışına ya-
~·~. pencerelerden dışarıya, ölüm 
a. n boc:luklara, uluyan fırtınaya 
ku ''llu gözlerle, ölüm korkusu sin

iş J:,liıleı le bakıyordu. O, orada, bü
~ fırtm=ı ruüddetince öylece kaldı. 

en snrhoş Draveskinin kapalı bir 
teıte ifşa ct~iği müdhış sırlarının "te- •- Na.ntsımz, mfüyö?. 

~ a lıncfa h<'yı·et ve deh~~t içinde d~- gibi bir yüzle bize bakıyordu· Son de-, . On b~i y~rmi dak~a s?nra D~ngerk 
~ Uyord~. Zıra _n.:ave~~ı elektr~~ ~ı- l rece haşin bir ciddiyetle ellerimizi sık: l~manı -~zerı~~e demze bakan bır ote
lar: pe!;ınde butun dunyayı buyuk tı. Onda absent sarhosluğundan sanki lin holune gırıyorduk. 

{ladev!etj:ı eliııe geçirmek_ için çalı~- 1• zerre kadar eEer kalm~ıştı. Olandaya Oland.:t salona oturur oturmaz kendi-
! tını .snih bir suretle ıfşa e'.mış beni gö<>tererck: sinden bir saniye ımüsaade istiyerek 
Unu\'ordıı. Böyle bir e~el p~şınde j -Mösyönün pasaport evrakına ayrıldım. Otelin ayak yoluna doğru git-

tr rı adarnlarnı Olanday: benım elımden daima mukayyed ol!. tim. Tenha bir koridordan deniz üstü
e ne pa~Rsı_na olurs~ ols~n almakta ı Dedi VP. bir otomobile atlıyarak u • ne açılan bir balkonun kapısını açarak 

gayeJcn ugrunda bır çelık kralının . b Ik ç k•ıın c • . . .. zaklaştı. Giderken esrarengız çantası- a ona ı • . 
agına atmakta bır sanı ye tereddud 1 •• •• •• • ~ O d b"l · · llıh, k . k d .. h t nı da berrıtcr gotunnuş, televızyon cı- ra a ı mıyonnn nıçın.· ganp bir 
.,ece !erınç zerre ·a ar şup e e - . . k ı kl k d. · k -

~ d 
1
. . 

0 
. . b .. d letını y!lnma almıştı. taş ın ı a, en ımı tutama sızın, ag-

e ılık olurdu. nun ıçın u mu - # w . . A 
ada 1 1 Ol d . ı· Orada D'iııctcrk tayyare meydanında ladun. Yahud ~glarnak hıslerıme ha-m ara ~arsı an anın mes u ı- • o .. . 

"n1· •• • ı.:· kl h h 'd haA Olanda ile birlikte, mechul mucadele- kım olmıva çalıştım. 1.1zerur.e a :na a er a e - · 
11leri bir müddet durdurmuş olaca- lere giriıeceğimiz yeni bir memleketin . _Tekra:_ i_~eri girdiğim zaman merak 
~ kaniydim Nitekim gayesi uğrun- ilk istasyonunda yalnız kalınca, içime ıçınde yuzume bakan Olandaya fevka
~r şeyi irtikap edeceğine tamamile ı:on derece derin bir yeis çökmüştü. Iade neş'eli bir tebessümle gülüyor • 

t.~ı .olc.luğUJYl Drnveski benim b~ tck-ı Esasen şi,-rıal denizinde fırtınadan do- d~m. Om., hiç bir şey olmamış gibi, tatlı 
~ı der~al. büyükA bir ı:ıem?unıyctle layı hayli zaman kaybetmiştik. Akşa- hır sesle sordum: . 
uı etm·~tı. Hatta servıslerıne res - ma iki saat kadar bir şey kalmıştı. - Aşkolsun sana!.. Daha kendıne ye-

~i da~il ol:namı dahi. kabul ed~rek .. Olanda) a Düngerk'de gecelemeyi tek- mek ısmarlnmadın mı? .. 
Ç şupr.esız Draveskı, Olanda ılc a-

1 

Hf ettim. Hemen kabul etti. - Arkası var -
•daki münasebetin bütün işleri bo-
leccğ:'!~ hesab etmiş ve bu rnüna- Jlendf>k İcra memurluğundan: 
<ıtırnızıa kat'i bir darbe vurmadan Dursuna 470 lira ve masaı ifinin itasına 

'Veı bana adeta kısa bir mukavele ile borçlu Başpınar mahalle~.inden Rcceb"n 
llli.ihlet verm'ş oluyordu. Başpınar mahallesinde a!:ıcaklıya ipo -

~~lik kralı Radziwill, Olandayı tes- tekli bulunan hanesinin par::.ya çevrilme-
etnıeden benim işi can havlile her- sine karar verilmiş dduğuncian beş yüz 

