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_F ____ ~ .... !,. ask ri ve ma A 

b · ıiik bir kalkınma 
hareketine girişti 

1 A. vam Kamarasında 
döğüşen meb'uslar 

Blum kabinesi bugün Mecliste geni 
bir imtihan geçirecek 

~Hükumet temmuza kadar askeri ve mali işleri karar-ı ·::: .. =· -:·:::;::::: .. -=-===::===::
namelerle idare etmeyi, sermayeye vergi koymayı, Atatürkün sıhhati 
altın mevcuduna yeniden kıymet biçilmesini istiyor 

Fransız Ayanı malt 
Projeyi reddedecek 
Paris 4 (Hususi) - Blum kabinesi yn. 

rm mecliste, mukaddel'atını tayin edecek 
olan yeni bir imtihan geçirecektır . 
. Bu i~tihanın mevzuu, bizzat Biumun 

rJy,asetı altında çalışan mütehassıslar ta
rafı~dan son defa hazırlanmış olan mali 
projelerdir. 

. ~a.zırlar bu sabah topianarak, bu pro
Je e~ı aynen kabul etmişlerdir. 
Bır maddelik bir kanun layihası halin

de tanzim olunan bu proıcler öğleden 
sonr R · · • n eısıcumhurun riyaseti altında 
toplanan nazırlar meclisi tarafından da 

d
t .

1 
. ?!unmuş ve parlfunentoya tevdi c

ı mıştır. 

Bu layiha He hükumete 1-7-938 tarihi. 
ne kadar kararnamelerle millt müdafaa- -
nın ihtiyaçlar'nı karşılamak, Fransız 

(Devamı 13 üncü sayfada) -
Fmmız BC§t'ekili Bium 

İzmir şehir meclisinde 
sevinç tezahürarb 

Belediye reisi Ankarada Atatürk 
tmalından kabul olunduğuna, 
Büyülı Şefi her zamanki gibi fen 
V• •ıhhatli eördüğünü •Öyledi 

İzmir, 4 (Hususi) - Atatürkün sıh· 
batinin iyiliği hakkında miltehassıs 

· doktorun beyanatı, bugün fehlr mec
lisinde tezahürata vesile olmuştur . 
Belediye reisi Behcet Uz. mecliste, 
Ankarayı ziyareti esnasında Atatürk 
tarafından kabul olunmax: §erefine 
nail olduğunu ve Büyük Şefi her za. 
manki gibi şen ve aıbhatlı gördüğünU 
söylemiştir. 

Mecliste, BUyük Şefe sarsılma% 
bağlılığının arzı kararlaştırılmıştır. ____________ ./ 

-··· .. ·------···--·· ..... __ ... ____ _ 

Çok mühim bir 
bbbi konferan 

Profesör Fissenger'in verdiği (Ana· 
filaksl ve Katofiliksi) mevzulu kon
feransın hQlllsasını iç sayfalanmızda 
bulacaksınız. 

İşçiler, hükumeti vaidlerini tutmamakla 
itham ederek yeni intibah 

yapılmasını isteyince gürültü koptu 
Bazı meb'uslar • Mosuli~i ispanya işlerine karıştığını 
itiraf ediyor. Buna rağmen ltalya ile müzakereye d~vam 
edecek misiniz? n diye ordular. Başvekil "Evet., dedi 

lngiliz başvekili Avam Kam arasında beyanatta. butunurreen 

Londra 4 (Hususi) - Avam Kamara- leyhindeki takriri müzakere edilmiştır. 
sının bugünkü toplantısmdıı işçi partisi Grinwd bu takririnde yeni seçim yapıl• 
mcbuslnrından G:rmvud'un hükltınet a· (Devamı ıı inci sayfada) 

Şuşnigin gizli dosyası! 
Praga kaçırılan bu dosyadaAlmaanynın Çekoslovakyaya 
karşı hazırladığı hareketi isbat eden vesikalar da 
varmış, Alman casustan dosyayı ele geçirmek 

üzere faaliyetlerini arhrmışlar 
(Ya:ıısı 11 inci sayfanın 3 fuicü sütunundadıt') 

Anasını ve çocuklarını 
balta ile parÇalıyan baba 

1 

Katil 

Faciaya sahne otan ev 

man zaman suya atarak ortadan kaldır· 
mak istemiştir. 

Bu cinyet ne zaman vukubulmuştur. 

Bu tarih şimdiki halde tesbit edilememiş
tir. Yalnız 5 şubatta vukua geldiği tah
mini kuvvetlidir. Cinayeti işliyen adam 

• Sıvas (Hususi) - Burada eşlne nadir Bekir adındn aklından zoru olan bir biça
rastlanır bir cinayet olmuş, bir adam redir. Bekirin 65 yaşında bir anası, lise
hem anasını, hem de iki çocuğunu balta nin dördüncü sınıfına devam eden Hay. 
ile keserek par~alamıi, parçalarıru daza. (Devamı 13 ~ •Jlia.da) 



! Sayfa 

Her gün 
Tek kalbli Avrupaya. 
Taraf dar değiliz 1 

Yaz.an: Fttuhittin Birgen 

JN.. vrupa, büyük bir dönüm noY.
~ tasında bulunuyor. Bu dönüm 

noktasındaki vaziyetin hususiyetini, ge-
çen gün, Dr. Gobels, biraz fazla iddialı, 
fakat. bugünkü vaziyeti tasvir bakımın
dan yanlışı az bir cüml~ ile ifade etti~ 
<Bundan böyle Avrupanın kalbi Paris 
değil, Berlindir!> dedi. 

Esas itibarile bu söz yanlış değildir. 
Bütün A vrupanm değilse bile büyük bir 
Avrupa kısmının kalbi, artık Berlin ol
muş bulunuyor. Avrupanııı birçok mese
leleri var ki, bundan bö~ le onları bizzat 
Berlin halledecek veyahud, hiç olmazsa, 
halletmek istiyecektir. Bu vaziyet, bu 
şekle getiren siyaseti idare edenlerin bu
gün yüksek sesle <Avrupamn"'kalbi artık 
Berlindedir!> diye iftihar etmekteki hak
larını teslim ederiz. Cman harbinin yık
tığı Almanyayı eski ~n \'e şevketi ile 
tekrar meydana getirmek gib: büyük bir 
tarihi iş yapmış olanlar, bugün, gurur ve 
iftiharla, ne kadar yüksekten söylerlerse 
söylesinler haklıdırlar. Hakkı tes1im et
mek, güzel bir ıeydir. 

* Fakat, doğrusunu ve açığını da söyle
mek lazım gelirse, biz tek kalbli bir Av
rupanın taraftarı değiliz. Bu kalb, ister 
Pariste ve Londrada, ıster Berlınde ve 
Romada bulunsun, bu kalbin içinde kan 
olarak, ister riyakar ve yalancı demok
rasi, ister fütuhatçı faşizm, isterse yeni 
bir sosyalizm tasavwr eden nasyonal 
sosyalizm, yahud dünyayı yumuşak em 
amele ile idare etmek ist1yen komünizm 
kanı cereyan etsin, netice birdir: Tek 
kalbli bir Avrupa, hakimiyet ve tahak
küm demek olur! 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Şimdi içinde bulunduğunuz işden başk:ı bir iş yaprmş ol
saydınız daha mes'ud olacağınıza emin misiniz? 
Başka i§ yapsaydım daha muvaffak olurdum, dediğiniz va· 

k~ mıdir? 

S.zin emeiiniz olan bir i§den başkalarının haz duymasına 
gıpta 4'!diyor musunuz? 
Eğer öyleyse İngiliz şairi Şekspicr'in dediği gibı saadeti 

başkasının göz:le seyrediyorsunuz, demektir. 

X Saadetin sırrı .. X 

İnsan l:ayatta r.ıes'ud olabilmek için sevdiği işi yapmalı ve 
iyi yapmahdır. Bunun için ilk şart insanın hangi işı ~vdiği
ni, han~isindc muvaffak olacağını iyice bilmesidır. İkinci 

§art ta gayeyi tayjn ettikten sonra tesadüflerden istifade et
mesidir. Bundan wnra mesele seçilen işde sebat etmıye ve o 
ışi iyı yapmaya gelir. MU\·affakiyet ve saadet bununla ka
imdir. 

( A RAS O N DA ) 
Dünyanın biricik 
Nalband Jıadmı 

·--------------------------* 
HERGUN BiR FIKRA 

Sakal değll 

Bir izdivacın 
'l5 inci gıldönümü 

Avrupa işlerinin bugünkii dönüm nok
tasında bu fikri böyle, açıkça ve sami
miyetle söylemek, bizım gibi Avrupanm 
kalbi olmak iddialarını taşımak için hi~ 
bir saikin tesiri altında bulunmıyan mil
letlere bir vazifedir. Avrupanın tek bir 
kalbi olması ve bunun da şurada veya 
burada bulunması demek, bütürl millet
lerin kalbsiz olınası demektir. Kalb Pa
riste iken, Avrupanın hır kısım millet
leri bütün hayat nabazamm Paristeki 
emme basına siyaset tulumbasından alır- . 
dı. Dr. Göbelsin iddiası \•eçhile kalb ye
rini değiştirip te Berline gelince, o za
man da bu milletlerin ayni nnbazanı bu
radan almaları icab edecektir. 

SiT Con Simon ge11ç!1ğinde avukat
lık yaparfill§. Bir gün bir köy dava • 
sını üzerine almış ve kciyii. bir asıl -
zadenin eline düşmekten kurtarmış. 

Davayı kazandıktan bir müddet son
ra bu köye uğram~. Tra4 olmak için 
köyün berberine girmiş, sandalyeye 
oturmuş. Berber, dikkatle onun yü. -
zünc bakmt§: 

- Ha, demi§, bizim köy davasım 
kazanan avukat sizsinız değil mi? 

SiT Con Simon ceı;ab vermiş: 

- Evet benim! 

- Sizin davayı kazandır]ınız giinı • 
denberi belediyeye bir şilin fazla ver
gi veriyoruz. 

Ve sonra hiddetle sormuş: 
- Saç mı, sakal mı? 

Halbuki bunun birincisi ne kadar fena 
idiyse ikincisi de o kadar !enadır. Fral'\
sa Avrupaya hfıkim olduğu müddetçe 
bütün milletler, Aınianya da dahil oldu
tıu halde, bu vaziyetten dQlayı ıztırab 
çekmişler ve rahatsız olmuşlardır. Kalb 
Berline intikal edince de neticenin ayni 
olacağından şübheye nsla mahal yoktur. 
Bunun için, biz Dr. Göbels'in iftihar hak
kını nasıl açıkça ve samimiyetle tasdik 
ediyorsak gönlümüz ister ki o da tek 
kalbli Avrupa sisteminın bil tün Avrupa
yı rahatsız edebilecek bir usul olduğunu 
kabulde bizimle beraber olsun! 

* Biz istiyoruz ki A vruparıın bir kalbi 
değil, birçok kalbi bulunsun. Her millet, 
milli bir varlıktır ve her varlığın mr kal
bi ve bu kalb içinde işliyen, kendisine 
mahsus bir kanı vardır. Milli prensipleri 
kabul ve teyid eden, milli prensipler nam 
ve hesabına davalar açmış olan Alman
yanm milli haklan, milli varlıklan ve 
milli hayatlan inkar etmesıne ihtimal 
veremeyiz. Böyle olunca, Avrupada ne 
kadar millet varsa o kndaı· da kalb bu
lunmak icab edeceğini Dr. Göbels'in tas
dik eylemesi lazım gelir. 

Avrupa başlı başına bir milli varlık 

demek değildir. Avrupa}ı böyle tasavvur 
eden ve onun kalbini Parise, Londraya 
veya Berline oturtan bir zihniyet, Avru
pada hakim ve mütehakkim bir rol oyna
mak istiyen bir hayat ve siyaset nnlayışı 
temsil eder ki Dr. Göbels gibi bir Avrupa 
münevverinin bu zihnıyetı taşıyan bir 
zat olabileceğini hiçbir zaman kabul ede
meyiz. 

Sir Con Simon sakal traşı içiTJ. ber
bere gird1ği halde: ..lukarıda gördüğünüz mes'ud çüt izdİ· 

vaçlarının 75 inci yıldönümünü tes'id et-- Sakal değil, sakal değil, demi§. İ 
mişlcrdir. Aslen ngiliz olan bu çiftte."l 

Saçımı kestireceğim! 

Dünyanın biricik nalband kadını yu -
kanda resmini gördüğünüz Elizabet Ar· 

nold ismindeki İngiliz kadınıdır. Bu ka • 

•·--------------• erkek 98, kadın ise 91 yaşındadır. Darısı 

dın evlendiğinden, yani 44 senedenberi 
bu işi yapmaktadır. Ve işinde çok mahir-

dir. 

TroÇkiyi muhafaza için 
alınan tedbirler 

İngiliz gazetelerinin Meksikadan al
dıkları telgraflarda Troçki ile ailesine 
ve maiyetine mensup olanların kaffesi
nin silah taşımasına müsaade edildiği 

olarak tasavvur ederse hem kendisine, bildirilmektedir. Bu müsaade Meksika
hem de bu kıt'aya, ancak fenalık edebilir. hükumetinin Troçki ve ailesinin ha -

Pariste veya Londradaki tek kalbli Av- yatlarını muhafaza için aldığı yeni ted
rupa fikirlerine karşı. Almanyadan o~ birler arasında bulunmaktadır. Troçki
scne evvel isyan etmı~ ve yalnız kendı nin ikametgahmm bütün etrafı gece 
kalbinden aldığı kuvvet ve hayatla, ken- sabaha kadar tenvir edilmektedir. Yal
di kendisine var olabileceğıni gôstermiş nız hüviyetleri mallım olanların ika -
olan Türk milleti namına bütün açık metgahına yaklaşmasına izin veril -
kablilik ve bütün samimiyetimizle söyli- mektedir. Evinin yakininde bulunan a
biliriz ki Avrupayı ancak, her milletin ğaçların yüksek dalları bile kesilmiş -
ayrı bir kalbi olduğunu anlıyan ve bu tir. 
kalbler arasında karşılıklı bir hürmet 

Arnavudluk Kralı 27 ve muhabbet hüküm sürmesi şartiledir 

ki Avrupanın kurtulabileceğine inanan Nisanda evleniyor 
bir siyaset kurtarabi!ir. Türkiye, iimdi- A vudluk meb'usan meclisi Kra-

k d b . . _d f rna 
ye a ar u sıyasetın mu a aasım yaptı; Jın evlenmesine aid kanunu tasdik. et -
bundan böyle de Türk kalbınin bütün miştir. Bu kanuna göre Kral ile Krala
ateşini ve bütün mercMğıni ve kahra- ilesi efradı hakkında memleketin ka -
manhğını bu siyasetin ve bu ruhun mu- nunu medenisi ahkamı cari olmıyacak 
zafferiyeti yolunda sarfedecektir. ve Kralm tasvibile yapılan nikfih şer'i 

Mu1ıittin Birgen. ve kanuni ~avılacaktır. Nikahın akde -

evli okuyucularımızın başına ... 

Amerikalılar büyük bir 
tayyare yapıyorlar 

Bir Amerikan hava nakliyatı kumpan
yası, Atlantik denizinden uçacak yeni 
bir tayyarenin inşasını sipariş ettiğini 

ilan etmektedir. Bu yeni tayyarede 120 
yolcu ile 16 tayfa bulunacaktır. Yeni 
tayyarenin fbndiye kadar yapılanlardan 
farkı yalnız büyüklüğü ve çok yolcu al
ması değildir. İstenildiği takdirde hemen 
saatte 480 kilometre sür'atle hareket e
debilen bir bombardıman tayyaresine 
tebeddül edebilmesidir. Bu muazzam 
tayyarenin planlarını tertib eden Ame
rika tayyare zabitlerinden Stefan Se
verskidir. Tayyarede yemek salonu, bar, 
yatak odaları bulunacaktır. Yeni tayya
re bombardıman tayyaresi şekhnc teb
dil edildiği vakit 2400 litrelik on bomba 
taşıyacaktır. 

~--·~~--------------------~ 
dıleceği gün ve mahalli Kral tayin e -
decektir. Kral Zogo kendi evleneceği 

günü tayin etmiştir. Nisanın 2 7 sinde 
Tirandaki Kral sarayında nikah yapı -
lacak ayni gün Kral ile Kraliçe birkaç 
hafta kalmak için Draca gideceklerdir. 

.. İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Hükfunet kolonyanın halk için sıhhi bir ihtıyaç olduğunu 1 

takdir etti, çok pahalı olduğu için lüzumu derecesinde kul
!anılaınadığını gördü. Kolonya yapılacak ispirto fiatını ki-

Tenzilatın yapıldığı günden bugüne kadar geçen zaman 
bir aya yakındır. Halbuki bu müddet zarfında İstanbulda ko
lonya f.JatJarı tek kuruş dahi inmemiştir. Bu vaziyette hü
kUmetin halkı sevindirmek için yaptığı fedakarlığm manası 

loda 50 kuruş indirdi ve fedakarlıkta biraz daha ileri gide- kaldığına ve hükCımetin cebinden çıkan paranın kolonya sn-
rek evvelce satılıp ta henüz kullanılamıyarak depolarda kal· tıcılannın ceblerine girmediğine biz inanmıyoruz, fakat ey 
mış eski Iiatlı .fspirtoları da geri aldı, aradaki farkı ödedi. okuyucu ~en: ' 

1 STER l NAN, 1 STER l NAN M Af 

Nisan 

Sözün Kısası 
Has belen 
Lillah ! 

I!. Talu__. 

IR\ erdli bir iışinam, Ankarn)'St 
lb::U derdine derman bulmağa gel' 

miş. Kaç yıllık ehliyetli bir kıaenıid 
tanınmasını ve müstahak olduğu ter' 
fiin icrasını istiyor. 

Geldiği gün ban~ uğrad~~ i~ini aç~ 
Kendisine, Cumhurıyet reJımınde bl 
bir hakkın yerde kalmıyacağını, kal ' 
madığını, binaenaleyh, icab eden ma 
kamlar nezdinde davasını teşrih edet~4 
ümidlerinin boşa çıkmıyacağını anlat 

1 

tun. 
'Üç gün sonra yanıma bir daha gel 

di. Yüzü gülüyordu.. . , 
- Veda ediyorum .. dedi. Istanbu!I 

bir emrin var mı? 
- İşin oldu mu? diye sordum. d 
- Evet.. dedi. Hiç tanımadığım. b 

güne kadar kendisile uzaktan, yakUl : 
dan hiç. bir münasebetim olmıyan fı f 
lfınca .. Allah razı olsun bana şefaat e. 
rniş. Müdiri umumi derhal emir verdi' 
ben de mesruren gidiyorum. 

Dostumu uğurladıktan sonra, ken • 
di kendime kalınca, düşündüm: Dün ' 
yada hal8 ne iyi insanlar var! İşte biS 
tanesi ki, -yakından tanıyorum atrı~ 
adını söylemeğe mezun değilim- ~ı! 
tanımadığı, fakat hal ve tavrından hı 
maycye Iayık olduğunu anladığı bir ga.: 
ribin, Allah rızası. için, vicd~~ma eill ~ 
salsiz bir haz temın etmek ıçın, yahu 
ki sadece iyilik etmiş olmak için, şcfa' 
atinde bulunuyor. 

Gene hasbeten lillah kötülük etnıe 
yi adeta şiar edinmiş bir yı~n beş~ri~ 
yet mikrobunun yanında, boylelerıil 
mevcudiyeti adeta ferah veriyor. · 

Acize, garibe, fakire yardım et .. 
mek ve karşılık olarak bir vicdan baı~ 
zından başka bir şey beklememek pl 
büyük bir fazilettir! . 

Bunu iiiyad edinenlerin, evlenn~ 
kapandıkları anda, şüphesiz duyduk ' 
ları memnuniyeti gıbta ile anıyorum. 

İnsanlığın kadril kıymetini yüksc.ı~ 
ten bu iyi adamlar, bence, beşeriyetıd 
saygı ve sevgisine herkesten ziyad< 
layıktırlar. 

Ulu Tanrı sayılarını arttırsın! 

(r
~ .. /~, 

Sovyet Rusyaya 
Giden bir kuyumcu 
Kaybolmuş 
Anvers 4 (A.A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: Anvers kuyumcularından JB; 
kob Franken kaybolmuştur. HıırbdE 

S -v• sonra Anverste yerleşen Franken, o 
yetlerdeki münasebetleri dolayısile, so~ 
yet hükumetinin bankalardan ve busı~ 
şahıslardan elde ettiği elmasların satıl' 
ması hakkını bir Anvers firması hesabt' 
na alınış ve Franken, on sene zarfınd~ 
elmas üzerinde 300 milyon franklık nlt.1' 

amele yapmıştı. 
1937 nisanında acilen Moskovaya çağ~ 

rılan Franken o zaman, Sovyetler Birli' 
ğindeki en mühim hamisi olan Yagodıı• 
nın mevkuf bulunmasına rağmen, soV

yetler Birliğine hareket etmişti. Frlll'': 
ken Polonyalı olduğu için Polonya bı.l 
yük elçisinin ve bir Belçika firmasın~ 
rnenfaa tleri mevzuu bahsolduğu içıı' 
Belçika elçisinin muhtelif teşebbüsleri~e 
rağmen o zamandanberi kendisinden Jııv 
bir haber alınamamıştı. Bu defa bir l'V' 
lonyalı avukat, Frankenin 9 nisandc: Mos• 
kovaya giden trenle kendisinin hududıl 
geçmiş olduğunu tesbit eylemiştir. ~ 

..... ·---·-- ............ ~--

TAKViM --NİSAN _, 

kumi senıı 5 Arubi sen3 

13ö4 1$>7 - -Mart Reamr BCQll Kuıııı 

23 1938 149 -
SALI 

-
1 ~ONEŞ Sefer lMSAI( 

.s. o . s. l). 

10 69 4 9 19 
6 S6 5 fi6 

' ôtl• ikindi Aqam Yauı 

s. J), s. IJ. .s. 1.) • 

e. 6 40 ') 17 tl - 1 ,. 

Avrupa, tek kalbli bir milli varlık de
ğil, belki de birçok kalbli bir içtimai ve 
siyast alemdir. Fransa bunu böyle anh
yamadığı içindir ki mağlu~ oldu ve bu
gün İngilterenin cikincish rolünü oyna
makla meşguldür. Eğer Almanya da böy
le anlıyacak olursa, şimdiden haber ve
rebiliriz, o da mağlfıb olacakttr. Her kim 
Avrupayı tek bir kalble yaşıyan bir kıt'a L-------------------------------------------------------------------ı 

1.. 12 17 lG 64 ··r· ıs ss 20 tj ...... 



1 Nisan SON POSTA 

B lon tehlikeye girdi 
İhtilalciler dün de ilerliyerek Katalonyanın sanayi 
merkezlerine elektrik veren fabrikaları zaptettiler 

Sayfa 3 

--[ J ~
, 

Bu Sabahki 

[ 
Gazetelerde il ~ 

GördUgUmUz Fikirler ~ 
Oumburiyet - Bugünkü b::ışnınkaleyl 

Dresdenden M. Nermi yazmıştır. ·rork gcnç
lığlnln terbiyesinden bahsetmektedir. Genç
liğe Türk ırkının ruhuna uyan bir disiplin 
terbiyesi verilmesi lcab etttlğlnl, yazmakta 
ve nskerl ve sivil terbiyenin bnşkn başka ol· 
mnınnsı lAzımgeldJğinl yazmakta ve: 

- aGençllk terbiyesinin muUtıka en sağ
lam ve en diri temellerine sahibiz, hiç bir 

e lngiltere Hariciye 
Nazırının nutku 

Londra 4 (Hususi) - Leridanın işga
lini müteakip, Franko kuvvetleri ileri 
hareketlerine devam etmektedirler. Bar
selon yolu, şimdi bu kuvvetler önünde 
tamamen açık bulunmaktadır. 

fı da . · . d . tl b" k yabancı terbiye sistemi, hlçbir yabancı ide-
ilerledikleri esnada milisler tara n n uçuş ıçın çunento an pıs er ve ır aç oloji Türk gönlüne muhteva ve~ıueğe salii-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

f'E5) eynclmilel siyasi barometre
lg) nln muvakkat b!r istlkrar gos

terir gibi olduğu şu sıralarda İngiliz hn· 
riciye nazırı Lord Hallfakc; tarafından 

İngiliz halkının mevcud vaziyet hakkın
da telakkisini tahlil eden bir nutuk irad 
edilmiştir. Yabancı gazetecilerin mutad 
toplantıları vesile ittihaz edilerek söy
lenmiş olan bu nutkile, Lord Halifaks, çok 
defa yabancılar için anlaşılmaz bir sır 

gibi görünen İngiliz efkan umumiyesi
nin meyelan ve buhr!lnlı zamanlardaki 
reaksiyonlarını ifade ctmıyl! çalışmıştır. 
Lord Halüaksa göre, her karışık duı um, 
İngilizlerde, tabii olarak, bu kargaşalığın 
artmamasını iltizam eden b!r zihniyet 
husule getirmektedir. Gene bu zihniye
tin sevkile, uzak ve istikbali görmek id
diasında bulunanların vadleri ve tah
minleri, bu halkı, selim hassasilc muha· 
keme etmiye sevketmcktedır. 

ihtimamla vücude getirilmiş olan ve alt- metre derinliğinde sığınacak yerler htyeUI dcğlldlr& demektedir. 
mış kilometreden fazla uzunluktıl çifte vardı. ~ 
hat ile dört tayyare meydanını ihtiva e- Tecavüze uğrayan İngiliz gemileri Kurun - Asım Us Balkan antantı ekono· 

dh b ""daf · ıem· · ele mlk konseyi başlıklı maknlesindc Balkan 

İngiliz Hud zırhlısı bugün Barselona 
gelmiştir. Geminin kumandanı Barselon· 
daki makamlarla temasa girerek, İngiliz 
tebaalarının tahliyesi ve hayat ve mal
larının korunması için icab eden tcdbir
lerı görüşmüştür. 

den mü iş ir mu aa sıs mı Londra 4 (Hususi) - Taragona li - antantının beynelmilel siyaset sahasındn 
geçirmişlerdir. manında bulunan beş İngiliz gemisi - mühim işler gördü~unü kaydederek: antant 

En son teknik esaslara göre vücude ge· nin kaptanları İngiliz bahrive makam- ekonomi konseyinin bu defakl toplantısında 
tirilmiş olan bu tahkimat, gözle görül· 1 a .. tl F k "ta , eleri Balkanlar nrnsı deniz tıcnretı lŞlerl üzerinde 
müyordu. Tahkimat kubbeleri toprak se- arın muracaa a, ran ° ) yar ınühlm kararlar nlacnğını yazmaktadır. 

tarafından mütemadiyen iz'ac ve bom· ----·----------
viyesinin pek az fevkine çıkıyordu. bardıman edildiklerini bildirmişlerdir. • 

Bu çifte hattın milyonlarca peçetaya İngiliz bayrağı taşıdıklan halde bu lzmirde bir adam 
İhtilftlcilerin yeni ileri Jıal'clcfih 
Bılbao 4 (A.A.) - Aragon cebhesinde 

harekatta bulunan Franko kıtaatı Bar
bastro ve Bolyano'yu zaptettikten so:ıra 
ileı i yürüyüşlerine devam ederek Esera 
nl'hri üzerindeki ell'ktrik fabrikalarını 
işgal etmişlerdir. Katabnyanın en mü
him sanayi merkezlerine elektrik temin 
eden bu fabrikalar Frankoculanıı elıne 
geçmiş oluyor. 

malolmuş olduğu tahınm edilmektedir. gemilere karşı yapılan tecavüzler hak-
Bu çifte hat, mitralyöz yuvalarından, be- kında Salamanka hüktımet~nin dikkati karısını kıskançlı.k 
tondan kubbeler altındaki batarya mcY- celbedilmi.ştir. 
zilerinden mühimmat depolarından, yer •• •• d •• Jd •• d •• 
altı dehlizlerinden, müteharrik endaht İngiliz ·İtalyan görüşmeleri YUZUD en O Ur U 
merdivenleri ve blokhavzları olan çi- Londra 4 (A.A.) - İngiliz - İtal) an 
mento ve çelik ile mestur siperlerden müzakereleri hakkında gazetelerde y:ı· 
mürekkebdir. pılan neşriyat salahiyettar reakamatca 
Bazı sıçan yolları, betondan pliiklarla tckzib olunmaktadır. Gazetelerin ver -

örtülmüştür. . diği haberler faraziyeden ibarettir. 

İhtilalcilerin zaptettikleri tahkimnt 
Saragos 4 (A.A.) - Havas ajansı mu

habirinden: Frankistler Leridaya doğru 

Dört tayyare meydanı, cumhuriyetçi- Maamafih müzakereler iyi bir ce -
lerin bütün hattı mütemadıyen nezaret reyan takib etmektedir ve on bPŞ güne 
altında bulundurmalarına medar oluyo:- kadar bir neticeye varabileceği ümid 
du. Bu tayyare meydanlarının birinde olunmaktadır. 

Rüş ··Ar as Mısırda büyüklRornanya R~s~a ile 
•• anlaşmak ıstıyor 

tezahuratla karşılanacak Londr~ 4 (A.A.) - ·?.•yli Herald· 
gazetesının Prag muhabırı, Romanya 

Hariciye Vekilimizin ziyaret programı tesbit edildi. 
Mısır seçiminin kat'i neticeleri alındı 

Kahire 4 (A.A.) - Anadolu ajansı- liğinde bir ziyafet verilecektir. Aym 
nın .hususi muhabiri bildiriyor: 12 sinde elçilikde öğle yemeği verile • 

Iskenderiye İş Bankası müdürüniin cek ve akşam Zafaranda Ba~vekil ta -
ba~kanlığında bir hey'et teşkil olun - rafından bir ziyafet verilecektir. Bu zi
m~t~r. Türkiye Hariciye Vekili büyük yafeti resmi kabul takib edecektir. Ve
tezahuratla karşılanacaktır. Arasın zi- kil ayın ı 4 ünde Fransız vapurile dö-
yar~tinin resmi programı ~udur: necektir. 

Iskenderiyeye varışta Vekili, mahal· M · · · knt'" t• es· 
l• kf'.. ısır seçımının ı ne ıc ı 
ı er un ve protokol muavini karşıla - • 
yacaktır. Lımanda , d b. lis Londra 4 (Hususı) - Mısırda yapılan 

,. e gar a ır po 'i . ı·h b k t•· t' t b"t d"l mu·· rrezes· ta · . . ·c d kt' teşrı ın ı a atın a ı ne ıcesı es ı e ı . . ı zım resınını ı a e ece ır. . r 
Vekil lskt'nderiyeden Kah:reye husu- mış .~r.A . . , 
si \•agonda ·a k K h " d d b HukUmet partısı 96, Vefd den ayrılan 

gı ece • ve a ıt e e ış a- .. 
ka111 1·ıe baka ık k. V 1. b"' .. k Sadistler 79, mustakiller 59 ve Vefd par-n ı er anı, a l, u·ru .. 
memurlar "e k d 1 t f d tısı de 12 saylav çıkarmışlardır. • uman an ar ara ın an 1 . . 
karsılanacak k ··r . ntihabat esnasında çıkan hadıselcr-

~ ve as er mu rezcsı mu - d d 1 "ki .. f d 14 ki i ··1 zika ile selam .. ·r d kt 0 en o ayı, ı gun 7.ar m :ı ş o -
resmını ı a c ece ır. .. t•• M h · · · t'fa t-rrun·· arayda h ~ d ft . . . k muş ur. ısır ancıye nazırı ıs ı e 

b ususı e ere 1smını ay- . . 
dettirecek olan Vekil, Başvekili ziya - mıştır. 
ret edecektir. ":Ve Vekil ayın 1 O unda sa Mısır kabinesinde yapılacak değişiklik 
at 12,30 da Kral tarafından kabul edl.- Kahire 4 (A.A.) - Dış işleri bakam is
iecek ve sarayda öğle yemeği verile - tüasını vermİ'ş ve istifa kabul edilmıştir. 
cektir. Akşnm dış bakanı bir ziyafet ve Kabine iki güne kadar ayni başvekil 
recek ve ziyafeti büyük bir resmi kabul tarafından tadilatla teşkil edilecektir. 
takib edecektir. Sadilerin kabineye girrnesı muhtemel 

Ayın 11 inde saat 11,30 da dış ba - görülmemektedir. 
kanlıkda muahede teati me\'asimi ya - Dış bakanlığı Ahmed Galib tarafından 
pılucnk ve akşnm Türkiye büyük elçi - işgal edileceğinden bahsedilmektedir. 

Almanya Çekoslovakya 
ile anlaşma yolunda 

Berlinin Südet Almanlarına itidal tavsiye ettiği 
bild"riliyor. Çekoslovakya hükumeti Alman 

Heinlerin partisile temaslarında devam ediyor 
Prag 4 - Kocnice Popolist partisinin 1 Prag 4 (A.A.) - Hukumet, Südetlerin 

azalıırından bir çokları bir beyıınname taleblerile bir Çekoslovak hükumetinin 
imza ederek cÇek milletini daima mah- verebileceği azami imtiyazları telif ct
ı·etmeğe gayret eden:. Alınan \'e Macar· mek üzere Heinlein'in partisi ile istişa
larla geçenlerde teşrıki mesai etmeğe te- relerine faaliyetle devam etmektedir. 
iebbüs eden partilerini takbih etmiş- Öğrenildiğine göre Südetler heni.iz 
lcrdir. muayyen bir plan tevdi etmiş değildirler. 

Beyannamede netice olatak şöyle de· Görünüşe göre Alınanyanın bu hususta-
nilmektedir: ki mütaleasını beklemektedirler. 

.Hodzanm siyasetine iltihak ediyoruz.> İyi haber alan mahfe.ller, Berlin tara-
Diğer beş Çekoslovakya merkezınde de fından Heinlein'e verilen talımatın bil· 

ayni şekilde bir beyanname hazırlan- mukayese daha makul olduğunu beyan 
mıştır. etmektedirler. 

Hariciye Nazırı Komnen ile Sovyetler 
Hariciye komiseri Litvinof arasında te 
ati edilen telgraflardan bahsederek şöy 
le yazıyor: 

cMerkezi Avrupanın diplomatik mü
şahidlerine göre, Romanyanın harici 
siyaseti yeni bir veçhe almıştır: Ro -
manyanın eskiden çok sıkı olan Rusya 
ile münasebatı son zamanlarda inkila 
derecesine kadar gerginleşmişti. Fakat 
Alman yanın Avusturyayı ilhak etmesi 
Romanyayı pek çok Rumen petrolüne 
muhtaç olan Hitler ile mebzul mikdar
da petrolü olan Stalinden birini tcrcib 
etmeğe mecbur kılınış ve tabiatile Sta
lini tercih eylemiştir.> 

Dahiliye ve Adliye 
Vekilleri geliyorlar 
Ankara 4 (Hususi) - Balkan ticaret 

ve matbuat konferanslarmın toplantıla

rında bulunmak üzere Hanciye Vekaleti 
Vekili Şükrü Saracoğlu ve Dahilıyc Ve
kili Şükrü Kayanın bugünlerde İstanbu
la gitmeleri muhtemeldir. 

Ankaradan şehrimize gelenler 
Ankara, 4 (Hususi) - Hariciye Vekıli 

ile Mısıra gidecek olan Emniyet Umum 
Müdürü Şükrü, Balkan matbuat kongre
sine iştirak edecek olan Matbuat Umum 
Müdürü Naci, Anadolu ajansı müdürü 
Muvaffak Menemencloğlu İstanbuia h&· 
reket etmişlerdir. 

Yumurta işçileri 
işlerini bıraktılar 

Bu yüzden ltalyaya ve 
Yunanistana ihracat 

yapılamadı 
üç lira gündelikle çalışmakta olan yu

murta işçileri kendilerme yevmi• e 
yerine sandık başına 75 kuruş ücret V<.'

'rilmesinl istemışler ve teklifleri kabul 
edilinceye kadar işlerini bırakmışlardır. 
Bu vaziyet karşısında yumurta ihracat-
cıları vilayete ve polis müdürlüğüne rnü· 
racaat etmişlerdir. İhracatcılar ihrac C· 

dl'ccklcri malların kaldığmı bildırdık • 
!erinden Türk ofisi ve iş dalresı de me-
sele ile alfıkadar olmuş, ışci mümessilleri 
celbedilerek işe başlamaları ihtar olıınr 

muş, fakat mümessiller bu tavsiyeleri 

İzmir, 4 (Hususi) - Çukurçeşmede 
Mehmed Ali adında 26 yaşında evli bir 
adam, eşi Fikriyenin Salih isminde bir 
delikanlı ile seviştiğinden şübhelenrniş 

ve karısını 18 santim uzunluğunda bir 
bıçakla kalbinden, başından ve vücudü 
nün muhtelif yerlerinden yaralıyarak 

öldürmüştür. 