ııgi haşka bir _şekilde halledip ede- lira kıymetinde Başpınur mahallesinde 
'l!ccğirn: tecrübe etmek istedikleri- vaki Yemini Mustafa Yesı..ır: Cemal, ar • 
Glnnedh·ordum. Ne olursa olsun, kası sahibi sencd, cephrsi yol ile mah • 
ı:iirni ~eçhul adam~ar ve meçhul du<l 57 metre murabbaı r.razi üzerine inşa 

'i\. edilmiş üç kati~ ve tam:rc muhtaç 340 ni-
"- etı~re karşı en tehlikeli bir taah-
·~ sa11 ve 85 No. )u tapunun ihtiva ettıği bir 

so1<arak d:ıhi olsa, Olandayı ilk bap tamire ~uhtaç ahşap hane bu kere 
~ ÇeH~ kralına teslim etmek mec- b 
\' irinci açık artırma ile 4/4/9J8 pazartesi 
·elinden kurtarmış olduguw m için, 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Hatice Hayriye tarafından Vakıf Paralar İdarcsincien 24483 ikra7. numıuasile 
borç alınan paraya ın1.1kı:ıbil birinci derecbde iJ>tJtck gostcri.mış cluo borcun Ö· 

dc!r.memes!nden dolayı sı:itılmasına karar verilen ve tam~mına yeminli üç ehli-

vukuf tarafından 2610 lira kıymet takdir edilm iş olnn Beşikta§ta Şenhkdede ma
haHP.sinin Mısırlı bahçe f:okağında eski 34 yeni 2, 60 kapı ı:ayılı oir tarafı Emine 
ve Ruk;ye Sadeddin ve Saiahattin menzil ve bahçesi ve bir tarafı bııhçıvan Da-

vud ve Kenber n~saırelerin bostanı ve bir tarafı tariki has ve tarafı rabii tariki 
amile mahdud bir ahşab c·vin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Mısırlı bahçe caddesindeki 60 numara Iı kapıdan girilince mermer ~ir taşlık, 
iki eda, bir mutfak ve bir merdiven altı dır. 

Birinci kat: 3ir sofa, ıki oda, b:r hela ve d iğer kısma medhal olup diğer taraf
taki kuyudan bu kısma su gelmektedir. 

Davud efendi cıkmazındakl 2 numaralı medhalden gir:.Idikte hir taşlık, b"r 
oda. bir mutfak, bir hela ve bir kiler var dır. 

' 
Birinci kat: Bır sofa, iki oda, bir hela dır. 

İkincı kat: Bir sofa, dört oda, bir hela d1r. 
Vçii.r.cıi kat: Çatı olup yekpare sofadır. Bu kısımda tulumbalı bir kuyu vardır. 
Davud e.f endi s·ıkmazında !! ve cadde üzerinde çıkma m~vcııddur. Binada 

elektrik vardır. 

Bina ahşab ve eskidir. Bahçede kargir bir mutfak ve ahır vardır. 
Mesaha.sı: Umum ~ahası 220 metre mürabbaı olup bunun 124 metre mürab

baı Ü7crine asıl bina ve 29 metre mürab baı üzerine de ahır inşa edilmıştir. Geri 
kalanı bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ~azılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup 11/4/9~8 tarihine rasllıyan Pazartesi günü s::at 14 den 16 ya 
kadar Yenipostahane binasındaki aairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art

tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ•J takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, ak.c;i takdirde en son arttıranın taahhild:i 
haki kalmak üzere arttırma on beş w.ın müddetle temdid edilerek 26/4/938 tari-

hine rastlıyan Salı günü saat 14 den en 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açı) 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:mnda da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine gll!e bi>Ş 
müsavi taksitte ödenmek üzere "tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri v~ya milli bir bankanın teminat mek • 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tam:ifiye ve dellaliye resiml.,.-i 

ve vakıf icaresi satış bedelinden tcnzii edilir. 20 s~nelik taviz bedeli müşteriye 
aittir . 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 n~ı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aiakadaramn ve irtifak 
h:>kkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile filiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirm~-

lPri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedcli"'ln 
paylaşmasından hariç kaJacaklan ve daha fazla malumat almak istiyenl<>rin 
11/3/!138 tarihir.den itıbaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırrrıa ~a:rtnamesile 937-4284 nummaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (1257) 

89yoğlu Vakıflar Direktör:üğü ilanları . 1 
Muhammen kıymc!i 

Lira Kr. 

881 ljQ 

333 30 

465 48 

Gr.lata Arapciımii mahallesiLin Sarızeybek ve Demirci çıkmazı 
sokağında eski 30, yeni 28, 1. 2, 3 (5) ~o. lu ahşap evin tamamı. 
Arapcamii mahalles:nin Demirci çıkmazı so!{ağınön 7 No. lu 

ahşap evin tamamı. 
Kasımpaşada Tahtakadı mahallesinin Dörtkuyu ve Dereboyu 
sokağında rski 10-17, yenı 36-21, 21/6 ~o. lu 591 metre 25 san • 
tim ı;rsar:.ın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri rnenkullecin mülkiyetleri peşin pı:.ra ile satışı 23/2/938 
tarıhindcn ıtıbaren J 5 giın müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 9/3/938 Çarşamba günü saat 15 de komisyonda ~·apı lacağından yüzde 
yedi buçuk pey paralarile mahlUiat kalemine gelmeleri. (971) ------günü saat 11 de 'c haddi layikini bul -

son dete\..f€ memnunivet hissedi- ı• b } J h } B d • J • • d • madığı takdirde ikincı açık artırma ile st . .. . . o- . e 
'ı~nt Yoksa işi ne suretle hallede- 19141938 salı ftünu ayni satte Hendek an U Il JSaf ar aŞffiU Ur U~ Un 0: 
~ i henüz kestiremiyordum. icra dcıresinde paraya çcvıileceğinden Piyasada satılmakta olan ispirtoların sr.tış fıatları, 15/Mart/~:i8 tarihinden iti· 