Yakalanan katil ifadesinde kansını 

çok sevdiğini, bu yüzden çoktanberi bir 
şübhenin içini kemirdiğini, §imdi çok 
müsterih bulunduğunu söylemiştir. 

Macar nazilerinin 
beyannamesi 

Peşte 4 (Hususi) - Son haftalar zar 
fında büyük bir faaliyete koyulmuş o
lan Macar Nazileri, bugün bir beyan -
name neşrederek hükumetin istilasını 

ve Başvekil Daranyinin memleketten 
uzaklaşmasını istemiştir. 

Budapcşte 4 (A.A.) - Salahiyettar 
mehafil, naib Horti'nin dün akşamki 

nutkunda Alman aleyhdarhğı görmek 
isteyen bazı Fransız gazetelerinin neş -
riyatını şiddetle reddeylemcktcdir. 

Tanınmış bjr Nazi liderinin 
lngiltereye çıkmasına izin 

verilmedi 
Londrada çıkan Deyli Herald gaze -

tesinin yazdığı~a göre, Alman Nazi par 
tisinin erkanından Kont Vonder Golç 
12 Martta İngilterenin Dovcr limanına 
çıkmak istemiş fakat kendisine bu mü
saade verilmemiştir. Kendısinin ya -
nında bulunan Avrupa matbuat ncen -
tası azasından Doktor Behn de lımana 
çıkamamıştır. 

Bu iki zat, İngilterede bulunan Av
rupa matbuat acentası ve Britiş Gli -
serin fabrikasının müdürü Antoni Rus
ton'u ziyarete gelmekte idiler. 

lstanbul gazetecilerinin 
Bursada tedkikleri 

Buhranlı vak'alar karşısınd ı İngilizle
rin, zahiren vurdum duynıaz sayılab\le
cek olan temkinlerinm sebebi işte bun
lardır. Bu haleti ruhiyeyi böylece izah 
ettikten sonra, İngiliz hanciyesinin dü
menini elinde tutan zat diyor ki: 

cAvrupada cereyan eden hadiseler 
karşısında İngilizlerin ahlkasız davrnn· 
daldan iddia edilemez.. Bazı zamanlar, 
bu halk, bu hadiselerden kendilerını u
zak ıut.mak ist.iyebilirler. F'akat hakikat 
karşısında, böyle bir ıarzı hareketin mu
vafık olmıyacağını derhal idrak ettikleri 
de muhakkaktır. Değişen durumlara kar· 
§1 bizde hasıl olan reaksiyonlar, umumi
yetle batidir. Fakat karakterinıJzi viicu
de getiren avaınil arasındaki mayanın 
tesiri daimidir. İngılizın hasletinde yal. 
ruz selameti muhakeme mevcud sayıl
mamalıdır. Bu haslette, başka sert ve 
kuvvetli bir şey .vardır ki tahammülü· 
müzü yanlış anlıyanlar vey:ı bunu suisti
mal edenlerin bunu hesaba katmaları la
zımdır. Diplomasi vesaitı ile bir harbin 
önüne geçmek istemekle ve biraz fazla
ca fikri tahammül sahibi olmakta bır 

eseri zaf yoktur. Bilhass:ı bu hususta ya
nılmamaya çalışmak lazımdır. İngıliz 
milleti, daha kuvvetli olınak ve Avrupa 
siyasi mahfellerinde kudretli sesini jşıt
tirmek için mevcud kuvvetim artırmak 

isteğindedir. 

Hiçbir memleket tecavüz fikri besledi
ğimizden şübhe edemez. Fakat bir başka 
tarafta yapılacak olan bir tecavüz karşı· 
smda da hiçbir zaman alakasız davran· 
mıyacağınuzın bilinmesi şarttır.• 

cTan• gazetesine göre b:Jhassa M. Mus
soliniye vasıtasız bir ikaz addedilmek la
zım gelen bu nutkile Lord Hali!aks, ayni 
zaman'da İngiliz milleti ve hükümeti ara
sında harici meseleletın telakkisinde tam 
bir ahenk mevcud olduğuna işaret etmek 
istemiştir. Eluhdetü alerravi. 

Selim l'rıgıp Emeç 

Amerika ticaret hey'eli ile 
Bursa ~ ~Hususi) --: Dündenberi temaslar başladı 

Bursada mısafır bulunan Istanbul ga - . 
4 

• ··k . _ 
zetecileri, bugün yapılan programa tev Ankar~, .. (Husu~ı) -=:- f':meı • a tı 
fikan hey' et halınde Merinos, İpekış caret hey etı ıle bugun goruşmeler baş-
fabrikalarmı, stadyomu ve mezbaha - Jnmıştır. 
yı gezmişlerdir. Gazetecilerin arala - Meclisin dünkü top_ Ianhsı 
rında seçtikleri bir ·bey'et Vali Şefik .. .. . 
Soycr'i ve beledive reisini ziyarel et- Ankara 4 (A.A.) - Buyuk Millet 
miştir. ~ ~eclisı bugün Hilmi ._uran'ın B~şkan. -

Öğle vakti Bursa gazetecHerinin İs- lıgında .t~planarak yuksek m~hendıs 
tanbullu meslekdaşlan şerefine ver - ~ektcbı. ıle hava yolları devlet !?let:ne 
dikleri ziyafet çok samimi bir hava i - ı~aı-esının 1?3.4 yılı.hesabı .kat ıleııne 
çinde geçmiş ve yemekten sonra Ulu _ nıd kanun layı.halarıle ~~un .seb:bler
dağda bir gezinti yapılmıştır. den ~ola~ı tak1b ve tahsıl~ne .ımkan ol-

Avdette Vali tarafından verilen çay ~adıg.ı cıhetle 3.952.50~ lira ıle 1 O in -
da hazır bulunulmuştur. gılız lırası ve 25 altın !ıranın kayıdla -

Akşam üzeri de belediye gazeteci _ rının silinmesi hakkı?d~ki kanunu mü
ler şerefine Çelikpalas otelmde mü _ zakere ':e kabul ctmıştır. 
kellef bir ziyafot vermiştir. Ziyafette . Meclıs gene ?.u topl~ntısı~~a, ~s -
Vali, Belediye Reisi, General Cemil Ta- ~udar. ve Kadıkoy su şırketı ı~tıyazı 
hir, Bursa Şehir Mecli'ii aza an hazır ıle tesıs?tının ~.tın. alınmasına aıd .mu
bulunmuşlardır. Ziyafet çok samimi ve kavelenı~ ~ıe Turkıyc - ~tonya tıca • 
faydalı hasbıhallere vesile olmu~tur. ret ve klırıng anlaşmaları ılc merbuta

Ziraat Bankası umumi Geçenlerde Heinlein'in paı·tisilc b!r
leşmek. istediğini ilan eden Alman de
mokrat-liberal partisi de bir beyanname 
neşrederek müstakil ırolmnğa karar ver-

Komiteci Mihailof 
Ankaradan ayrıldı 

dinlememişlerdir. Zabıta tahkikat yap - müdür muavinlikJerİ 

t•nm, Türkiye - Romanya ticaret ve te
r\" e anlaşmasının tasdiklerine aid ka -
nun ıayihalarile icar ve isticar kontu
ratlarile ferağ ve intikal ilmühaberle • 
ı inin ve nüfus ve hüviyet cüzdanları -
nın bedel mukabilinde satılmalarına da 
ir olan kanun layihasının da birinci 
muzakerelerini yapmıştır. 

d ğini ilan etmiştir. Ankara 4 (Hususi) - Memleketi -
Polonya sosyalist partisi de Polonya mize iltica eden Bulgar komitecisi Mi

blokuna iltihak etmek istememiş ve muh- hailof ile karısı, sıhhi sebeblerden dolayı 
tariyet istiyenlerin taleblerine itiraz et· daha miısaid bir yerde ikamet etmek i-
nteğe karar vermiştir, çin Ankaradan ayrılmışlardtr. 

maktadır. Bu yüzden yumurta f a•Jarı Ankara 4 (Hususi) - İktı ad Ve -
dün 4 lira birden düşmüştü!-. Çünkü ih-

1 
kalctı taı nf ından maliye mi.ı tcşan Cez 

racatcılar yumurta işlcnmedıJi içın dtiıı .mi ile Zir at Bankası teftic; hey'et re -
yumurta almamışlardır. Yunanistana VC' isi Mıdhatın, Ziraat Banka ı \;mum 
İtalyaya sevkedilecek ola'1 800 s ne k Müdür muavinlıklerine tay:nlcri Ve -
yumuı la da işlenmed n k lını tır. ki . C'r Hey' etine teklif edilmiştir. 

Buyuk Millet Meclisi Çarşamba gil
nü toplanacaktır. 



SON P--Ol!'A Ntsaıi 1 

İstanbul planı 
Prost yakında gelecek ve Mevhum ölüler namına 13 tediye yapmakta, suçlu 

detaylan hazırlamıya Saimin duruıntasına dün de devam eci:di 

Tarihi Babıili binasile defterdarlığın 11kbnlması 
ve yeni hükômet konağının bir milyon 

ba.şlıyacak Dün Atırceza. mabkeme&UuSe emıa baD-1.dan. aoma bu meveuda aeo mahttm d:th• 
_ taiuıda mtilere aJd tedJyat dosya.suıa bir dit Dtve edilerek hapfsane kadrosu 600 e çıka• 

Şeb · · t af ~ k . mevhum ölülere aid evrak lllved aureWe nlacattır. Cezalılar Adanın her tarafında 
rın ıınan e r ın~a f faalıyet :i- muhtelif sahte tedlyeler yapmaktan nçlu fi.mdll1k yazlık mahsul ztraatlle meguldur· 

liraya bunlann arsasına yaphrılması düıünülüyor lerlemektedir. Şehircilik mütehassı .. 8a1mln dunııması yapılım§tU'. lar. Aynca balıkçılık da ).apmattadırlar. Ye"" 
sı Prost birkaç gün sc.nra tekrar şeb - Dinlenen fahidler bankada mtıtekatd ve Dl yeni binalar ve başka tesisat da yapılmak
rimize gelecek ve imar faaliyeti birkat eytam maatlannın suret! tediyesine ald u -1 tadır. 
dah hızlan 

aullerl anıa-"'lardır Bu sırada mamun Sa --.... _ .. _. _____ .. _____ _ 

a acaktır. ....u.g • r·------------1m tarahndan p.hldlerden 934 senesinde bir 
Şehrin nizım p\anı Şehir Meclisi .. yevmiye defterinin, 935 aenestnde de gene Dünya muharrirlerinden tı>rcQmeJer 

nin bu devredeki toplantısına sevke _ bir kasa detterlnln ortadan kaybolup olma- serisi numar11: 18 
dilip tasdik edilecegw inden Prost h - dıfı, lhWls yapan bir •eznedann ortadan N. G O G O L 

. . . şe kaybolunca açıtırun kardeşi tarafından ka-
nmıze geldıkten sonı:_a şehir planının patıııp kapatıhnadıtı ve gene Buldal adın - M a y 1 s G e c es i 
detaylar.µıı hazırlamaga başlıyacaktır. da köprtide ölen blr1s1ne ald paranın chfer _ 

Şehir planının d ta 1 h 1 bir tahsa verilip verllmedltl hakkında muh-
- e Y an azır an - telif sualler aordurulmuş ve ıahidler bu au-

~ıgı sırada imar işleri ile yakından a- aUere cevab verml§lerdlr. 
lakadar bulunan Nafia Vekaleti ile di- Duruşma uzun müddet devam etmiştir. 
ğer vekaletler.in de fikirleri alınacak - Banka Teklll bu meselelerin ldl mesallden 
tır. oldutunu Te halledllmlf bulundutunu, ve 

§imdik! Jşin ise mevhum ölülere afd evrak 
.. Mısır Çarşısı tanzim edllerek on üç mhte tediye yapılmış 

ve 
PORTRE -------Ruscadttn çeviren.er: 

Basan Ali F.cliz - Vasıf Onat 

Remzi Kıt bevi 
Fi. &O Kr. 

Mısır çarşısının güzel bir hal bina- olmasına mfttedair ~ulunduğunu Te lfde .aah-ı 
kr k 1 b"l w. d . 'dd" teklirlık olduğunu aoylemlştlr. _____________ .,,,,,,. 

sı şe ıne so u a 
1 ecegıne aır ı ı - Banka tasa ve yevmiye derterıertnln ge - ~-------------. 

alar mevcuddur. Fakat şehircilik mil - tırtıımeslne ve ıtlğer birkaç tahidln de din-
tehassısı Prost A vanprojede Mısır !;ar- lenmestne Jtlzum görülerek duruema 23 ma -
şısı işini halletmiştir. Mısır çarşısı ta - yıs pazarteaı gününe bırakılmıştır. 

rihi kıymet arzettiğinden aynen mu - Polis Hasan Basriyi öldüren 
hafaza edilecektir. Çarşı gene bugünkü h h k . 
halile kalacaktır. ırsız.n mu a emesı 

y: • • Evine hırsızlık kasdlle gtrdlğl pol1s Ha -
"•anht Babıdli enıcamı san Basriyi öldürmekten ve takibine koşan 

+ ___.. - buldald 'L..:~'l..J!.- t d · l 'nin l V'l" t d ft d 1 k N"" f z t Maarif Vekaleti, Yenicami mey da- bekçiyi yaralamaktap suçlu Nazımın ve ona J.Stan UUAwne aıre erı ı aye , e er ar ı , u us, ıraa , .. 
bul duklan b' 1 b d VT' Sef b l"k d · 1 · · t 1 b' h 1 nı açılırken camım muhafazası için ted gözcülük yapan Salimin ve bu vak'aya mu-

1 wı ına ann aşın a ı a - er er ı aıre ermın op u ır a - birl 1 N r· V k"ı · d tealllk yalan şehadetten suçlu Mükerrenıın 
et k - lm k .. h . kid. d b 1 d im i . . b" V"l" er a ınmasmı a ıa e a.etın en j 1 onagı o a uzere epsı es ır. e u un uru ası çın yem ır ı a - . t kted" duruşmalanna dün .Alu"ceza mahkemesin -

VilAyet konağı, tarihi kıymeti haiz bu- yet konağı da kurulacaktır. Şu kadar ıs eme ır. de devam edilmiştir. Şahidlertn gelmewJş 
lunduğundan muhafaza edilmekte ve ki, İstanbul plaru kat'i şeklini alma - A vrupada meydanlara isabet eden olması ve suçlu Mükerremfn hastalık raporu 
hemen her sene tamir görmektedir. dlğı cihetle yeni Vilayet konağının ne- büyük kiliselerin avluları bir sed ha - yollaması tizel'ine duruşma gelmlyen şahid-

11.ne sokulmaktad A · k"Jcl y _ lerfn thzaren getırllmeler11çln 18 Nisan cu-
Bununla beraber artık bu binalardan 1ede yapılacağı henüz kararlaştırılma- . .. ır. ynı şe. 1• e e martesıye bırakılml§tU'. 
istifade edilememekte ve tamir masraf mıştır. Bununla beraber şimdiki Vila - ~ıcamıın dış av~u ihatasının_ bır sed ha Gizli tedrisat yapan Yahudiler 
lan da seneden .seneye ~alda old~- yet konağı bahçesile yanındaki defter- lıne sokulması ıstenmektedır. Bu hu -
tunda~ başd~ VilAyet konagı. olmak u- darlık binasının yıkılmasından busu - susta Prostun fikri alınacak, muvafa- mahkOm oldular zen: ~ğ~r bınalarm da tedı:ıcf surette le gelecek bü ilk sahada yeni hükumet kat ederse Maarif Vekaletinin istediği Buraa (Hususi> - Ruhsatsız v, gayrı sıhhi 

1 
yenilermın yapılması esas itıbarile ka- _ Y • • .. .• tadilat planda yapılacaktır. evlerinde hocalık ve mürebbiyelik ettıtıerln-
rarlaştınlınış bulunmaktadır konagının inşa edılmesı muvafık gorul den dolayı muhakeme edilmekte olduklan-

Ancak elde mevcud fazl~ tahsisat mektedir. Çünkü burası merkezi bir İstanbul surlan yıkılacak nı bDdlrcUlim Yahudilerin muhakemeleri 
i . . . bitmif, Yocta abıkalı oldulundan ı sQn ha.-

olmadığından yeni binalann bedelleri yer olmakla beraber ayni zamanda ar- . ~tan~ul şehrının .et~ını. çe~n. pta, e Ura hant para cesuına, ilan tıo g1hl 

1&tılacak miHf emlak ile karşılaştırı - salar da hükümetin malıdır. Aynca is- tanhi Bızans surları ılerı şehır pla - bapl3 ve beş llra bam para cezasına, isak 
Jacaktır. Bittabi bu da ihtiyacı temin e- timlake lüzum kalmıyacaktır. Yeni bi- nında kaldırılmıştır. Bunların yalnız Y84h olduiundan 1k1 &ön bapla -ve uo kuruş 
demiyeceğinden umumf büdceden tab- nıtnın inşası t milyon liradan aşağı çık kapı ve kuleleri bırakılacaktır. Bizans hafif ~ cezamna mabt1im edll~erdlr. 
sisat verilecektir. mıyacaktır. surıannda 96 kule 14 kapı mevcud - Bır emlAk sahtekArhgı --..... .- .---A dur. Türk eseri olan Yedikule ve Top- Galatada Mehmed Ali paşa hanının An-
T ayyare posta ları Muhafaza teşkilatı kapı sarayı surları, hisarlar aynen mu derya &dmda bırt tarafindan aaııte tapu ve 

hafaza edilecektir. aır enatı tasarruııye çıkarılmak suretlle 

b 1 d •• } • • ı• · . elde edllcl111 haber almmıttır. Meseleye ad -
aş a 1 motor eştırı ıyor Prost ile Eski eserlen Koruma Ce - llyece el konulmuı Te tahkikata tevesaiil 

miyeti arasında tam bir .anlaşma ol - edllmlfttr. Bu lfde medhaldar olan Ander -
Yurddaki bütün gümrük muhafa - muştur. Surların yıkılmasına başlan - yanın BOrgusu yapılmıştU'. Tahttkata devam 

za teşkilatının motörleştirilmesi işine madan evvel Prost yıkılacak surlan es- edllmektedlr. Anderya ıör1llen ltlzum tlzerl-
ehemmiyetle devam olunmaktadır. ki eserleri koruma cemiyetine bir ke - ne tevttf edllmJştJ.r. • • • ,· 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı, re daha gösterecektir. f mrah C8Zl8VI gemşletıhyor 

Heyecun, dehşet ve ga ıg'Ster tim
leri merakWanna ! 

sıriemamız her daim O.lduğu gibi 
yine 2 gOrOlmemlş bQyQk 

filmlerden 

1- Kumarbazlar 
GEMiSi 

Heyecandan ateşler 

içinde bir gQn ge
çirtecek otan bu fı!m 
mevsimin en heye-

zanh bir filmi 
olacaktır. 

2- SiLAHŞOR 
KOVBOYLAR 

3 bnyok Kovboy artistin beraber 
çevirdiği ilk fevkalade eğlenoell 

çok gOzel sergüzeşt filmJ. 

YARIN 
matinelerden itib:ıren 

ALBAZAB 

Ankara - İstanbul tayyare postala -
nna dünden itibaren başlanm1ştır. Ha
va yollan idaresinin 8 - B tayyaresi 
dün saat dokuz buçukta Yeşilköyden 
kalkmış, saat on biri yirmi geçe An -
karaya varmıştır. Bu tayyare iıe İs -
tanbuldan Ankaraya bir yolcu gitmiş
tir. 

bilhassa cenup vilAyetlerimizde kaçak- Bursa <Bu.sual> - İmralı adaamdatı mal 
n ll t ceza evi kadrosu genlfletılmelrtedir. bt defa sinemasında 

çılığın önüne geçilmesi hususunda e - ro s e : mevcudu 50 klfl iken Denlzlld•n aonderllen BAŞLIYOR. 
hemıniyetli rol oynayacak bazı vesait mahkdmlarla 400 tiflyl bulmuştur. Haziran-

Ankara postası da dün saat on beş 
buçukta Ankaradan kalkmış, on yedi
yi yirmi geçe Yeşilköye gelmiştir. An
bradan İstanbula yolcu gelmemiştır. 

sat~n almıştır. Bu vesait arasında mü - Bir kul'fUD harnzı daha yakalandı ~--••••••••••••••••ı•ım••••••~ 
ıeaddid otobüs motosiklet, ve bisiklet Dtln zabıta meşhur klırfun bıt11111ıarmdan 5 g1lnden- iPEK va SARAY sinemaıannda sa • , balkı-

, ~ . blr1&1n1 daha suç üstünde yalı'aJamaıa ma - beri mızın zevk • likdirle aJ-
vardır. Muhafaza teşkilatındakı mo - vaffak olm1Mtur. kışladılJ, TORKÇE SÖZLO • TORK MU~IKILI 
törlü vesaitin mikdan önümüzdeki se- Geçen nüshamızda Emniyet Mtidllrıtlttı M İ H R A C E N ı N G Ö Z D E S J 

·d 1 lmak tarafından bllbaal& kurfllll hıraızlan için a-
ne ıçin yenı en sipariş er yapı su bndılmı haber -.erdflimlll flddetn tedbirler 

Bir çocup JAnllf ilaç ftl'lllİfler retile daha çoğaltılacaktır. çok mü.aınir neticeler urmete bafJ•JDlftır. filmi yann akşam Perşembe gtlnQ akş.ımı 
Talttlmde Anıavud 10kaiuıda oturan :&v- Davulcu Ha.san nammdatt bu sabıkalı J Z M J R , de 

doblya blr buçuk ya.pndati ~ Dlnıltrl Ek k 10 zl d klırfun hırlW, bir çok lDymeW ve tarihi e- A N K A R A , J 
scın dottorcfl.D abmf oldutu Ulç ;yerine ço- me para acu a 1 aerlertmlzl barab etml§ bir serseridir. Ala - uB E L HA M R A 1. M İ L L f 
euta yanlıtlıkla hardal llflDIUI yapmıf, Narh komsiyonu dün Belediyede top- catı tıç be• kuruştan başka bir py dtlfi)ne- H A L K sı"nemasında KOTOPHANE s"ınemasında 
birkaç dakika İonra mtidblf acılar içinde lanmış francala fiatlarını 20 para, brrin· mlyen, 1Daanl h1alerden tamamen mahrum 

' olan bu Adi ruhlu adam, dtln de l'atihde GB t 1 1 kb = ;:.e1:oc1:11'ıı:.nn:!ı~ :::ı:: ,ci ekmeği 10 para ucuzlatmış, ikinci e.ıt- Bat turfunıu medresealnlıı ilzerlne cıtmak •eri ••I• b•t anaca r. 
tir mek fiatmı ipka etmiştır. fırsatını bularak 1'70 ttç atırııtında turtunl DiKKAT ı MIHRACl!NIN GÖZDESi SARAY V& iPEK llııemalanada 

· söknıtıf, bunlan tatla1Dlf, ve kablll natıı bir Perşembe g1lnQ matine!erlne kadar 10sterllecek, Perşembe sa f r a k ö y Ü n Ü n T Ü r k k u ş u n a = ::::.. '".:." .;::;::.- ... ~-- g1lnQ akşamı HiND llEZARI filmi başlıyacakbr. 

tahsisi isteniliyor --vannakpm ~on~-~~k!!1 sinemasında 41111--. 
,Bu yıl Türkkuşu teşkilatı olan her yere tayyare filoları 

gönderilecek ve halktan istiyenler uçurulacak 
Türkkuşunun bahar ve ya~ c.ı.yların- lüğüne yollamıştır. Bu projeye göre, 

da devam edecek faaliyeti baş muallim Küçükçekmece civarında bulunan Saf. 
Sabiha Gökçen'in İzmire uçuş talim - ra köyünün Türkkuşu faaliyetine talı -
1eri göstermek üzere gitmesi ile başla- sis edilmesi istenmektedir. Safra kö -
maktadır. Türkkuşu şubesi mevcud o- yünün civarındaki arazi planör uçu1 -
lan bütün yerlere tayyare filolan gön- lan için çok müsaiddir. Bu sahada ye
derilecektir. Filolar gittikleri yerlerde ni inşaat vücude getirilecek, planör 
uçuşlar yapacak, paraşütle atlanacak - grupları yapılacaktır. 
ar. Buralarda halk arasında halk para- Nazari derslerde muvaffak olanlar, 
fiit kuleleri teşkil edilecek, tayyare - Temmuz, Ağustos ve Eyliıl aylarında 
lerle halk da uçurulacaktır. Safra köyüne gidecek, ameli ders gö -

Türkkuşu İstanbul şubesi İstanbu - recek, ertesi sene Ankaradaki motörhi 
hm hususiyet arzetmekte olduğunu i - tayyare mektebine yazılacaktır. Proje 
!eri afirerek İstanbul için bir proje ha- Umum Müdürlük tarafından beğeni -
arlanut ve Tür'üuşu UJD\Q. '64ür • ıtne bu mı• tatbiJlata ıeçileCektir. 

HERKES 
Hayran oldu 
H ELR KES 

kotUJOI' 

LEOPOLD STOKOWSKY'nin SENFONiK ORKESTRASININ iftlrakiJe 

DEANNA. DURBiN'ın 
çevirdlti FRANSIZCA SôZLC 

100 ERKEGE BiR KIZ 
Emsalsiz ve muhteşem şaheserin ilk iraeat şerefine 

MÜSTESNA BiR SiNEMA VE MUSiKi GALASI 
Bu fllmdeı DEANNA DURB1N'in albn sesi ile MOZART'ın ALLELUY AH'ı LOHEN GRIN't, 

TRAVIATA'yı "f8 ÇAYKOVSKl'ntn ~ NCI SENFON1S1NI, LTZT'in a ncQ RAPSODISlNt 
dinleyeceksiniz. 

FlraUarda hiçbir za111111lrat roktur. 

DELiPETRO T0RK'te 
Ayncaı 

BAHÇI 
aARAY 



1 Nisan 

--------------------------------~~-----~--~--~~------------------------------Z on g u l da k li.se binasının 1 Samsunda il~ Karaburundaki madende 
•• • Okul talebesıne 

temel atma torenı yapıldı Sinema yasak civa istihsali arttırılıyor 
Hamiyetli bir zengin tarafından 60 bin lira teberrü 
edilmek suretile İll§a ettirilen bu bina Zonguldağın 

en mühim ihtiyacını karşılayacak 

Samsun (Hususi) - Yavrularımızın 
ahlaki durumilc çok yakından alakadar 
olan kültür direktörlüğü ile okul tale
besinin sinemaya gitmelerini sureti 
kat'iycde menetmiştir. Tedris hayatı 
daha salim esaslar üzerinde inkişaf et
mektedir. Müfettişler sık sık mektcb
leri gezmekte tedris usull~rini kontrol 
altında bulundurmaktadır. 

Bir çok genç öğretmenler köylere 
nakledilmiştir Mektebliler arasında 23 
nisan için büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 23 nisan ilk okulu bu faaliyeUn 
ön safında bulunmaktadır. 

Karaburun (Husu. 
si) - Amerikadan 
getirilen Jzabe fırın. 

ları sayesinde el. 
va maden! mü .. 
him bir gelir kayna -
ğı haline gelmiş bu
lunuyor. Ycnf fırın· 

lar a~ustos ayında 
kurulacaktır. 

Ege mıntakas. için 
ötedenberi bir mü • 
cevher kutusudur, 
derle.:. Bu havzanın 
toprakiarının eşsiz Trabzonda bir buz 

Fabrikası açılıyor 
verimınden başks Citıa madeni izabehanr.sı 

civa, zımpara, krom. kükürt, manganez, İlk kuruluş zamanlarında ecnebi direk· 
simli kurşun, antunvJn, kömilr, arsenik, tör ve mütehassıslar iş oa~ınd.ı bulunrtu. Trabzon (Hususi} - Belediye mecli- b k ı. b ks 

a ır, zırnın, ora , kııl"şun, çinko gibi ğu halde şimdi direktöründen en kü~Jk 
si şehrin ihtiyacını karşılayabilecek bir çok madenleri de sincs:nde taşıdığı bir işçisine kadar Türktür ve günde doksan 
büyük bir buz fabrikası yaptırmağa hakikattir. kilo kadar civa istihsal edilmektedir. Ma. 

Temel atTM töreninde vali nutuk söyleTken karar \'ermiştir. İşletilen civa madenı kaza merkezine denin bulunduğu saha bü~iik yannal11r, 
Zo~guldak (Hususi) - Vilayetin m&-ı gelmiş, kültür ailesinin bu hayırlı işten b~r saat mesafede Çullu, Manastır, Kale-! uçsuz bucaksız tünellerle kaplıdı!r. Bu 

ruf tuccarlarından Mehmed Çelikelin 60 duydukları sevinç ve memnuniyeti teha- Siird gençleri radyodan istifade cık adlarını taşıyan köylerin tam orta - tünellerin birine giren Osman çavuş ya-
bin lira sarfilc yaptırJp maarife hediye rüz ettirmiştir. Bundan sonra orta Olck- etmek istiyorlar sındadır. Evvelce pek iptidai bır surette nındaki beş amele ile beraber l'llerinde 
etmeğe karar verdiği lise binasının te - teb ve halk namına mu.lıtelif hatibler ta- işletilen bu maden şimdi yeni getirilen karpit lAmbaları ve elP.ktrik fenerleri ol-
mel atma merasimi büyük tezahüratla rafından nutuklar irad edilmiş ve he • Siird (Hususi) - Burada latif bir makinelerle pek kolaylıkla işletilmekte duğu halde uzun müddet yürümüşler ve 
yapılmıştır. h · d M h 1 1 bahar havası hüküm sürmektedir. Göze ve verimi arttırılmaktad:r. Bu madenin tünel frinde akıp gı'den bir suyu gu''çlu"kle M 1 men epsı e e med Çe ike e karşı o- . :r 

• eras me vali, vilayet ve belediye er- la · . çarpan bir ağaç dikme faaliyetı vardır. bulunuşu hakkında kasabanın yac:Iıları 1 geçtikten sonra nihavet bu ıssız ve sim. kanı, bilumum mektebl 1 k 1 b 1 k b' n mınnet ve §Ükran hısıerinı ifade et • V l' F . Ra . Ayd nın ağaçlandır- 'I J 

h . . . . er e a a a ı ·
1 mişlerdir. a ı evzı mı ı . .. hayli malümat sahibidirler. Bunların an- siyah karanlıklar içinde bı.r sürü ve bil-alk kütlesı ıştırak etmtştır. ma işine verdiği ehemmıyet çok rnus-

İlk ,... l K" ·· d lattığına göre madenin işletilmesine o:uz yük beyaz farelerle karşılaşmı11lardır. L«Ş va i Halid Aksoy tarafından ursuye en son olarak Mehmed Çelikel mir neticeler vermiş, bütün Siird ca - 'I 

ko ı b 1 · h kkı seki~ sene evvel başlanmıştır. O zaman- 30, 40 santim bo''llnda olan bu Jare!N' nu ~uş, unu müteakib kürsüye gele::ı ge mış, a nda gösterilen teveccühe deleri yeni dikilen fidanlarla bezen - J 

tnumaıleyh M h d ç ı · teşekk" t · ı· M , k ··hı lar Osman Nuri adında Samsunlu bir lArnbaların ziyasından bir köc:eye sin -. .. ~ me e ıkelin bu büyük . . ur e mış ır. . em.e et en mu m miştir. ır 
-.atan ve kulturseverliğinden takdırkilr ıhtıyaçlarından birisıne kavuştuğu için H Ik . . sistem oir rad Türk İzmir çevresinde maclen araşt.ır. mişler ve kendilerinden kaçmamışlarıiır. 
bir lisanla bahsettikten sonra Maarif v~ bütün Zonguldak sonsuz bir ne§'e için - a evıne yenı ve son . ; malan yaparmış, Maden civanndaki taş- Bu hal buralara hiç bir insan girmemi§ 
kili Saffet Arıkan ve ızehfr nam k dedir B in il ..:ı • f' yo alınmıştır. Fakat l'&dyo evın umum ların diğer taş ve kayalara benzcmediğ~i oldu""unu göstermektedir. di o N ır ma en • o u sev ç awnun tere ıne gece 
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sıne teşekkur etmiştir. Bunu müteakib Halkevi ta f d .. l ff salonuna konmamış, kuçuk ır o a~ a görerek aldığı nümuneleri İstanbula gö-rrra ·r " .. ra ın an guze ve muva a .. 
arı mudurü Hüsnü Irkılata kürsüye kiyetli bir müsamere verılrniştir. konmuş ve istifadesi bir kaç kişiye türmüş ve Vitler adındaki bir şirkete 

• •• """ • • · -. · · .., • • ,_ rnünha~ır kalmıştır. göstermiştir. Tapu kavıdlanna göre de 

Kut a b yada ye D i lise b i Da s Siir<I gençleri bu radyonun umumi . bu madeni ilk bulan Osman ve Fetıab 
1 salona nakil ve herkesin radyodan isti· adında iki Türktür ve Vitler ıirketi de 

fadesinin temin edilmesini rica etmek· bunları ortak olarak çahşurmıştır. Bu 
tedirler. §irket 1902 de 99 &enelik bir imtiyaz al • 

1 Koçuk memleket haberleri 1 
M&hküm arkadaşının daclaklann.J 11nrnu.t 

mağa muvaffak olmuş, ve madenin kap
ladığı sahayı tamamen köylülerden sa • 
tın almıştır. Büyük harb senelerinde 
metruk kalan madeni bir aralık Lehlller
le cNuri Paşa. ortak olara'.t işletmiştir ve 
nihayet madeni tamamen satın almıştır. 

Madende ilk araştırmalar sırasında bü
yük yarlarda derin tün~llerın bırinln itin 
de bir altın yüzük ve bir pipo bu!unmuş-

tur ki bu da madenin eski çağlardtı işle -
tilmiş olduğunu anlatmaktadır. 

Burada eslddenberi çaiıpn f§Çiler bıle 
bir çok uzun ve karanlık tünellerin ne • 
relerde başlayıp nerelerde bittiğini bil • 
memektedirler. Fabrikanın ayrıca demir
hanesi, marangozhanesi, ambarları ve 
izabe fınnlan vardır. Amelenin ucuzca 
yemek yiyebllmeleri içın ayl'lca bir ete 
lobnta vücude getirilmıştir .. 

Bursa <Huaual> - Şehrimiz ceza. ~vlnde 

bulunan ve kaçakçılıktan mahkflm olan ia
tanbullu Abdfilazlz otlu AbcUiıssellın ile gene 
mahkfunlardan Ömer ottu Cevad arasında 

kavga çıkmı.t, Cevad, AbdüsselA.mm dudak
larını ısımı14tır. Bu ısırma yarası yinni bet 
günde kapanını• ve yüzünde detlşlk.llll mu
cip olacak derecede tahribat e.sert bıratmıt-

-----·------Karaburun da belediye faaliyeti 

Kütahya (Hususi) - Yeni yapılan lise 
binasının fenni mukavemeti haiz olma • 
dığı şeklinde yapılan bir ihbar üzerine 
f t ' ~ muayene yapılıncıya kadar yen: 
buıaya taşınıhnaması rnekteb rniıdürlü -

Büdcedeki fazlalıkla altı köyün yatılı 
ilk mektebine radyo, ders levazımı ve 
mefruşat eşyası alınacaktır. 

Vilayetin öğretmen sayısı da dört aded 
fazlasile 256 ya çıkarılacaktır. ğilne cmredılmışti. Şimdi lise b' ·1 

blrlncı ilk k b • ınası e 
lllr tc binasınııı ve Yeni hec B V h 

tan~ ~lorifer tes satının muvakkat k~.: ursa ı a udileri 

tır. 

Bu~lu hakkında tatlbat yapılIDlf, ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Bursada terkeclilmİş bit çocuk hulunaa 

Bursa <Hususi) - Demlrtaş ilk okul tale
besinden Sadiye Kaygıs11 sokatında, yeni 
dotaralı: terkedllmlş bir erkek çocuğu bul
muıtur. Çocuk ıa'bıtaya teslim edJlrni§ttr. 

Trabzonda K12day faaliyeti d
bulunu yapruk üzere Nar:.a Vekaletin • Atatürk için ayin 

en bir fen hc;v ti göndcri1-ı'şt' 'l.r Y. 
• • u;ı ır. nevet Bptı/ar Trabzon (Hususi> - Kızılay kuruma IOD 

lısc bınasını göz:icn gcC"!rmistir Bu rn • günlerde taallyetlnl pet arttırmlf bir çolt 
yene müsbet nct.ce \';rmişt~ir. 