01
da, fırtına devam ettiği müddctce ayııi haklara ırtifak haklarına vesair ba:-en indirilecektir. 

ıı arı diı~iindüm. Fırtına bizi Fele - haklara malik olanlar yirmi gün zarfın- Dükkanlarında yakılacak .ispirto cBoyalı Kamineto h-p.rtosu> ve şişe içinde 
· ~ Üzerine ininceye kadar rahat bı- da evrakı müsbitelerini ibraz etmeleri, tuvalet ispırtosu satanlar; mevcudlarını birer ~eyanname ıle 14/Mart/938 ak-

~ adı. aksi takdirde paylaşmadan hariç hıra • şamıra karlar .yakılacak h.-pirtolara aid olanlar Kaba1aşta k5in B&~müdürlüğe 
~ fı'ernenl: i.izerinde uçmağa başladı-

1 

kılacakları, talip elanlar yi:7de yedi bu- ve şişcJi tuvalet ısp:rtosuna aid olanlar da en yakın satış deFolarına. bildire-
,.,~ı Zaman koltuğunda o vakte kadar çuk depo veya banka mektubu ibraz et-ı ceklPrdir cl184. 
'11}:1 3 v :lG 3 v826 
~ Uvu~ar gibi duran Draveshln~ll St~h~m mclcri. Arbrma ~rınamHi bugünden ~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'~(!?bire kalktığını ve fotograf aı- 1 ES 11 A M it:baren herkese açık bulunduğu, ve daha lslanbul Defterdarlığından• 
1 

1Çin hözlrlıklara başladığını hay- fazla malumat almak ıstiyenler Hendek Mükellefin 
\ ~ ~Ördiinı. Bu adamlar rnaksadları ' Aç.·•J KapanıJ İcra dairesinin 9381239 No. lu dosyasına 
~ 0tıda ölü o1salar dahi dirilecekler- Anadolu tın- ,. 50 I müracaat etmeleri ilan o!ıınur. Adı İşi 
, ~ tıun ~ok ehemmiyet verdiği Alman petln eo ndeu Dimıtri Gazadinos Balık 'l uzlanıa ticareti 

Eski &aresi 

Eminönü, Bahknazarı, Mey
hane sokak lı3 Neı. § tatoru Klıyser Wiihe1rnin oturdu- ~!:nu~ N•&tar 1 

\~ atonu•ı üzerinden fotograflar al - ~ıan çıınenw 
100 100 

l} tıa b~n de yardım ettim. MerlteJ ı.ıankıW 11, 25 

ı.ı:~~e ki_ sonra tel.sizi açtı. Hayli ;eeı!::;:'"'1 7 dO 

~·· t ugra~ıktan sonra S. E. P. ıttıhat .- oetll. l'.l ,., 
~ Unu!l hul::!uğu bir merkezile biz- şarıc ı>e~·roıen1 ~ o6 

\l'~Ulıcbere etti ve bana teklifimin ...:.·ı~·e~rıt:»:_ _____ ...:_~::--:-:::----
}l ~~c~ de kabul edildiğini söyledi. t s T i K R A Z L A B 

la.rıı:n taahhüdümün böy1e rnechul in
~l'af ra bildirildiğini, mechu1 insanlar 
~ g,~~ıinn ehe:nmivetle kabul edildiı:ri
~ 0tii-...ce yaptığ~ şeyin ağır'lığ1J1ı 

Tlırk bOrcu ı peşin 
• • ı yade .. 