0

lieyet ~=: Bursa (Hususi} - Şehrimizde bulu- ıatır ve klmseaizlerln yardımına toşmuıtur. 
P<>runu hazırlamaktadır. nan Musevi cemaati büyük bir dini Onun bu tefkaUnl gören halt turuma üye Karabıırunda• bfr oörüna, 

V ı . Ş.yin yaparak Atatürkün sıhhat ve se- b ed .... __ va K b (H t) Bel df ı 1 
ayet mc.clisi, bu yıl kültür büdt>e- limet' olmata koşmakta ve u say e a.ı.uuuıun - ara urun usus - e ye par· ıyan mezarlıklar kaldırılmış ve mun-

ilnı geçen yıldan 22,000 lira fazlasile ~ne dua etmişlerdir. Ayinde vali rldatı da hayll artmaktadır. kın büyütillmesine ve kasaba içi yolla • tazam bir mezarlık bırakllmıştır. 
228,000 lira olc:ırak kabul etmiştir. :e~vıni, Polis müdürü ve gazeteciler Yakında Kmlay mentaatlne blr eua pl • nndan bu yıl da dokuz yüz metre mu • Kasabanın içme suları Demirköy, AJ. 

Henüz mü7.akcre edilmemiş olan fev • de u~lunmuşlardır. Avukat Kemal Levi yaneosu tertip edilecetUr. Bu piyango için rabbaı daha yol yaptını~a kararı dede. ve Hacıpınar denilen üç .kaynaktan 
kala<!e büdccd d k ~ 'Ik k b' Türkce olarak çok veciz dua etmiş 1buD gelen eaanın halttan toplanmuı için 1 vermittir. Bundan başka bır hamam ve gelmekte ve bunlar <femır borularla ka
teb ıçin 115 000"1. e ytaphuiacat. uç ıI mket - li~ük havrada bulunan yüzlerce Mu- bayanlardan mQretkeb bir heyet teıeltkW bir de su deposu yaptırılacaktır. 1 sabaya getirilmektedir. ilçe merkezinde , ıra a s sa ayrı aca ır. sevı tarafınd Am' E kfd k b .. -= an • ın» denilmiştir. et.mlftlr. s en asa anın dort çevresini kap- işlenmefe değer bakır madenleri vardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil 

- Has B doğru an c._y ly~ b.r haber 
u .•• ... Şehirde çok kahvehane 

olduğu için .. 
•.• Bun lan tahdide karar 

vermişler .. 

Samsunda bir katil hAdisesi 1 
Samsun (Hususi) - Oflu Talip adın

da biri evine giderken şahsı meçhul 
tarafından atılan beş kurşunla öldürül
müştür. Hadise akebinde mahalli vak
aya yetişen polisin yaptığı tahk!kat ne
ticesinde bazı kimseler tahtı zanna a
lınmıştır. Söylenildiğine göre Talip 
Dereler köyünden nikahlı bir kadın ile 
gayri meşru münasebet~ imiş. Bundan 
önce tahtı isticvaba alınmış ve vaziye
tin tavazzuhuna kadar serbest bırakıl-
mıştır. Hadise ile bu kadının kocasının 

Hasan Bey- Eh artık kah- alakadar olduğu sanılmaktadır. Haki!Q 
veye gidemlyen işsizler de !failin meydana çıkarılması için tah .. 

~; 
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~ Sa~ fa 

[_Hidiıeler Karşısında-] 

G N .E ş 
B ir haftadanberi bazan sisten bfr 

perde, bazan da koyu renkli bu

lut.tan bir yorgan altuıda saklanan ve bi
ze kendini göstermiyen gı.ineş, nihayet 
evvelki gün tertemiz ve apaydınlık or • 
taya çıktı. 

Sinemacı güneşi gördii: 
- Nafile, dedi, bu bafbdan 

yok! 
Akıllı bezirgan güneşi gördü: 

- Yağmura şemsiyeler. 

sonra iş 

> 

sözünü 

«Affedersiniz sa11n karilerim, birdenbire 
p.şırmış, kendini lıir edib unnet -
miştiın. fa.kat yazının altını getiremeyince 
edib olmadı!ırn, mizahcı oldu~m nklım:ı. 
relcli, bundan ötesini kendi bildiklnı tarzd:ı 
yuacafmı.• 

Diye bağırıyordu, birdenbire 
değiştirdi: 

- Güneşe karşı §emsıyeler! 

Diye bağırdı. 
Evin erkeği güneşi gördü, cebindeki 

parayı saydı: 

Rasadhane müdürü güneşi gördü: 
- Yaza kadar rahatız, dedi, gazeteler

den mütemadıyen telefon edip yarın kar 
yağacak mı, öbür gün güneş açacak mı? 

tarzında sualler sormı) acaklar. 

Kömürcü güneşı gördü: 
- Eyvah, dedi, hapı yuttuk! 

Doktor güneşi gördü. 
- Henüz korkulu değil, dedi, grıpı 

tamarnile yok edecek kadar kuv\ etli 
değil! 

- Bir yerden biraz borç bulup almalı, 
dedi, baharlık elbiselere, baharlık şap • 
kalara bu para yetişmıyecek.! 

Petrol lambası &üneşi gördü, elektriğe 
baktı: 

- Mağrur olma, dedı. senden ışıklı 
güneş var. 

Süsüne düşkün kadın güneşi 
dikkatle baktı: 

gördü, 

- Beğenmedim, dedi, içinde kendimi 
göremfyorum. 

tımet HulUsi 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Frandada garib imlah 

kasaba i~imleri 
Aşağıdaki keli

meler, Fransada 
b.rer kasaba ismi
dir. Bu isimlerin 
hususiyetleri sol
dan sağa olduğu 

gıbi sağdan sola da 
ayni imlada olma
ları ve aynı suretle 
okur.ı::.bilmeleridır. 

Callac, Eve, Eze, Erdre, Lavaı, Noyan, 
Noron, Oo, Sajas, Sarras, Savas, Taxat, 
Sus, Sos ve Ha ... 

Umumiyetle Ja
pon hamamlarında 
yrkarul~n suyun 
h:ırare!ı 42 ile 50 
derec~ arasında-

dı:. Bıı hararete 
alışmıyan kimse
Jer fc11alık gcçirir
le;. Japonlar da bu 
sı~a'ıt suda ancak 

birkaç dakika kalır, sonra soğuk su ile 
yıkanırlar. Fakat hamamdan çıktıktan 

ve soğuk suları dökündükten sonra dahi, .. 
insanın vücudü 36,5 derece yerine 38,5 
ila 39,5 derecelik bir hararet yüksekliği 
kayıd ve bu hal, birkaç saat böyle devam 
eder. 

011.ugucularıma 

Cevablarım 
Amasyada Bayan cF. P.a ye: 
Kadın ve erkek sinırlilıkte yekdiğe· 

rile müsabaka edecek karakterde ya

ratılmış iseler bayat bir cehennem ha
lini alır. Hakkınızı teslim ederim. Fa
kat kabahat kimde? Anlattığınız h~di· 
selere bakarak hüküm veremem. Kar
şı tarafı da dinlemek lazım. Maamafih 

kabahatm aidiyeti cihet~ni araştırma
yı bir tarafa bırakalım. Her şeyden 

evvel bulanan suyu dunıltmak mec
buriyetindeyiz, size basit bir çare tav• 
siye edeyim: 

- Bütün kabahatı iı_zerinize alınız 

ve zevcinizi bularak asnbiyett> kapıl

dığınızı söyleyiniz. Derhal sükun bu-

lacağından emin olabilirsiniz. Fakat 
hadise gene tekerrür edebilir. Bu ta~
dirde kendi kendinizi şöyle düşünme
ye icbar edeceksiniz: 

- Kocam iltizamen böyle hareket 
ediyor. Maksadı beni kı7.dırmak, sab- · 
rımı denemektir. Bu imtihanda ma~-
1\ıb olmamak lazım. Son gülen iyi gü
ler. 

Göreceksiniz, bir müddet sonra zev
ciniz güler yüzlülükte sizinle müsa
bakaya kalkışacaktır. 

Amerikahlarm başa 
çıkamadıkları kelebek 

Amcri!tad:ı blr 
nevı deve dik~ni 

vardır ki bu ot b!r 
nevi kelebeği gı. 

dalandırıyordu. A
merikalılar bu otu. 
ziraate zarar veri
yor dıye tarlalar~ 

dan temizlediler. 
Gıdasız kalan ke

lebekler de bu sefer nsıl faydalı nebatla-
ra musallat olmuıJ ve Amerikan ziraatı· 
nin başına bela kesilmiştir. Bu deve di
keni, meğer, çiftçi için şerlerın ehveni 
imiş. 

* Kaz, ördek ve horozlar 
arasında hakimiyet 

Bir kümese kaz. 
horoz, ördek dol
dursanız, kümesin 
hakimiyetini he
men horozlar ele 
alır, ördekler de 
kazların hakimi· 
yeti altına girer
ler. Fakat horozla-

rı yola getiren gene ördekler olur. 

* Londrada arziyat mozesinin nakli 
Londradaki arziyat müzesini iki sene 

evvel başka ve yeni bir bınaya naklet
mişlerdir. Nakil işi tamam bır sene sür
müştür. 

Cibalide Bay ŞüJcriiye:· 
Kız kardeşiniz kendisini size karı

nızdan daha yakın addetmekte haklı
dır. Bilmukabele zevceniz de, hele an· 
ne olduktan ımnra böyle düşünürse 

haksız sayılmaz. Maharet her ik•sini 
de hislerinde incitmernektedir. Kız 

kardeş, enişte, görümce vesaire bir 
çatı altında oturmakta devam etmeni
zi doğru bulmam. Hadiselerin önüne 
geçmek insan kudreti dahilınde değil
dir. Ayrılmaklığmız, fakat bunu da 
gücenikliğe meydan vermeden yap
manız lfizım. Teklifin karşı taraftan 
gelmesini temin ediniz. 

* Nazillide Bayan K. C. ye; 
Bir kabahatın vukuundan şüypu fe

nadır, derler, unutmayınız. Bu mese
lede kardeşinizi ikaz etmeniz bence 
bir vazife değil, bir cınayettfr, buna 
mukabil görümcenize hadiseyi bildi
ğinizi söylemek, hatala!mı anlatmak, 
kendisini doğru yola getırmeyc çalış
mak üzerinize terettüb eden bir in
sanlık vazüesidir. 

* Ak.sarayda Bay (P. C.) ye: 
El yazısına bakarak yazanın karak

terini anlamak mümkündür, derler. 
Fakat teessüf ederim ki bende bu ih-
tisas mevcud değil. TEYZE 

SON POSTA 

IKADD NI 
Mevsimin 
en güzel 

mantosu j 

Btı mevsimlik manto kahve rent tü
vitten yapılmıştır. Açık renk göri.; en kı

sımlar saı ı deridir. Arknnın ort mıda o

muzdan başlıyan iki dıkiş var. 

Her kadın bilmelidir: 

Demet halindeki' 
çiçeklerin taze!iği 

Dalından koparılan çiçeğe şu üç şc>ki1-

de bakılırsa uzun zaman taze kahr: 
1. Bir parça kafuruyu ispirtoda eritir

siniz. İçine epeyce de iıdi su katarsınız. 
Çiçeklerin saplarını bu suya batırıp çı

lcarırsınız. 

2. Vazon.un .suyunu ht>r değıştirdikçe 

çiçekleri içinden çikan.r, mahalli bir ga
zetenin üstüne yayar, elinizle soğuk su 

serpersiniz. Üstlerini başka bir ıslak ga

zete ile örtüp birkaç dakika bırakırsınız, 
tekrar vazoya yerleştinn~den önce ma

llasla uçlarından birer parça kesersiniz. 

3. Adi suyu elinizin dayanabildiği ka~ 
dar ısıtırsınız. Çiçeklerin saplarını bu 

suya batırırsınız. İki üç dakika sonra çı
karır, bir yere koyarsınız. Üzerlerinı de

rin bir kapakla örtersiniz. Hararet çiçek

lere geçici bir canlılık verir. Renklerim 

tazeler. 

Bu usulle dirilen çiçekler ancak birka(' 

saat yaşar. Sonra bütün bütün solar. 

Halbuki ilk iki şekilde çiçeğin ömrü uzar. 

Bunun için ancak bir akşam veya bir öğ· 

leden sonra salonunuzu şenlendirmeleri
ni istediğiniz çiçekleri sıcak su ile taze
lemelisiniz. Başka zamanlar öteki iki tar
zı tercih etmelisiniz. 
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Koyuncul uğum uz 
-tc "" ~ 

Türkiye iktısadiyatında ehemmiyetli bir mevl.ii bulunan koyun 
iarmrm, muhtelif veçhelerde ayra ayrı inkiıal ettirmek mecburi . 
tindeyi2. Yün verimi kadar el, &iiı ve deri veriminin de Türkiye iİ' 

büyüh bir kı}meti vardır. ___,, 

Yezıan : Tarunmen 
Koyunculuğumuzu bugünün icablarına 

uygun bir tarzda ileri götürmek için, he
le şu son yıllar zarfında ne kadar çalışıl
dığı malUmdur. Henüz .lşlenmiyen geniş 
arazisile çok müsaid ~ir koyunculuk 
memleketi olan Türkiyenın, bu bakım· 
dan geri bir durumda kalışı hiç te hoş 1 
görülemezdL Milyonla koyun beslerken; 
yünü dışardan getirtmek, hatta komşu 
memleketlerden peynir a ima~~ milli ik • 
tısadiyatımıza yakışrruyan bir rnünase -
betsizlikti. Devlet büdcesme her yıl on 
milyondan fazla gelir veren koyunları • 
mızı, elbette ki bir yoluna koymak, on -
ları istenilen çapta verimlı kılmak la • 
zımdır. 

İnkar edemeyiz ki, milli hükfunetin işe 
başladığı gündenberi, fasılasız mazharı 

alaka olan işlerimizden biri de koyun • 
culuğwnuzdur. Koyunculuğumuzun da
ha düzenli, daha verimli olması yolunda 
şimdiye kadar alınan kararlar da artık 
eserlerini göstermeğ~ başlamıştır. 

Bu cümleden olarak yüksek kalitede • Bır koyu'rl. sürii.sü 
ki yün ihtiyacımızı karşılamak maksadile 
Bursadan Çanakkaleye kadar uzanan sa- önünde bulundurulmaz. Yetiştirrned 
ha, Merinos koyunu yetiştirmeye aynl • böyle bir yön ta\db edilmez. Jial 
ınış ve üç senedenberi burada dile kolay Türkiyede koyun eti, harcrınarı etlerı 
işler başarılmıştır. safında gelir. Ve biz, etin lezzetli ol 

Biliyorsunuz ki, dokuma sanayiinin a- sıru bilhassa ararız. 
radığı evsafta yünü, ancak Merinos ko • Binaenaleyh koyunculuğumuzun e 
yunlan vermektedir. On altıyı geçen yer- kınımdan da üstün bir ileriliğe göf 
lı koyun ırklarımız arasında, Merinos a- mesi durumundayız. Açıkçası et le 
yarında bir yün ırkı bulunmayışı, şim•]ı- çok iyi olan kıvırcıklarımızı da, s:ıf 
ye kadar bizi avuç dolusu para vermiye rak yetiştirmek, bunların o güzel ' 
mecbur ettiği gibi, dokuma sanayiimizm larını muhafaza ve randıman itibarı 
inkişafına da engel oluyordu. Ne yapıp, ıslah etmek yolunu gütmeliyız. 
yapıp yılda en -aşağı üç milyon kilo ka • ZootE>nkinin kaide haline girınlŞ 
dar iyi yapağı yetiştirmek mecburiyetin- hükmü vardır. Her fizyoloji vasıf 
de bulunuyoruz. İşte bunun için, az ev- laka diğerinin aleyhine tekamül 
vel söylediğim yerlerin koyunlar.. Meri- Merinos kanı ile yüncülüğü ueri g 
nos babalarile tedrici bir melezleşt.irmiye rülen kıvırcıklarda eski et lezzeti 
tabi tutulmuş ve bu işin devamımı büyük bolacaktır. Onun yerine belki kUo 
bir ehemmiyet verilmiştir. Şimdiye kadar gelecekse de az evvel süylediğim 
gc ...... m üç yılın ilkinde, sun'i tohumlaıruı Türkler için kilo kadar lezzetin de e 
yolile 18 bin koyun gebe bırakılmış, ikin- miyeti vardır. Ve bu ıtibarla kıvırcı 
ci yıl bu mikdar 52 bine, üçüncü yıl is~ nn saf olarak üretilmesi de liızuınl 
135 bine çıkarılmıştır. Şitr.di dördüncü 
mevsimde bulunuyoruz v~ bu yıl, 200 bin 
koyunu aşılıyabilmek hazıriıklarile uğ

raşıyorlar. [*] 

Devlet bu işler için para harcamak • 
tan çekinmiyor .. Köylüye her türlü yar
dımı yaptığı gibi, üstelik damızlıkların -
dan ötekilerine bakarak yanın ıllsbette 
vergi almak, elde edeceği yüne kilo ba • 
şında 15-30 kuruş gibi bir prim vermek 
imtiyazını da bağışlamıştır. Velhasıl ko
yunculuğumuzun yapağı bakımından kal 
kınması esbabı tamamen hazırlanmış ve 
tatbikata geçmiştir. Geç ve güç olsa da 
bir gün Borsadaki Merinos fabrikasının, 
yabancı yünlere kapısını kapıyacağı gün 
gelecektir. 

Fakat koyunculuğumuzu sadece yün 
bakımından kalkındırmak kafi gelmez. 
Gerçi bugün kıvırcıklara kattığımız Al -
man merinoslannın erken büyümek has
saları dolayısile, &yni zamanda elçi ol • 
dukları ileri sürülüyorsa da bu ikinci va
sıf bizim için pek te üzerinde durula -
cak gibi değildir. 

Çünkü Merinosların et verimi. kıvır • 
cıklardan üstün olduğu halde, et lezzeti 
onlardan çok aşağıdır. A vrupada esas 
harcanan, domuz ve sığır etı olduğundan 
koyunun lezzetli oluşu veya olmayışı göz 

[•] Mcrlnosculapmm, Son Posta 1/3/938 

Bu maksada en elverişli saha Tra 
dır. Trakyanın feyyaz mer'alarındıı 
vırcıkların en müstesna numunel 
rastlanır. Buradaki sürülerin bak 
idaresine itina gösterild,ği kadar kil 
rının da safiyet ve ıslahına çahşııınııır. 
rektir. Böylece bir gün haşka koyuJl 
!arımızı da ıslah edecek bi!' esas nes 
de edeceğimizi sanıyorum. 

Bizce pek ehemmiyetli bir veçhe 
koyunların sütçülüğüdür. Malum ol~ 
üzere süt koyunculuğunun bızdek! 1' 
meli Avrupadakinden \istündür. 1V1Ll 
sıran koyun sütü istiyeJt kaşarcılı)I, 
yoğurtçuluk A vrupanın bizım kadar 
nimsemcdiği bir şeydir. Onlar süt ihiı 
larınm çoğunu sığır sürülerınden t 
ederler. 

Halbuki Tüı-kiyede onların tam S• 

sığır sütçülüğü mahdud şehirler ciV 
toplanmış küçük işler halındedir. J{O 
sütçülüğü ise alabildiğini? yerleşmiş 
lunmaktadır. O derecedeki - Doğıı 

orta Anadolu illeri müstesna - batı /J. 
dolunun bütün koyunculuğ!.l köylüfl'I~ 
gözünde, süt içindir. Bu arada birtı 

mevsimlik kuzu satmak onun yegaJl" 
şüncesidir. Demek ki, Türkiyede b t 
süt bakımından koyunculuğa bir il 
lük nasib etmek lüzumu vardır. 

( Deımmı 10 uncu sayfadrı) r:::::I 

Bacaksızın masharalıkları : Paris modeli şapka 
---~----------------------------------------



r. 
lstanbul Havası 

Lodo• ~ti en önce, 
Değifti ı!mdi poyraz; 
Kıı gelmi ken dün gece; 
Sabahleyin dedik yaz. 

Paltoyu attık sırtlan, 
Sokağa çıktık bö.vle, 
Bir soğuk çıktı aman. 
Olmadan daha öğle. 

Biraz sonra yağdı kar, 
lJrtüldü hep her taraf, 
Ne oldu, gene ne rJar? 
Serildi beyaz. rar al. 

Bir saat sonra güne§, 
Açıldı fOfa kaldık, 
Ne sıcak, sanki ate!· 
Birdenbire bunaldık. 

** 

Polis - ifadenizi alacağım .. 
Otomobil altında. kalan - ~azınız: 
Bayanın beni otomobm~ çiğnediği. 
dakika hayatımın en güzel anıdır. 
Ben bunun ta.tlı 1ıatınısım öuırüm 
oldukça unutmıyacağım' 

Sarhoı - Hiç bilmiyordum, tneğer 
başımda bir tek tel sa.c 1ın~"1uşt 

'~ 

- Alacağımı istemek için bu son ge
liş'mdir. 

- isabet, canımı sıkmıya başlcmıı • 
tınız! 

~ ~~ _.-,:- '? ~__.,, ,.,.., . ,... . ~ 

İş Bankasının 13 • 
senesı 

On üç sene içinde bu memlekette ne kadar büyük 
değişiklikler vukua geldiğini anlamak isterseniz, 
inkılabın derinliğini rakam halinde mütalea arzusuna 
düşerseniz, bankanın idare meclisi raporunu okuyunuz 

Yazan: Muhittin Birgen 
İş Bankası senelik toplamısını yaptı; 

idare meclisinin raporunu d:nJ.edi, bilin
çoyu ve hesablarını, kar '"e zararını ted .. 
kik etti. Hemen her gazetenin sütunla
rında neşredilen idare meclısi raporunu 
dikkatle okumak, insana bırçok bakım
dan keyif veriyor; ben de bu raporu o
kurken zevk duydum. 
Bankanın aksiyonerlerinaen değilim. 

6423 numaralı mahkum - Bir defa talı 1ı bana guldti ama ~ me yarar.ıadı. 
6417 numaralı mahkum - Nr. olmuştu? 

Eger aksiyoner ol,.<;aydım, belki de yalnız 
kur ve zarar hesablanna bakardım. Böy
le baktığım zaman da ihtiyata ayrılan 

mıkdarlaı dan çok, fakat, ban:ı kar olarak 
'erilecek paradan dolayı da az' memnun 
olurdum. Banka ile bu bakımdan bir a
lakam olmadığı için ~en ötekı rakamlara 
baktım: Bankanın hangi ış şubesine bak
sanız, orada büyük milyonlar ifade edrnJ 
koca bir rakama tesaduf edıyorsunuz. 

6423 numaralı mahktim - Pıyangomm büyulc ikramiyesi 6423 nm•ıaraya çil; -
mıştı. 

Piyes beğenilmeyince 
Tiyatro vestiyeri, loca memuı una sor· 

du: 
- Piyes bitti değil mı? 
- Hayır canım, daha birinci perdenin 

yarısındayız. 

- Olur şey değil! 
- Neye? 
- Paltosunu, pardesüsünil, şapkası:-.ı 

bırakanların hc>psi biraz evvel gelıp ai
dılar da .. 

• 
Şen dul 

Sazlı lokantada müşteri önüne konu -
lan et parçasına baktı, beğenmedi. Gar
sonu çağırdı: 

- Garson. 
- Bayım! 

- Bu parça nedir? 
- Şen Duldan bir parça bayım! 

• Gitmezdi 
- Bay Ali biraz evvf'l 11partıınand:ır. 

çıktı. 

- Nasıl olur, bana bu saatte randevu 
vermiştL Unuttu mu acaba? 

- Unutmuş olsaydı, aparlımandan çı -
kıp gitmezdi bayım! 

• 
Beklersiniz 

Ziyaretçi, kapıcıya sordu: 
- Bay müdür burada mı? 
- Hayır bugün Amerikaya gilti. Fa • 

kat isterseniz ..• 
- ?????? 
- Misafir salonuna buyurun, orada 

beklersiniz. 

• 
Transatlantikte 

Yeni yapılan transatlantıklerder. biri -
nin yolcusu, kaptana sordu: 

- Kaptan bu gemi çok mu buyük?. 
- Tabii büyük!. 

- Adeta bir şehir des~izc.. 
- Hayır, bir şehir değil, bır kaç şclur-

den mürekkeb bir memleket' 

• 
Sahtekarlık 

- Beni sahtekarlıkla itham edıyorsı.ı
nuz, halbuki ben kendi unzamı atmayı 
bile beceremem. 

- Biz de sana kendi imzanı attın de -
miyoruz ya, başkasının imzasını atarak 
sahtekarlık yapmışsın! 

- Sofrada altı kişiyiz, dcfrt tane mu 
cılmışsnı ... 

.Mesela, sene sonunda, b3nkanın kasala
rında bulunan para mikdari yirmi do'<uz 
milyon, haz•ne bonosu olarak ·mevcudu 
beş milyona yakın, ticari sened cüzdanı 
on altı milyon vesaıre vesaıre... Bunlar 
bir taraftan bankanın işlerinın ne kadar 
genişlemiş, diğer taraftan da banka ka
salannın ne kadar em:ıiye~ verici bir 
dısponiblite içinde bulunduğunu gösteren 
şeylerdir. Buna mukabil, bankanın bü
tün bu büyük milyonlu hareketleri ya
pabilmesi için ne kadar kuvvetlfbir mev
duat cüzdanına sahib olması icab eder! 

Bu banka, bundan on üç sene evvel 
kurulmuştu. O zamanlar bu memleket 
halkının adeti, böyle mi!li müessesele.:-e 
karşı emniyetsizlikle bakmaktı. Para sa
hibleri, sevgili parala:-ını bu ~ankarun 
kasalarına emniyet ı>tmezler, onları gö
türüp ecnebi bankalarına yatırırlardı. 

Sade ecnebi bankaların kns larına fazla 
emniyet göstermekle knlmnzlar, hatta, 
bunlardan bazıları Türk parası yeriı.e 

ecnebi parasına sahıb olmayı tercih e
derlerdi. 

On üç sene içinde bu mcmlekett1;1 ne 
kadar büyük bir değişikliğin vukua g"l
dıgini anlamak istersem:!, inkılabın ·dclarlar. Onlara. ceza olaraic yemiş ı·er-
rinliğini madde ve rakam halınae müta-

- Zarar yok, yemeğin somına dogru 

her lıalde çocuklar yaramazhga ba§ -

mcyi?. Geriye dört k'şı kalmış ohı- lca etmek arzusuna düşerseniz, şimdı, cm 
ruz! üç sene sonraki vaziyete bakabilirsimz.. 

Memleketin bütün halk tevdıatı milli 
bankalara gidiyor: Ziraat Bank:asıle iş 

\ Bankasına! İngiliz lirası ile elı, dolarla 
l dili, frankla kalbi yanmış ne kadar Tü:-k 

l~ vardır ki, artık parasını yalnız Türk pa· 
t~'· · rası olarak muhafaza ediyor v~ tercilı.'?n 

, ~ 1 Türk bankaların~ .yatırıyor. ~u, m~mle-
1 ketin kendi kendısıne karşı gostermış ol-
7 duğu itimadın eseridir. Eskiden Türk, 
\ kendisine emniyet etmezdi. Parasını bır 

{j Türk bankasına yatırırsa kaybedeceği 
zannına düşcrdı. Eski Türkiyeli o kana
atte idi ki Türk bu b:ınka işlerini becere
mez, az zamanda cıvıtır. Halbuki tecrübe 
gösterdi: Türk, birçok ışi mükemmelen 
başardığı gibi, saglam bir banka yapmn
sııu da öğrenmiştir! 

İşte, bu hal, memleketin kend· kendi
sine karşı, çoktanberi ilk defa olarak gös
termiş olduğu cmniyetın eseridir. Bu 
emniyet doğmasaydı, '!'ürk kendi kl'ndi
sinin varlığına ve iş görme kabilıyctine 
güvenmiş bulunnusaydı elbet İş Bankası 
bugün, senelik raporlarında, her sene 

İş Bankasını kuran ve ona mılLctır. 
emniyet ve itimadını kazandıran 

Celal Bayar 
biraz daha büyüyen çok milyonlu buyük 
rakamlarla konuşamazdı! 926 senesinde 
İş Bankasının İzmır şubesı açıldıgı za
man ben İzmirde idim ve b nkalarla ya
kından çok fazla alakam vardı. ô zaman 
bilirdim ki İzmir İş Bankası gişeleri ynl
nız borç para almak ıstıyenlerle konu
şurdu. Bankanın yakın alaksdarları ha
ricinde, halk sermayesı olarak, kımsenın 
tevdiat getırdıği görülmezdı. Yavaş ya. 
vaş seneler geçtikçe, banka, etrafında 

psikolojık bir muhit yaratmaya muvaffak 
oldukça, bir yandan da halk, elindekı pa• 
ralannı onun gişeler.ne getirmeğ ~ b .,.
ladı ve banka bu suretle büyiidü. D, ha 
dün kendı kendisıne itimad etmıyl n 
Türk, birdenbıre varlığına olduğu k d r 
cİŞ• ine de, İş Bankasına da emnıyct J -
verdi. İşte inkılabın derinlığı ve b". uk 
ruhi kuvvetı buradadır! 

* İş Banka mm senelık raporunu okur· 
ken bütün bunları hatırladım ve duşün· 
düm, netıcede ıçimde büyük bır memnu· 
niyet ve ferah duydum. Hu memnuniy,.ti 
ifade ederken Celal Bayarı da hatırl:ı

mak bir kadirşınaslık o!ur. İş Banka:; P-ın 
kasa~-ırma karşı halkın ruhunda uyan l" 

ve oradan da milletın kendı kendıs:ne 

inanmasına kadar giden bu emniyet ve 
itimad, en başta, onun eseridır. İş Ban
kasının başında ona emnıyet eden halk. 
bu defa da onu hükumet başında kend,si 
için cemın• bır adam olarak görüyorsa 
haklıdır. Çünkü Celal Bayar, evvela ken
di kendisinden emin bir insan oldu. SC'n
ra milletten emniyet istedı ve miJletc 
kendi kendısinden emin olmak lazım gel
diğini öğreten bir b3nkacı, bir devlet a
damı \'e nihayet bir başvekil oldu. İş 
Bankası etrafında hııklı veya haksız de
dikodu yapabılırız. Her işde gah haklı Ye 
gfilı haksız mutlaka bir dedikodu mn\'• 
zuu bulunmak elbet zaruridir. Fak:ı.t, 

hiçbir zaman şunu unutmamalıyız ki 
milletin kendi kendisine itımad. demek 
olan bugünkü vaziyet, çok büyük b r e
serdir. Memlekette, artık büyük, pek b i
yük bir inkılab olmuştur. Tiırk ha?ı.ı, 

Türk milletmin Jruvvetıne inanmış ' e 
canının yongası olan parasın., çoktanb(\,, 
ri, yalnız Türk bankalarına emniyet ct-
meğe alışmıştır! M. B. _ Dikkat edin, boya 1covası üzerini

ze dölcüLeccTc .. Elb;seleriniz boyanır: .• 

~ 
Melısiha kadınları aslıerliğe hazırlanıyor/ar 

Neş'e 
Bayılırım neı' eye, 
Alı•il.:lı nedir bilmem, 
Sebep oar mıdır, neye, 
Dururken kır.ayım hem? 

Asık •uratı ıevmem, 

Ben güleTyiU iste.rim; 
Hiddet, ıiddet iatemcm, 
Sükuneti ıerJeri,;.. 

Gülmeli ne olar•a, 
Bundan iyi ne var ki!. 
Daima hüzün, taaa, 
Acap ne yarar ki!. 

1la7 em - Nasıl mani olabilırim. Boks nizamında bu. tarzda vuruşu meneden 
bir madde yok ki!" 

Her fey geçain alayla, 
Y aııyalım böylece; 
Gülelim lıahkalıayla, 
Her gün, hem de her gece. 

** 
Meksikada kadınlara da çok esaslı bir askeri terbiye verilmektedir. Resimde 

Meksikalı kadın milislerini bir geçid resminde görüyorsunuz. 



Zalim imparator Şih-Hiva:ıg Çini bir mezllahaya çevirmi§ti 

Türklerin Çine, kuvvetli ordularile, Gafil hükümdar, yavaş, yavaş sarayı- Onları da benimle beraber göm. Ölü· 
muntazam süvarilerile, medeni silahla • nın boşaldığını hissetmiyordu. Kimse ya- mümden sonra açıp ta cariyelenrni kur
rile yaptıkları akınlar; Çini §aşırtmış, nında yaşaınağa, çalışmağa cesaret ede- taramasınlar .. 
herkeste büyük bir korku uyandırmıştı. miyordu. Çünkü ağzından kazara kaçı· İmparator öldü. Oğul babasının vasi
Bu Türk akınlarını durdurmak için, o racağı maziye aid küçük bir kelime, der- yetlerini unutmadı. Ölüsünü mezara ko
zaınana kadar küçült, k.üçük hükumetler- hal ölümle cezalandırılan bir suç olu- yar koymaz biribirlerlne bağlı olan 100 
den mürekkeb olan Çini Şih-Hvang na- yordu. cariyeyi de en katı yürekleri bile plrça
mında bir hükümdar ilk defa esaslı bir SeneJer geçti ve zalim imparator ihti- lıyan canhıraş feryadları arasında içeriye 
&ekilde bir araya toplamağa muvaffak yarladı. Ah bu ihtiyarlık! Ölmek, bütün tıktırttı. 
olmuştu. bu güzel şeylere veda etmek onu müdhiş Bir salon halinde düzeltnmiş olan bu 

Çinlilerin dediklerine bak11vsa; bu hü- surette ürkütüyordu. 'mezarın içinde yannn sayısız mumlar. 
kümdar, büyük vahşi gözlere, yırtıcı kuş- Çakal sesini andıran sesile ortalığı çın- buraya esrar dolu bir manzara vermişti. 
larınkine benziyen ellere, çakal sesi!1e ve latarak: Artık iş bitmiş ayrılacaklardı. 
bir kaplan kalbine malikti. Kendisinden - Bana bir filim bulunuz! B!r ilaç yap· Yeni hükümdar, mezarı inşa edenle 
başka hiç bir varlık tanımaz, ülkeyi ida- sın, ·hayatımı uzatsın, beni gençleştirsın! ihtiyar emekdnra: 
re için, demirden ve kandan başka bir diyordu. - Son defa bakınız! Babam rahat ya-
kuvvet bilmezdi. · İhtiyar bir emekdarı yanma korka tıyor mu? dedi. 

Türk akınlarına mani oirnak için Çi • \korka yanaştı: Bunlar hiçbir şeyden şübhelennıiyerek 
nin şimaline 2400 kilometre uzunluğun- - Alim kalmadı. Hep::ini öldürttünüz! bakmak için içeriye girdiler. Fakat ani 
daki büyük duvarı, yani Çin seddini de - Peki, yenileri yetişmedi mi? olarak Üzerlerine kapanan kapı, onları 
bu adam kırbaç ve kan sayesinde vücu - Hayır! Alim olabilmek için çok ki- da bir daha çıkmamak üzere efendilerl-
de getirtmişti. I tab okumak lazımdır. Halbuki siz bütiin nin yanında bıraktı. 

Hele alimler, tarihçiler, edib1er ve şair- kitabları yaktırdınız. İmparatorun saklanan ölüm!l nihayet 
lere müdhi§ düşmandı: . Haris imparator boynunu büktü. İlk duyulmuştu. Babasının ölümünü işaa e· 

Bundan evvelki Türk Şu-u süliıJesinin defa olarak yaptıklarına nedamet edi- den vezir Li-Suyu yeni hükümdar astır
asırlarca çalışarak meydana getirdikleri, yordu. mış ve vücudünü parçalattırrnıştı. Gene 
edebiyat ve tarih, bunurı nazarında ken- - Ya, dedi. Dernek b:ma böyle bir ilaç her yerde cellfıd satırları oynuyor. İmpa-
disini küçük gösteren ve onu hiç mesa - yapacak kimse yok! ratorun mezarını sorunlar, maziyi andık· 
besine indiren bir varlıkt1. Büyük duva- - Hayır! lnrı için katlediliyorlard1. 
nn banisi bu küçüklüğe nasıi tahammül - Fakat ben ölürsem, genç ve güzel Son kalan münevverl~r. kendilerini bu 
edebilirdi? Bunun için mazıyi ortndan cariyelerim ne olacak? korkunç zulümden kurtarmaları için 
kaldırmak ve geçmişe aid ne kadar kitab - Hiç .. sizden sonra gelene kalacak! çokt-.n Türkün büyük hakanına iltica 
varsa hepsini yakmak lazımdı. O buna asla tahammül edemiyordu. etmişler ve yardım istemişlerdi. 