• 11 yadı.-• • 

Açılış 

19 30 

19 30 

~t~ ~iYade rJssederek adeta garip bir 
~~~~·a k'1pıldım. Mechul bir istikbale TAHVİLAT 

8,rı ~e il. b~Iki istemeden sürüklendiğ!mi 
ıJJl\ ~~1;11k belki de elimde olmadan sü -

1ııl'tı. tıet:,.,.ğimi cle:rirı bir yeisle görüyor-
Anadolu ı pe. 

• 
• 

ı vadeU 
n pe. 
ıı va ~~h • 

J ''l°!"tk• k O dOW• O 1 

Açılıı 

Kaparuı 

19 30 

19 30 

Kapaoı' 

ıarıd .e araya ın ıgımız zaman Arıaoolu ınu "e' n 
rıcı a, uzun bovile, Draveskinin ö - ____ P_A_R_A_L_A_R ____ _ 

ltı-... e. !lk i~ olar;k, harikulade bir me-
·re•ı 

\ı,.ti' ~ bana ~ar!lınc.:ı gözlerimden 
~ ~itı ıhtiyari yaş geldi. Bilmiyorum 

l:)I'. 01anlianın da gozleri ynşlıydı.. 
avesk; ise bir hu netle. tas 

Alış Satı.; 

ı TQrk aıtını 

1 Banknot O~ B 

~----·----~ 

Rutubetli havalar a 

G R i p \ e N E z L Et ye karşı 
en lüzui:nk ilacdır. 

Namına larhedilen 934 ve 935 malt yı11arı k.ızanç vergilerine itiraz etmiş olan 
yukarıda adı, işi \'e es:ıtı r.ıdresi yazılı mükellefin mraz kom1syonunca celp ve 
istimaı kararlaştınlmış olduğundan ve adresinde aranmış ise de bu yeri terk ve 
ecnebi memlekete giU,iği anlaşılmakla tarihı ilandan itibaren bir ay zarfında 
İstanbul kazanç :ti:aıjarı tcdkik komisyonuna müracaatı lüzumu ilanen tebliğ 
olunur. (1243) 

İstanbul 2 inci icra Memurluğundan: 
Mahcuz olup bu kere paraya çevrilme

sine karar verilen Galata Voyvoda cad-

desi 38 numaralı dükkand:ı altı fıçı va-

zellıı ve üç aded yazı makınesinin birin
ci açık artırması 11/3/938 cuma günü sa
at 9 dan 11 e kadar yapılacaktır. 

Bu artırmada mahcuz mal muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş 6eşini bulma-

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet~ı Karaköy Köpriibap 
Tel 42362 • Sirkeci Mühürdarude 

Han Tel. 22740 

(•---* 
Mersin Postası 

dığı takdirde ikinci açık artırması 14 Yalnız bu sefere mahsus olmak ü-
Mart 938 pazartesi günü ayni saatte ya- zere bugün Mersin hattına kalkacak 
pılacaktır. Alıcı <ılanlar muayyen gün olan 'CSADIKZADE> vapuru Galata 
ve saatinde mahallinde ha7ır hulıınacak 1 rıhtımından saat 16 da kalkacak ve 
memuruna 937/2575 n: No. ile mürac:ıat 

1 

!znıirP. Perrmbe sabahı varacaktır. 
edrrck pey \'urup almaları ilin olunur. • 12tlh 

(5689) .. • 
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•• L 
Yazan: Ziya Şakir 

Orus Han hayretle genç adamın yüzüne baktı. Adil Şah sükunete: " A~ele 
etme.YİnİL Han, dedi. Beni iki sebebden tevkif edemezsiniz. Birincisi: Ben . . • 

sızın misa'i. i.1izim •• ikincisi ıse.". n 

Mera~lı bir masal dinler gibi bu mü
him mRcerayı can kulağile dmliycn 
Orus Han. hayret ve taaccübünden 
dona ka!'Tlı~tı . 

Adil Şah, sözlerine kısa bir fasıla 

verdikten sonra1 şöylece devama baş -
ladı: 

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

ANKARA 
1 - Mari • 1938 - Salı 

Öğle neşriyatı: 

12 30: Muhtellf pltık neşriyatı. 12.50: Pli\k: 
Türk l"'lUSikisl ve halk şarkıları. 13 ıs: Dahi
li ve t.ar.cı haberler. 17.30: Halkevinden nak
len İnkılib clersl (M. Esad Bozlturd). 

Ak.,am neşriyatı: 

- Han•m! .. Eğer sözlerime kanaat 18.30: Karışık pllk neşrtyatL 19.15: Türk 
getiremcrlinizse, bunu bizzat kendiniz- musıklsl ve halk şarkıları: Am:ttör okuyucu
de tahki1< edip öğrenebilirsiniz ... Arzu lımmızdan (Eayan M. A. saz heyetimizle be~ 
ederseniz cok emin olduğunuz bir a-j rnberı. 20· Saat Ayarı ve arabca neşriyat. 

' _ 20.15: Turk musikisi ve halk şarkıları: CMe-
dammızı dev-uca (Kartallar tekkesi)ne lek Tokgöz ve arkadaşlanı. 21: Sıhhi ıconuş
gönderiniz. Ben, o adamınıza bir pa- rna: Pror. Dp. Server Kflmll Tokgöz. 21.15: 
rola vereyir.1. Bu parolayı bugün Stüdyo s:sıon orkestrası. 22: Ajans haberle
(Kartal baba) adını taşıyan Çepnizin- rl. 22 ıs: Yarınki program. 

de Hana söylemesi kafi. O zaman, her 
hakikati öğrenecek .. bana da lüzumu 1lT(jbelci 
kadar itimad göstereceksiniz... Şunu ı" 
da nave edeyım ki.. meseıe, yalnız bi- Eczaneler 
zim ve Çeşmizinde Hanın intikamından 
ibaret değildir. Bunda sizin de büyük 

bir aliı'<~ ve menfaatiniz olmak lazım 