Bir sabah veziri Li-Su'yu çağırttı: Hiddetle yerinden fırladı: Nihayet hakan ordusile, mağdur halkı 
- Tarih denen şu budalaca yazılmış - Yani oğluma mı? dedi. kurtarmak için har~ket ettı. Şehir halkı 

kitablar, benim azametimin, benim bü- - Şübhesiz! şanlı Türk ordusunun şehre dahil oldu-
yüklüğürnün bir nevi hn·sızlan değil mi- İri vahşi gözlerini açtı. Kartal pe.rıçe- ğunu duyar duy:qıaz imparatorun sara-
dir? 'Sine benziyen yumruklarını sık~ı. Önün- yına hücum etmiş. Kitab ve ilim katili-

Vezir bilatereddüd cevab vermişti: dekl masaya bir yumruk indirerek: nin kendisine halef olarak yetiştirdiği 
- Elbette efendim! . - Oğlumu hemen katlediniz! dedi. oğlunu barsnklanndan çekerek öldür-
-. Şu halde bütün bunlan yakmak, bu Emektar ihtiyar, onu bundan güçlükle müşlerdi. Böylece miladdan evvel 179 ta-

yalancı kitabları saklıyanlar bulunursa vazgeçirebilmişti. Göz~elerinin başka el- rihinde Türk hakanlarından Vu-Ti Çın 
onları da yakalayıp idam etmek lazımdır. lcre düşmemesi için güzel bir usul bul- tahtına oturmuş bulunuyordu. Bu Türk 

- Ferman sizindir! muştu. Mezan şimdiden kimsenin bilme- hakanı, adaletile yalnız Çini değıl, birer 
- Git dediklerimi yap! diği bir yerde gizlice yapılacaktı. Ölü- Türk ülkesi olan Mançurıyi, Mogolistanı, 
Artık küçük bir tarih parçası, küçük münün yaklaştığını hisseder etmez, bil- Koreyi, Türkistanı da idare edıyordu. 

bir şıir kitabı affedilmez bir cinayet ve- tün servetile ve sevdiği yüz genç ve gü- Artık bütün topraklardaki demir maden· 
sik.ası haline gelmişti. Çin fılimleri, bu zel cariyesi ile birlikte oraya kapatıla· leri çalışıyor, kaybolan tarih ve edebiyat 
kıymetli kitabları biç olmazsa saklıyabil· cnk, ve ölünce, cariyeler öli.!sünün yanın- aranıyor, içki inhisar a!tında devletin 
mek için bunları büyük duvarların için- da bırakılacaklardı. büdcesine mühim bi!' vaıidat temin edi-
de yaptıkları bir yere koymak istemiş- Bu fikir, haris ihtiyar imparatoru biraz yrırdu. 

)erdi. Fakat tam bu işi yaparlarken yaka· teskin edebilmişti. Nihayet mezar hazır- Zamanında yaşamış olan müverrıh 
}anmışlar ve 400 kişi bir dakikada idam landı. O da ölüm dakikalarını yaşamağa Szuma-Şien şöyle der: 
edilivermişti. Kimse okumıyacak, kimse başladı. cİhtikar bitti. Mektebler ve kitablar 
tarihi, maziyi hatırlamıyacaktı. Maziye Bir gece zorlukla kendisini mezarımn meydana çıktı. Vergiler hafifhyerek 
aid en küçük bir kelime telaffuz edenler, başı ucuna getirtti. Oğlu da yanında idi. yüzde beşe indi. Her tarafta, tezgahlar 
derhnl yakalanıyorlar, sarayda hususi Yüz güzel cariye, bütün hazinesile bera- ve madenler çalışmağa başladı. Tarih ve 
bir surette vücude getirilmiş bir mey· ber kendisini takib ediyordu. edebiyat canlandı ve bulundu. İ~te bu 
danda kırbaç altında hayatlarını veriyor- - Oğlum dedi. Artık ölüyorum. Benim zamanda idi ki Türkistandan gelen usta
lardı. Yabud da diri diri kazığa oturtu- yüz kadınımı benimle beraber gömmcği lar porselen yapmak usullerinı getirdi· 
luyorlardı. unutma! ler. Az bir zamanda şehrin büyük kütüb· 

Hien-Yang şehri, büyük bir mezbaha _ Unutmam baba! hanesi 3.123 eski eserle, 2705 felsefi, 1318 
halini almıştı. Bu işde o kadar ileri gidi- - Hazinemi de yanının koy: şiir, 868 tıb, 720 askeri kitabla dolmuştu. 
liyordu ki, hatta cbugünkii imparator, _ Bunu da yapacağım!.. Çin hiçbir zamanda buncian daha rahat 
eskilerin hepsinden dnbn büyüktür> di- Sonra sustu. Kimsenin duymaması için bir devir görememişti.> 
yenler bile maziyi hatrdatt:ıkları için işaret ederek oğlunun başım ağzına ya- Yani Çin, tekrar Türk elile refaha, 
derhal öldiirülüyorlardı. Onun nazarın- kınlaştırdı ve kulağına fısladı: medeniyete, adalete, terakkiye kavuş-
da kadın, şarab, aşk varken, kitabın, ta- - Meznnmı yapanı, onun planını ha- muştu. 
rihin, edebiyatın, §'lirin ne lüzumu varclı. zırlıyan ihtiyar emektarımı da unutma! ,(Arkan \>ar). 

Valt Disney filmlerini 
nasıl vücu de getirir? 

Miki'nin babası sayılan bu maruf adam harikulade 
bir sabır ve tahammüle maliktir. 

Sinemanın ncş'esı o1an Miki!eri scy-J 
rederken onların ne büyük bir hayal 
kudreti, ne sarsılmaz bir irade ile yara

tıldığını ve gözlerimize zevk veren bu 
son şekillerini almak için ne sayısız el

lerden geçtiğini hiç te hatırlamayız. On
ları, beş on dakikalık bir alakadan sonra 
tamamile unuturuz. 

Halbuki Mikilerin babası olan Walt 
Disney bunları hazırlamak için hiçbh· 
stüdyonun yapmadığı ve yopamadığı bü
yük bir teşkilat vücude getirmiştir. 

Bu stüdyo, ilk zamanlar bir hayvanat 
bahçesi halinde idi. Her cıns hayvan ser
bestçe hareket ederek orada bulunan 
ressamlara Mikilerin kartonlarını hazır
lamak fırsatını verirdi. Fakat buraya a
lışmıyanlar için çok tehlikel, bir yerdi. 

İşler günden güne fazlaıaştı ve stüd
yoda değişikliklel' yapıldı. Hayvanlar bir 
tarafa alındı. Diğer tarafa laboratuarlar, 
projeksiyon odalan, çalışma }"erleri ya
pıldı. 

Şimdi, ressamlar hangi hayvanı efüd 
etmek istiyorlarsa telefonu açıp projek
siyon dairesine: 

- Hipopotamı, yahud aslanı getiriniz! 
diyorlar. Birkaç dakika içinde de bu 

hayvanlar mahalli mahsuslann«ı getirili· 
yor. Bu suretle hayvanın muhtelif ceb-

Walt Disney'in müessesesinde bir 
san'atk6.r çalışırb!n 

bir sabra malik olan Walt Disney bu ıt • 
razlara aldırmamış ve c Üç küçük d()' 
muz> filmini hazırlamıştn·. Zu filmin ı.ıı· 
zanmış olduğu emsalsiz muvaffakiye• 
Walt Disney'ye büyük bir cesaret, ark ' 
daşlanna da derin bir takdır hıssi ve • 
miştir. 

Bu muvaffakiyetlerden kuvvet ala 
Disney gene bir gün arkadaşlarına yen 
arUstler yaratacağını ve u1un bir filfTl 
yapacağını söylemiş, bu fikre bu defo d• 
bütün arkadaşları itiraz etmişler; buntıtı 
çok tehlikeli bir teşebbüs olduğunu, bU• 
tün şöhretini kaybedeceğ:r.i ve kat'iye 
muvaffak olamıyacağını da ilave etm·~· 
lerdir. Fakat Walt Disney gene fikrind 
sebat etmiş ve üç uzun sene, geceli gürı• 
düzlü çalışarak büyilk bir aşk masalı 
lan: 

cPamuk Sultan ve Yedi Cüce> filmı• 

yaratıvıştır. 

1 Bu film hakiki artistlerin çevirdikle 
filmlerden çok daha güç, çok daha ma • 
raflı olmuştur. Çünkü burada ne can 
bir artist ne de hazır bir dekor mevcurl· 

Büyük san'atkann yeni yaratıı~ı 
cPamuk Sultan> 

heden muhtelif pozları ressamlar tara· 
fından tesbit edilerek film için lazım o
lan kartonların esası haz.ırlanıyor. Sonra 
bunlar elden ele geçerek renk ve mana
sını alıyor. 

Walt D.isney, kartonlardan film yapa

cağını arkadaşlarına ılk defa söyledi~ 

vakit hepsi, bunun çok manasız olduğu
nu ve bu te§ebbüsün para ziyaından baş
ka bir işe yarnmıyacağını söyliyerek o

nu, bu düşüncesinden vazgeçirmeğe uğ
raştılar. 

Fakat çok kuvvelH bir irade; sonsu.ı 

du. Hepsi yemden yaratılacaktı. Filmd • 
ki tipler de çok şayanı d:kkattir. DünY • 

da mevcud musiki aletlerinin çalamıY· • 
caklan hususi bir mü~L~ hazırlanmıştı•· 

Bu müziğe göre de yeni filetler icaô ed 

mişür. 

Bu film için 1500 ton boya kullanı · 
mıştır. 2.500.000 karton hazırlanmışt" 

Bunun 800,000 adedi tt:nıamilc kullar·· 
mı§tır. 

Film gösterilmeğe henüz başlanmı~ o · 
duğu halde §imdiye kadar hiçbu- filrtı1 

nasib olmıyan bir alaka ile karşılanır' 
ve bütün hasılat rekorlarını kırmı~tı 

Bu eşi görlilmemiş zafer Walt. Disney r 
kıymetini artırmıştır. Ş!mdı her filti 
kumpanyası kendisine sırf kendi müeS' 
sesesi için arka arkaya cMiki:t sıparişlPf 
vermektedir. 

Valt DimmJ çal~ ma masıumda 
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M eş hu r adamların eşlerini tanır mısını 
= 

Me huT adamlaTJn 
hayat qleTini lanu mı· 
sınu:? lıte yukarıya İ· 
simlerini yanlanna yaz. 
dığım13 dokuz politik a 
ve bir iı adamının ve 
eılerinin resimlerini ko· 
yuyoruz. 

r 

? • 

• 

• Bunların arasında 
h. -.gi hadının hangi 
meıhar ad ımın ef: ol
cluğunıı bulunuz. T ah
minini%i kontrol etmek 
için ele 10 uncu sayfaya 
balıınu:. 

• ········ . . ....................................... ........................... .. ... . T ;.·RliiTEfti'SAYFA .. iAR:·····~-............................. .. 

K ara loldnn çadırlar altında 
yatan, bozkırlarda hayvan 

rurüleri güden, hayatlarını civar ül
kelere akınlar ve yağmalar yaparak 
geçiren Mogol milleti büyük bir im
paratorluk kurmuştu. Fakat büyük 

imparatorluklar §Öyle dursun, o 
zamanki küçük devletlerin ve prenslikle
rin bile onlardan daha büyük şohirleri 
vardı. 

Mogol hanlarının payitahtlaı ı onların 
idaresindeki milletlerin şehirleri yanın
da .saraylara göre kulübe gibi kalıyordu. 

Oktay Han taht'a çıktığı zaman da ay. 
ni hal devam ediyordu. Bu iyı kalbli, a
kıllı ve cesur hükümdarın ordulan şarkta 
Kora'yı, cenubda Çin'i, garbdn Rusya, Po
Jonya ve Macaristanı istila ediyordu. 
Kendisı de bütün vaktini av eğlenceleri 
ve ziyafetlerle geçiriyordu. 

Cengizin veziri Yelo-Çoçay da ona hız. 
met ediyordu. 

Cengiz Han vaktile Orhun nehri kena· 
rındaki Karnkurum mevkiinde H k 
lA a an 1-

n olunmuş, taht'a çıkmıştı. Fakat bu. 
rada bina ve saraydan ~ok çadır vardı 
Bu itibarla koca bir imparatorluğun mcr: 
kezi olmağa layık bir şahsiyet kazanurna
mıştı. 

Oktay Han'ın veziri ona bu vaziyctı a
çıkca anlattL Devlet merkezinin bütün 
diğer şehirlere örnek olacak şekilde ol. 
ması lazım geldiğini söyledi. 

Oktay Han emir verdi: 

- Dilediğin gibi bir şehir, bana da bır 
aaray yap! 

Oktay'ın veziri Çin kültürile büyumüş, 
Çin medeniyetini kavramış ve anlamış bır 
adamdı. Esasen o devirde garb medeni-

yeti henüz uyanmamıştı. Medeni.yet '!ller
kezleri Orta Asyadaki Türk ülkelerile 

Küçük Asya arasında ~oplanmıştı. Fakat 

Çinle olan münasebetler buralardan da
ha kolaydı. Vezirin gördüğü terbiye ve 

~h.sil ise imparatorluğu Çin medeniye
tine Yaklaştırıyordu. 

Çok geçmeden Çin'in meşhur mımar1a
n, ?nühendisleri, nakkaşlan, taşcı ve dül
ıerleri birer kervan halinde Oktay H3~ 

A ANI ÖLOMO ••• 
Jf • • 

Oktay Han'ın büyük kardeşi Çağatay, kardeşinin içki ile harab olmasına 
meydan vermemek için başına bir adam koydu ve günd~ ~uayyen· mikdardan 
fazla içki içmemesini şart koştu. O ktay Han da söz ~~rmışh! fakat d.ay.an~m~d~ 
Kadeh adedini çoğaltmadı fakat kullandığı kadehını de hır kaç mıslı buyuttu 

kabda bıraktığı tortuları. kab1 ne hnle 
soktuğunu gösterdi: 

- Bunu böyle yaparsa midenizı ne ~.lo 
maz? 

nın payitahtına gelmiye bnşladı. Şehirde 
büyük bir faaliyet vardı. Oktay Han'm 

yeni sarayı bilhassa büyük emekler ve 
masraflarla yapıhyordu. 

Nihayet 1236 senesinde saray bitti. Ok
tay Hun resmi küşadını yaparken bir de 
büyük ziyafet verdi. Bu ziya!ctte impara-

torluğun büyüklcrfie birçok şehirlerin tn
nınmış adamları, komşu veya uzak dev
letlerin elçileri bulunuyordu. 

Oktay Han vezirinin yaptığı işlerden 
pek memnundu. Ziyafette ve herkesin ö
nünde kendi elile ona kadeh sundu: 

- Ben saltanatımda1<i bütün saadetle· 
ri senin çok akıllıca verdiğin nasihatlere 
borçluyum. 

Dedi. 

Sonra başka devletlerin elçılcı ıne dön· 
dü. Büyük bir gururla onlara sordu: 

- Memleketinizde böyle bir vezir var 
mı? 

Misafirler sarayı hayran hayran gezı
yor ve seyrediyorlardı. Durac;ı büyük bir 
bahçenin ortasında yapı'mışt .. Havuzlar, 
fıskiyeler, tabiati taklid suretile yapılmış 
çağlayanlar, pınarlar, ceylan yuvalnrı 
vardı. Dört kapısından biri imparatora, 
diğeri Cengiz soyundan olan prenslere, 
üçiincüsü saray kadınlarına ve sonuncu
su da umuma mahsustu. 

Sarayın etrafında prenslerle devlet a· 
damlarının yaptırdıkları saraylar bulu
nuyordu. Böylelikle koca bir şehir kurul
muş oldu. İmparatorluğun kuvvetli olma. 
sına, hududlnnn çok uzak bulunmasına 
rağmen şehrin etrafına yüksek ve kuv
vetli bir duvar örülmesi de ihmal olun
madı. 

Oktay Han buraya (Ordu Baluk) yani 
Orduşehri adını verdl 
İmparatorluğun başvekilJ geniş görü~-

Yazan: Kadircan Kaflı 
lü bir adamdı. Şehrin bütün vilayetlerle 
daima ve sıkı münasebette bulunması lfi. 

zırndı. Bunun için de her tarafa yollar 
yapıldı. Yalnız Çine giden yolların sa· 
yısı (otuz yedi) taneydi. Bu yolların her 
beş fersahlık mesafesinde birer konak 
yapılmıştı. Konaklarda atlarını değişti· 

ren süvariler veya arabalar sür'ntle yola
lırlardı. Oktay Han'ın zamanında bu şeh
re hcrgün yiyecek ve içecekler dolu beş 
yüz araba girerdi. Bunların hepsi de sa
raylara ve halka dağıtıltrdı. Böylelikle 
(Ordu Baluk) eski Rom::ı gib; vilayetlerin 

parasile geçinen, tnmamile emliik ve a· 
kar sahibleri gibi yaşıyan bir halkla dol
muştu. 

Fakat Oktay Han bu sarayda ancak ilk· 
baharın bir ayını geçirirdı. Yazın Ormek
tua adındaki ynylnda otururdu. Burası 

serindi ve Mogol ruhuna, Mogol arzusu· 
na uygundu. Oktay Han'ın yayladaki ça

dırı tarihin en büyük çadırı sayılnbilır. 
Çünkü içinde bin kişi cturabilirdi. Bun-
dan başka ak keçeden yapılmış olan bu 

koca çadırın içi altın işlemelı ipeklerle, 
gayet muhteşem bir şekilde kaplanmıştı. 

Bir Acem mimarı Çin mimarına reka· 

bet için Karakurum'dan b!r gün ötede bir 
başka saray yapmıştı. Oktay Han bunu 
da çok sever ve senenin bir kısmını ora· 
da geçirirdi. 

Sonbaharda altı hafta için Kösşe gölil
nün kenarında otururdu. Kışın da (Ong 
• Ki) deki sarayına yerleşirdi. Buranın 
etrafı avlarının bolluğile meşhurdu. 