gelir. Çünkü; Timur yaşadıkça, ve or
dusunu her t&rafa saldırdıkça, günün 
birinde nasıl olsa, sıra size de gelecek
tir. Büt~\::ı yurdunuz, bütün topraklan
nız, Timnrıın atlılarının ayakları al -
tında çi$tcm.ıcek. belkı de bir serseri 
Mogol atlı~: tr.rafından başınız kesili -
verecektir. Benım vazifem, size bu kor
kunç tehlikeyi bildirmektir. Kabul e
dip etmer:ı~k. (:ize aid bir meseledir. 

Orus H·rn. arletfi taş kcsi~ti· .. Çün
kü, teklif mühimdi. Bunu reddettiği 

takdirdı;?. Pski dost ve müttefiki olan 
Çe~mizlrıdP lfanı kırıp incitecekti. 
Kaş,.n rlılnrJ, Öz be lerl, bütün a · -

nu gl'Cl' nöbetçi olan eczaneler şunlar-
dır: 

İstanbul cibctinddiUer: 
Aks::ı.rnyda: (Şeren, Alf'.mclarda: (Ab

dlllkadlr), Beyazıdda: (Cemil), Samat
ynd.n: <Teofilo.sl. Eminö.nünde: lMeh
med Kıizım), Eyübde. (Hikmet Atlamaz>, 
Fenerde: (Hüsameddin), Şehremininde: 
mamdll, Şehz:ı.debaşında: (Hamdi). 
Knragümrükte: <Fuad), Kilçükpazarda: 
(Hıkmet Cemi)), Bakırköyünde: (Hllfil). 
Beyo~lu dhctindekiler : 
İstiklfıl cnddesinde: <Dellasuda >, Ga

lntnd'\: (Hüseyin Hüsnü), Takldmde: 
(Llrnonclyan >. Pangaltıda: (Nargileci -
yn n ı, Beş!ktaşta: <Ali Rıza>. 

BoJ;'ıı7.lr.i, Kadıköy ft Adalardakiler: 
Üsküdarda: <Sellmlye>. Sarıyerdc: CA

ııaO, Kadıl:öyünde: (Büyük, Üçlerl, Bil
yükndada: (Şinasi Rıza), Heybelide: 
(Tanaf). 

Harzem hakimi Yusuf 'Sofu, derin 
bir teessür i~tnde idi. Hanzade Susen; 
Semerkanda Timurun sarayına gelin 
gittiktc·1 sonra, oğlu şehzade Argonun 
kalbind"'ld aşk ıztırabı arttıkca artmı
ya başlamıs, zavallı genç, günden gü
ne bir mum gibi eriyerek artık yatak
tan kalkar=ııyncak kadar zayıflamıştı. 

- Arkası var 

Gözlnk reçetelerinizi yalnız f{aıt 
zuk eczaneslnde yaptırınız. Kansu~ 
gözlUk servisi zengin ve muteP• 
çeşidlerile profesörlerimizin ınal' 
han takdiri olmuştur. Gayn tenııl 
gOzlnklerden sakınınız. 

KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - lST ANBUL 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlar! 
Ankara lstasyonuııda gazjno bahçesi inşaatı, tanzimi, kanalizasyon, su, ~ 

virat tesisatı, yolları ve sair müteferri ameliyatı dahil olmak üzere kapalı 
usulile eksiltmeye konu!:muştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli ceman 42500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet demiryolJannın }; 

kara, Haydarpaşa, Sirkecı, veznelerinden 212 :ımruş mukabilinde aiabilirle:.ı, 
3 - Eksiltme 24-3-938 tarihinde Perşembe günü saat 15 de Devlet DeıniO' ... 

1 
ıarı yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. ,f 

4 - Eksiltmeye gırebıJmek için isteklilerin teklif mek1utlan ile bırlikte . .A 

ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyor.a tevdi eP"" 

olmaları lazımdır. 

A - 2490 Sayılı kanunun ahkamına uygun 3188 liralık muvakkat temin'*' 
B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartn~mede yazılı vesikalar. 
C - Nafia Vekaletinden rnusaddak mü teahhilik vesikru.-ı. (599) (1229) 

~ 

l Nisan l931J ta~ih nden itibaren halka bir kolaylık olmak üzere ağırlığı~ 
kıloya kadar olan parça crn~ea ve eşyanın kayıdsız nakline dair olan t';1.d 
Mudanya • Bursa hattına da tatbik edilecektir. Fazla tafsilat içln 1stasy(Jlll" 
müracaat ed:lmelidir. .595,, cl239• 

10/3/938 tarihinden itibaren tam v=la nnkledilecek kasabhk hn~ 
cari tenzillı tarife üzerın<ien ayrıca yüzde on tenzilat yapılacaktır. ,597,, .ı'll 

10/3/1938 tarihinden itibaren; yum:;;'a, meyva ve sebzelere aid olanlart ~ 
veten diğer ambalaj sandıkJannın imalinde kullanılmak üzere muntazaın ~ 
larda kesilmiş ve hazırlanmış tahtalara da. cari tenzilli kereste tarifesi ı-
edilmek suretile tenziliıt yapılacaktır. c595> cl240• 

~ 

Muhamrr.en bedelleri mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malzeme : 
eşya her grup nyrı ayn ihale edilmek üzere 22.3.1938 Salı günü saat ıo,30 
buçukta Haydarpaşa ~ar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksil 
surt?ti1e satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hızasında yazılı muvakkat teminat (JIJJ 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar koıniSY 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameier komisyondan parasız ola'rak dağıtılmnkt&dır. ~ 
ı- :i.000 kilo yağlama için yün fitil = muhammen bedeli 1925 lira ve ınu 

kat teminatı 144 lira 38 kuruştur. , 
2 - 3000 kilo ambalaj kağıdı rnuhamrnmen bedeli 1170 lira ve muvakkat ti 

minatı 87 lira 75 kuruştur. ıJ 

3 -· 2610 adet muhtelif şekil ve eb'adda dinamo kömürü muhammen b""' 
1540 lira ve muvakkat teminatı 115 lıra 50 kuruştur. (1222) 

Muhtel!! ist:ısyonlarda inşa edilecek =re hangarlan için montaja had~ 
halde takriben 210 ton demir malzeme mübayaası kapalı zarf usuliyle eP" 
meye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen bedeli 50.000 liradır. Jf 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demltyollannıtl ·-" 

kara. Haydarpaşa ve Sirkeci vemelerinden 2.50 lira bedel mukabilinde ,I' 
lırler. _1' 

3 - Ekdltme 21/3/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankarada f)t"' 
Dcmiryollan Yol Dairesinde Merkez birinci koın:syonunca yapılacaktır. JJ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklil~rln aşağıda yazılı teminat ve "' 
ayni gün Eaat 14 de kadar komisyona tt!~di etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3750 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Nafıa VekalPtinden musaddak e>hliyet vesikaları. 

İnşaat Mühendisi Aranıyor 

SÜME BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Bankamız merkezinde ve şantiyelerimizde istihdam edilıııek 
llzere diplomalı ve tecrübeli inşaat mühendisleri alınacaktır• 

Kendilerine ehliyetlerine göre llcret verilecektir. TaliP 

olanlar 20/3/1938 tarihine kadar tahsil ve hizmet vesikala" 

rile birlikte Ankara'da Umumi müdürlüğümfize mUracaat 

Belediyesi İlanları 
~o 

Düşkünlerevi ıçin yaptııılacak defter "e ınatbu evrak açık eksntrneYt f' 
nulmuştur. Bunların hepsine 520 lira ~del tahmm edilmiştir. NiiJnuncııi e 

namE:si levazım müdiirlii~nde görülebilir. ~teklilcr 2490 No. \ı i<aııunö• ~ 
vesika ve 39 liralık ilk teminat makbuz \'eya mcktubilc be:aber 9/3/9'J8 
şamba günü saat 14 de Da.imi Encümende bulunmabdırlar. (983) 

• 

' 
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[)EDAVADAN 
KELVi JOR 
SPAr::lTONve 
VAMUT 200 KIYMETL: 

~DiYEOl!N a;RiSlNi kAZ.ANA&iLIRSitt:z 
1111UNLAR BMA.lHiZ1H MARUF' eUl t1ÜES-
~ ESa TARA~IND N YAKINDA ÜSABA 

ICAYA ICOMULACAKTIA 

SON POSTA 

GELEC.EK~AFTAYI. 
__ a ____________ ~ E K LE Y : N i Z. 

~ek icra .l\fcmurluğundan: Hendek icra Memurluğundan: 
apU?.arında Türk 'Jlicaret Bankasına Adıopazan Türk Ticaret Bankasına 
l\ lira ve masarifinın itasına borçlu üç bın lıra ve masari!inin itasına borçlu 

kin .Mehrnedin gayri menkulle • Hendeğin Mahmudbey mahallesinden 
~<ıraya çevrilmesine karar verilmiş Mülazim oğlu Alinin gayri menkulleri • 

'> hdan borçlunun Güldibi köyünde nin paraya çcvrılm~ine Jrarar verilmiş 
lu 919 metre murabbaındaki arsa olduğundan Çarşıda vaki 11/12/27 nu • 

acı kıymetinde, yıne Hüseyin Şeyh ma:-alı şarkan kahvehane, solu tenekeci 
Ilı e 20 No. lu 50 lıra kıymetinde, dükkanı arkası Kıbar hanesi, önü yol 
• etre murabbaındaki yine Çarşıda ile mahdud tahtani bir bab manifaturacı 
•U ve 7 No. Ju dilkkfuun üç hissede dükkanının nısfile diğer nısfı 256 hisse 

~ Klrabk d AD 4m 
~eyoğlu, ·raksım, tramvay C".acı 

desinde köşe bnşmdakı oltSJ nu
maralı kasap dOkkQnı Oç dnkka
na tefrik edilerek ayn ayrı ve ye
l~ut tnm olarak kiraya verilece _ 
tır. isteyenler Galatada, Haraççı 
Sokağında 36 numarada kumaşçı 
Artin Keçeciye müracaat etsinler. 

~-lmti---1111-• 1028 -U~' 

Si, cl:ğer iiç sc>hwi yedi sehim itibarıle 128 hissesi ve borçlunun hisse- :--------------~ 
'l' iki Eehimi bu lıifse 100 lira kıy- sıne üç lırn kıymetinde ve yjne çarşı için
.ıh;ine Car~ıcfa !j ve !! No. lu ah- de vaki 23 numaralı tahtnni bir bab kalı
t ;-ın, uç hissede jJfi hissesi ıle di- Yehanenin 25Ci hisse itibarile 128 sehmi Yevmi, 61yas1, Havadis -ve 'Bnlt gazetesı 

\1 hıssesı j edi sehim itibarile iki se- borçluya aid olup bu sehim 150 lira kıy-
\le lnezkur r.;sselt:r l~O lira .kıyme- n:.c.tinde sağı Hallın, solu dere ve sokak Yerebaİ; fa;:-1~~~-;o~ak. ~ 
t e Yine Kemalıye mahallesinin Ha- arkası Kibar hanesi, önü yol ile ıpahdud l=---==-.,..;::=:::a=--==---== ....,=--=I 

·~ ~tlad~ 1378 met:e .murabbaında ıı o:up bu kere birinci açık artırma ile Gazetemizde çıkan yazı ve 
~ııı 00 lırn kıymet.rıc.e Ye yine Dere- 4/4/938 pazartesi günü saat 15,3~ da ~en- resimlerin bütün haklan 
~a da l No lu ve 919 metre murab • dek icra dairesinde paraya çevnlecegı ve mahfuz ve gazetemize aittir. 

~razi üzerine inşa cdılmi<; bir bab haddi Iayıkını bulmadığı takdirde ikinci 
~ dört hissede, bir hfasesl 200 lira açık artırma ile 19/4/938 salı günü ayni 

•. 1~de, yine Kara~ökek köyünde saatte Hendek icra dairesinde paraya çev
~ıt k..ı 1hektar109 metre murabbalnda rileceğinden ayni haklara \•e irtifak hak
~Q 

1 
Yllletinde, yine Karaçökck kö - Iarma vesair haklara malik olanlar 20 

~O~. No, 6433 metre murabbamda gün zarfında evrakı müsbitelerini ibraz 
~llıd ·ıra Jnyınetinde ve yine Dere • etmeleri, aksi takdirde paylaşmadan ha· 
· 

1
a3 No. lu saman"ık 4 hissede bir riç bırakılacakları, taHP olan yüzde yedi 

~ OO lira kıymetinde ve yine Hü - buçuk depo veya banka mektubu ibraz 

1 
h koyünde 74 No. 1338 metre mu- etmeleri şartname bugiinden itibaren her-

~tıda 50 :ira Jnyme1inde tarla ve kes;n görebileceği, dat.a fazla malfunat 
ıtı~açökck köyünde !1190 metre mu- almak istıycnler Hendek icra dairesinin 

~t~ k.a 32 No. lu tapunun ihtiva ettiği 938/391 No. lu cosyasına müracaat et • 
Ci 1Ynıetindeki t.ıı lalar bu kere meleri il5.n olunur. 
liaçık arttırma ılc 4/4/938 pa1.artesi ..................... " ................. - ...... -..-

~)ıı endek İcra dairesınde- saat 16 da takdirde pay'aşmadr.n hariç bırakılacak
% ~evrıleceği ve haddi H'ıyikini bul- ları ve şartname bugünden itibaren ber-
1ı928lakdirde iklncı açık artırma ile kesin görebileceği, talip olanlar yüzde 
l ~· ııa!ı gümi o~-ni ı,nattc Hendek ycdı buçuk depo veya milli banka mek • 
ha~;esinde paraya vrileccğinden tuhu :braz etmeleri, daha fazla mal<lnınt 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. L. Kr. 

TO'RKİYE 1400 750 roo 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 bOO 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği§tirme 25 kuru§tur. 

1 
Ay 

"'· 
1511 
27•J 
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Gelen erJTalı geri verilma. 
llanlardCU' mu'aliyet alınmcu. 
Cevap için mektubJara 10 kuruşluk 

Pul iltıvesi lAzımdır. 

............ , 
Poata kutusu : 741 İstanbul 
TelgTaj : Son Posta 
Tele/on : 20203 

"~ ar~ ve irtifak haklarına vesair almak istiyenlcr Hendek İrra dairesinin 
~l lllalık cianlar 20 gün 7.arfmda 938/391 numaralı dosyasına müracaat et- :.--------------...: 

A r. 

S yfa ıs 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra rtemurluğundan : 

= 

Ömer tarafından Vakıf Paralar İdaresiıırlc>n 22!J07 ıkıaz numarasile borc alı
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek eö tP.rilmiş olup borcun ödcnm.cme
sinden dolayı satılmasına karar verılen \'l' tamamına ~eminli iiç ehlivukuf tara-

fından 1560 lira kıymet takdir edilmiş olan Balatta IIızırçavuş mahallesinin 
YenicadJe (Yeniçarşı) sokağında kfiln c-ski 29, yeni 55 numaralı sağ tarafı Şa
lum Mizrahf ve biraderlerin hanesi, sol tarafı İsak Natan hanesi, arkası Hayim 

Nasi ve hissedarının hanesi, cephesi Yenicadde ile mahdud bir hanenin evsaf 
ve mcsahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini kal'osiman antre, merdiveıı altı, zemini tahta bir sofa üze
rine iki oda, zemmi kırmızı çini helası olan mutfak, ~okak tarafındaki odanın 
altı bodrumdur. 

Birinci kat: Bir sofa üzerine biri cam ckanlı üç oda, zemini kırmızı çini helası 
olan bir mutfaktır. 

ikinci kat: B!rinci katın &ynıdır, odan m birinde dolab vardır. 

Üçiirıcü kat: Bir sofa yüklük ve biri ca mckan!ı üç oda, zemıni tahta belfisı olan 
mutfak vardır. Bu katın üstü zemini çinko tarastır. 

Umumi evsafı: Binanın beden duvarları kargir dahili aksamı ahşab ve dört 

katlıdır. Zemin kat pencereleri kıs.men ·demir parmaklıklı, ikinci katta arkada 
tahta şahniş vardır. 

Mesahası: Umumu 81,00 metre murabbaı olup bundan 3,00 metre murabbaı 
aydınlık geri kalanı üzerine bina yapılmıştır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup 11/4/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü seıat 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art-

tırma bedeli muhammen kıymetin % '15 ini bulduğu takdirde gayrimenkul ert 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranm taahhüdil 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün miiddetle terndid edilerek 26/4/938 tari
hine rastlıyan Salı giınü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 

arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 

kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinden pey akçesi verme1e ri veya milli bir bankanın teminat mek

tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 

ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil Pdılir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
akidir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ınrı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli :ılaca klılar ile dığer alfıkadaranın ve irtifak 
hakkı sahib1erinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddi:ıla-

nnı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bU

dirmcleıi kab eder. Aksi halde hakları tapu siciliJe sabit olmadıkça satış bede
linin paylB§lllasından hariç kalacakları ve daha !azla malumat almk istiyenle-

rin 11,'3/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacali 
olan arttırma şartnamesile 936-3508 numaralı doyasına müracaatları ilan olu-
nur. (1259) 

a a {u umu 

5 inci · keşide 11/Mart/1938 dedir ... 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 

( 20.000 ve 10.0JO) Liralık iki adet mükafat 
Şimdiye k dar binlerce ki~iyi zengin 

iştirak ediniz: ... 

• 

Liralık ikramiyelerle 

vardır. 

eden bu piyangoy 

o hisarla U. l\~üdürlüğünden: ._ ________________ ._ _______ .... ___ .... ______________ _,_ __ .... 
I - Cibali kutu fabrikasında mevcud 1000 kilo çul parçalariylc 450 aded kola 

çuvalları pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 16/IIJ/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi satış Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallan hergün Cıbali kutu fabrıkasında görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte % 15 teminat para

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. cl156> 
,.,.,,,,., 

1 - Kabataş kırtasiye anbarında mevcud 5000 kilo tahmin olunan eski evrakı 
matbua pazarlıkla satılacaktır. 

11 - Pazarlık 16/Ill/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de Kaba
taşta Levazım ve Mü.bayaat Şubesi satı§ komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye anbannda görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat par&

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. cl155> 

Mühendis Aranıyor 
Zonguldak Amelebirliğinden : 

Zonguldakta Amele birliği ve sağlık teşkilutına aid her t.Urlü mşaat ve tesisata 
müteall•k plfın ve proJclerı tanzim etmek, inşaat ve fenrJ tesısat ışlerinin kontrol 
ve mürakabesini yapmak i.izere aylık ücretle ''e hit;ımında yenilenmek üzere 
senel~ mukave!e~erle bir mühendise ihtiyaç vardır. Bu rııühendisin inşaat işle
rjnde çalışmış olması şarttır. İstekli olanların evsafı matlCıbeyi haiz bulunduk
larını gösterir vesaık suretierini gönder melcri, :steklileri aylık ücret mikdarını 
ve varsa başlrnca şartlarını bir mektubln Zonguldakta Amele birliğine martın 
sonuna kadar bıldirmeleri ilim olunur. cl234> 

Gümrük Muhafaza Genci Komutanlığı İstanbul Satmnlma Komisyonundam 

1 - 1 sayılı açık deniz motörünün güverte tamirinin 16/3/938 Çarşamba gü-
nü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasın1annn tutarı 2024 lira ve ilk tem:natı 152 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebılır. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni "'e:; kalan ''C ilk teminat makbuzla-
riyle Galata eski İthalat Gümrüğündeki Kt•tnlsyorı.a ~ lmelr.ri. cl097> 