Oktay Hnn'm orduları her tarafta za· 
ferden zafere koşuyordu. Bütün Asyanın 
ve Şarki Avrupanm serveti onun ayakla
r:mllı diblne akıyordu. Veziri her şey! iyı 

idare ediyor ve kendisıne eğlenceden 
başka bir şey kalmıyordu. Oktay Han bel-

ki bu sebebden dolayı ötedenberi adet e

dindiği içkiyi artırdı. 
Oktay'ın büyük kardeşi Çağatay, Cen· 

giz yasasına çok bağlı, yasanın tatbikında 
çok titiz bir adamdı. Oktay kendisinin 

hükümdar ve onun prens olmasına rağ· 
men Çağatayı sayardı. 
Çağatay kardeşinin hastalığına üzül

dü. Onu içkiden tamamilc vazgeçirmcnın 
imkansız olduğunu kabul ediyordu. Fa. 
kat hiç olnınzsa azaltmah, hastalanmasına 
meydan vermemeliydi. 

Bunun için hatta Oktay Han'ın yanı· 

na onun içkisini kontrol etmek üzere ken-
disinin güvendiği adamlardan birini koy

du. Kullandığı kadehin muayyen adedin
den başka içmemesini şart kıldı. Oktay 
Han söz verdi. Fakat tayin edilen içki o
nu kat'iyen tatmin etmiyordu. Üç beş gün 

ancak sabredebildi. Verdiği sözü de tut

muş olmak için eskisinden birkaç misli 

büyük kadeh kullanmağa başladı. Çağa

tay'ın adamı müşkül mevkide kalmıştı. 
Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse S3· 

kal bulaşacaktı. Nihayet göz yummaktan 
başka çıkar yol bulamadı. Oktay Han 

büyük kardeşine adam gönderip de: 

- Ben seni atlatmanın kolayını bul-

Dedi. 
Oktay Han o sırada elli altı yaşıııdıı 

bulunuyordu ve on üç sencdenberi sa] -
nat sürüyordu. 

İçkinin kendisine yaptığı kötüh n 
derecesini pek güzel an~ıyordu. Hatta b ı
ııu vezirine ve yakınlarımı d t söyluy -
du. Fakat bir türlü vazgcçpn•ıyordu. G • 
ne bol bol içiyor, kend!nden geçcc<'k k • 
dar sarhoş ohıyor, sızıp kalıyordu. 

1241 senesi teşrinisanınin yirmı el -
kuzuncu günüydü. Asyanın en iyi kalbi , 
en zengin ve büyük hükümdarlarından 
olan Oktay Han gene adamakıllı saı 
olmuş, kendisini bilmiyccek bir halde -ı

tağına gfüürülmüştu. 

Ertesi sabah odasından çıkmadı. Ep ,._ 
ce beklediler. Merak eden·K ıçcrl gir • 
ler onu yatağında cansız buldı•lar 

OUgün mü, paralı eğlenti mi ? 
Beyoğlunda bir çtelde tertib edı -

len bir nişan merasimi için tab"ettir· -
len davetiyelerin meccanen dağıtılma· 
sı icab ederken Jnk ve İsak is 'mli iki 
kişi tarafından tanesi 75 kuruştan sa -
tıJdığı görfümtiş, yakalamırnk ;niiddc -
umumiliğe teslim edilmişlerdir. 

Yüksek t edrisat müdürünün 
tcdkikleri 

• Ytlkset Tedrisat Umum Mudürü Cc\ d 
dün akşama kadar Ünivers trde mc ıl 
olmuş, Rektör Cemil BiJs,,.ld ·n muht lif 
işler etrafında izahat. almış, prrıfesörl ı le 
görüşmüştür. 

Umum müdur yüksek m..ıa ı;m m kl -
bi ve pavyonlann ;nşaatmı görmu , • -
zım gelen direktifleri verın stir. 

dum; "kadehi büyüttüm. Silivri ye yeni bir şamnnr' a konuldu 
Diye haber verecek değildi ya .•• Bu ol- Deniz Ticaret Müdürliıit ;.ı limanın -

mayınca Çağatay nereden haber alacak- daki bütün şamandıra1arı tamır ctt r 

tı? ve bunları yeniden boyat?I' ' •r. 
Böylece günler ve haftalar geçiyordu, Aynca Silivriden motor v vnp ı 1 
Veziri de onun çok içmesini istemiyor- takılarak bir kaza ynpmnsı..,•n önün 

du. 1 çilmek Üzere eskiden batmıs olan g mi 
Bir gün Oktay Han'ın içkisinin ısıtıl- enkazı üzerine bir §amandır.t konu1mu)

dığı kabi aldı. Hakana götürdü. İçkinin tur. 



Artist olmak için artist 
doğmak IAzımdır 

Ktlta1ıyadan A • 
ziz de §tLnU soru • 
yor: 

-- Sınem:ı 
tisti olabilir 
yhr.~ 

ar· 
mi• 

Tecrübelerinden istifade 
etmesini bilen bir tip 

~f!/OtıkG• 
nhisardan Zeki 
Demirelin mali de 
şu: 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

SPO 

Estonyada yapılacak Avrupa Grekoro -
men güreşleri Avrupa p.mplyonn&ına iştirak 
edecek olan takımın seçmeleri 10 Nisanda 
Süleymanlye klübündı :yapılncaktır. Güreş 
Federasyonu Relslnln de bulunacağı bu mü
sabakalar, hususi olarak yapılacak, gilre§ 

Üçüncü Balkan matbua 
kongresi toplanıyor 

Balkan Ekonomik konferansı ile bir 'da bulunan Rumen hey'eti bugün, 1 
ilkte, ayın yedinci günü İstanbulda goslav ve Hellen hey'etleri de ~ 
toplanacak olan üçüncü Balkan mat - buraya geleceklerdir. 
buat !konferansı hazırlıklan ikmal e - Konferans Yıldızda, merasim kÖŞ 
dilmektedir. künde toplanacak ve dört gün de 

edecektir. 
Sinemayı ve ar· 

;tisileri sevmek ve 
taklide özenmek; 
(Artısı olabilmek 
içL'l kafi değildir.) 
Figuran vaziyetin· 

Tecrübelerinden 
istüade etmesini 
ve karşısındakile • 
rine saygı telkini " 
ni bilenler intizam 

" salonuna seylrcl alınmıyııcaktır. 

Bu konferansda Türk matbuatını 
temsil edecek olan hey'et Anknradan 
iştirnk eyliyecek meslekdaşlanmız -
dan Ercümend Ekrem Talu (Son Pos -
ta) evvelki ~n, Falih Rıfkı Atay (U
lus) v:e Reşad Nuri Darago (Fransızca 
Ankara) da dün şehrimize gelmişler -
dir. 

Murahas hey'etlet şerefine !start 
belediyesi tarafından bir akşam ziy• 
feti, ve Türk hey'eti murahhasası U 
rafından da bir öğle ziyafeti verilecel 
gibi, muhterem misafir meslekdaşıd 
mıza lstanbulun temaşaya şayan Y' 
leri gezdirilecek ve Yalovaya da hu" 
si vapurla bir gezinti tertib olunaca~ 
tır. 

de herkes sinema artisti olabilir. Ba§I'ol • 
!erde muvaffak olabilmek için bir parça 

da artist doğmuş olmak gerektir. 

• 
Çabuk kızan bir tip 

Karaman• 
da-.ı Celal Akpır.a1' 
d:ı f oıograf ının 
t ahl föı.i isttljOT; 

Kendi halınde
dir. Ataklık ve a. 
tılganlık yapmaz. 
Başkalarını kızdır .. 
m!lz. Fakat buna 
mukabil çabuk kız. 
dınlabi1ir. Alaya 
şakaya tahammülü kuvvetli değildir. Bo-

kaidelerine de uymuş olmıakla muvaffa • 
ldyet sebeblerini arttırmı~ olurlar 

• 
Emeller daima meşru olmahdir 

Ankaradan Ha • 
ltlk imzas"le soru • 
Zuyor: 

- Emetıme ka ~ 
~cak mıyım? 

Emeller mak • 
bul v~ meıru ol • 
dnkça ve ona vl· 
sıl olmak için ll • 
zım gelen yollar-
dan da yüründük
çe endişeye mahal yoktur. 

• ğazını severse de rahatına pek düşkün - Hedefler daima m·af Om olmalıdır 
lük göstermez. 

• 
Siddet ve sertlik zararlıdır • 

Osmaneli o1'uyu· 
cu.lcırımtzdan E • 
min sa·d soruyor: 

- Muvaffa1; o • 
lacak•mıyım? 

Ameli işlerde 

muv.dfak olması 

için lazım gelen 
beaeni vasıflara 

sahfo bulunması 

isabet ihtimalle • 
rini çoğaltmaktadır. Yainız yerinde ol • 

mıyan sertlikler, şiddetler ekseriya za • 

rarlı olabilir. 

• 
Becerikli bir tip 

Ankaradan Meh 
meıl de karakte • 
rirıiıı tahlilini is • 
ti yor: 

Becerikli olan -
lar zorluklar kar • 
şısmda bile mu .. 
vaf fakiyetleri ko. 
laylnştınrlar. Baş

ka ıannın hizmeti• 
n!.! koşmakla yara· 

tılan muhitin maddi faydalar doğurabi -
leceğini ae kabul etmek lazımdır. Neş'e• 
nin muhafazası ise hayat zorluklarına 

mukavemetin başında gelir. 

• 
Mücadeleden yılmayan bir tio 
Okuyucu· 

lm•.nı.ıdaıı Meh .. 
eli Koyun bakan 
sor ıyor: 

- Muvajfa1; o .. 
lacak mıyım? 

Mücadele, mü .. 
nakaşa, zorluklara 
tahammüı ve yıl • 
mamak gibı vasıf
ları muvaffakiye -

te ) arar bir hale sokmak liizımdır. 

• 

Ankaradar. Neu-
::ad imzasile soru • ...,...._..,,.... 
luyor: 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

Hedef malfun ol· 
dukça, isteklerde 
de ihtıras bulun • 
madıkça muvaffa. 
kiyetsizlik ihtı • 
malleri azalmış 

Ciddi 
A nkaradan. Sii • 

leyman TClfÖZ de 
ftmu soruyor: 

- Arzumda mu
tıaff ak olacak mı • 
yım'? 

Dürüstlü· 
ğüne, ciddiyetin• 
güvenenler için 
muvaffak olma • 
mağa sebeb kal • 

mamı~ olur. 

• 
bir oenç 

• Uysal bit tip 
Erzurum• 

dan müdür oğlu 

da fotoğrafının 

tahlilini istiyor: 
Yumuşak başlı 

ve uys~ halleri 
vardır. Rahatına. 

boğazına titizli1' 
göstermez. Men • 
faatlerini kolay • 
lıkla dağıtmaz. 

Kulağı delik ve gözü açıkbr, etrafında 
olup bitenleri çabuk duyup görebilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • 
Adres • • 

DIKKA:T 
Fotograf tablll11çln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

Ağır slldeLte Çoban Mehmed, yan ağırda 
Mustafa rattbsiz olduklnnndan seçmelere 
glrmlyeceklerdlr. Stıçmeler 56, 61, 66, 72 ve 
79 Jdlolardakl gureşcller arasında yapıla -
caktır. 

Tecrübe musabakaları yirmişer dakika 
devıım edecek, yenlşden zlyade müsabır.ın 
tahammülü ve teknik kablllyeti takımı tes
blt etmekte esas olacaktır . 

Güneş klübünUn bir tavzihi 
O ün eş klfibil Başkanlığından: 
Son günlerde gazete ve spor mecmuala -

nnda Gun~ ve Galatasaray klüplerlnln bir
leşmek üzere oldukları hakkında bazı neşri
yata tesadüf edilmiştir. Bu neşriyatın gerek 
umumi efkA.rda, gerek spor mehaflllnde yer
siz bir takım dedikodulara sebebiyet verdi· 
ğın1 ve vereceğini nazarı dikkate alan idare 
heY'etlmiz vaziyeti bervechi iti sarahatle 
tavzihe lüzum gormfiştür. 

Hey'eti murahhasamıza, bunlardan 
başka Matbuat Müdlri Umumisi Naci, 
İsmail Müştak, Yunus Nadi (Cumhu -
riyet), Ahmed Emin (Tan), Asını Us 
(Kurun), Hakkı Tarık Us (İstanbul Ba 
sın Kurumu Başkam), Selim Ragıp E
meç (Son Posta) dahil bulunacaklar -
dır. .. 

• Balkan Antantı Ekonomi kon5 
Nisanın yedinci perşembe günü Y.ı~ 
sarayında toplanacaktır. Rumen ınıl 
rahhasları bugün, Yunan murabba:: 
rı da yann geleceklerdir. Öbür li ... 

Senato ikinci reisinin başkanlığın - konsey çalışmağa başlıyacaktır. ~ 

Ziraat: KOYUNCULUÔUMUZ 
1 - Galat.asaray klübu ne ıkl, lkl buvuk (Başta.rafı 6 ıncı sayfada) f Karagül kuzularının kıymetH derisini 111 

sene tadar evvel cereyan -eden ve neticesiz tun1" 
kalan temu ve müzakereler müstesna 01 _ Burada, mevcud ırklarımız arasında, memlekette yetiştirmek, iktısadıya 
mat üzere birleşme mevzuu üzerinde her _ bugün pek azalım§ olan Sakız koyunla • iyi dokunacak bir iş olur. Orta Anadoll 
hangi bir yeni temas vuku bulmuş değildir. rmı hatırlıyoruz: Sakız koyunlan, garbın nun iklim ve topraklan bu ırkın üreıtl 

2 - Gün~ klübü idaresi ile Galatasaray süt bakımından en iyi tnnınmıs Friz ırkı sine çok müsaiddir. Ankaranın Gazi çııt 
klübü idaresi arasında me\'cud prensip ve - ~ - İk' 'l' • 

zihniyet farla böyle bir birleşmeye manidir. kadar sutçudur. ız yavru vermek ka • liğinde yetiştirilen Karc.gül'ler bu so 
3 - Kaldı ki idare hey'etlmiz Jkl klüoün · biliyeti de % 160 gibi ona yakın bulun • teyid edecek güzel bir örnektirler. tıer 

ayrı ayn çalışmasının ve meşru rekabetin maktadır. Bu verimli ve kıymetli ırkı da- için Karaman ırkını da bunlarla ıslah '1f 
memlekette sporun lnklşafuıa yardım ede- ha çok kaybolmaktan koruyarak ele al • böyle bir yöne çevirmen~n kabil olduE' 
ceğl kanaaUndedlr. _ rnak, ve onu Türk koyunculuğunun süt nu da salô.hiyettar zooteknıstler söylı.I 

4 - Galatasaray klubfi ile, Fenerbahçe • . • . 
ve Beşlkta§ klüplerl ve diğer kluplerle oldu- 'eçhesıne esas yapmak lnzımdır. Egenın yorlar. 
ğu gibi dost ve kardeş olarak geçinmek b - sahilden çok uzak olmıyan yerleri ıçin Elhasıl hükumetin bunların hepsine~ 
rnnndayız. Sakızın korunması, ıslahı w.• üretilmesini rasile kıymet verdiğini ve düşündüğÜll' 

Askerlik işleri: 
Kısa hizmetliler çğırılıyorlar 

Fatih Kaymakamlıfından: 
1 - 833 doğumlu ve bu doğumhılarla mu-

ameleye Lö.bl kısa hizmetliler derecelerine 
göre askere alınarak a..şağıda yazılı tanhler
de hazırlık kıt'ası ve mektebte bulunmak u
zere sevkedlleceklerdir. Ehliyetnnme izler 
115/938 de, Orta ehliyetnamelerl: 1/7/938 de 
hazırlık kıt'asında. Tnm ehllyetnamelller: 
1/9/938 de: Yüksek ehllyetnamelller: 
1/11/938 de yedek süb:ıy okulunda buluna -
catlardır. 

2 - Deniz sınıfına mensup olan kısa hiz
metlilerden: Ehllyetnamesizler. 1/11/!!38 de. 
Orta ehllyetnamelller: 111,1939 da deniz ha
zırlık lat'aaına. Tam ehliyetnameliler: 
1/S/939 da: Yüksek ehliyetnamelller: 
1/5/939 da deniz komutntııığında bulunmak 
üzere aevkedUeoeklerdlr. 

• 3 - Demlryolu sınıfına ayrılan kısa hiz· 
metlller Afyon demiryolu taburuna gönde -
rileceklerdlr. 

4 - Kısa hizmetlilerin hazırlık kıt'a.sı ve 
mektebte bulunacnklan tarihten bir hafta 
evvel askeri muamelelerini tamamlamak ü
:zere vesikalartle birlikte Fatih askerlik şu -
besine muracaııtları ve zamanında bulunmı
yanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı 
Uln olunur. 

Askere çağrılanlar 
ı - 938 Nisan celbinde: 
Piyade sınıhnın 316 lll\ 329 dahli, jandar

ma ve deniz sınıfının 316 Ul\ 333 dahli, hıır:b 
sanayii sınıfının 316 llA 333 dahil, gümrük 
sınıfının 316 llA 332 dahil, gayri isiAm eıntın 
316 lll 320 dahil, doğumlularından henüz 
askerliklerini yapmamış olanlan silah altı -
na alınacııktır. 

2 - Deniz sınıfı için içtima günü 10/Nl
san/938 pazar günü saat 9 dadır. Bu sınıf

tan bedel vereceklerin bedelleri 9jNisnn/938 
günü akşamına kadıır kabul edlllr. Bundan 
sonra bedel alınmaz. 

3 - Piyade, jandarma, harb snnayU, güm 
rük ve gnyrilslı'\m eratın içtima günu 21/Ni
san/938 saat 9 dadır. Bunlardan bedel vere
ceklerin bedelleri 20/ Nisan/938 günü ak$a -
mına kadar alınıp, bundan sonrn alınmaz. 

teşvik edecek sebeblerin hazırlanması ümid ediyor ve Türk koyunculuğun.
memlekete büyük faydalar temin ede - yün, et, süt ve deri yönlerinde beklenile' 
cektir. bir ileriliğe kavuştuğunu görmeyi öılil 

Bugün çok kimselerin küçüksediği bir yoruz. 
veçhe de deri koyunculuğudur. Bilhassa 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme v 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

1. --- 399451 lira 38 kuruş keşifli 1stanbul'da Cerrahpaşa hastahanes:nde yapı• 
lacak Şirürji klıniği binası inşası vahidi fiat üzerinden kapalı zarf1a eksiltme}'' 
konulmuştur. 

2. - Bu işe aid evraK ve şartnameler §unlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık genel i3rtnamesi. 

D. - Özel §artname. 
E. - Keşif cetveli, tahlıli fiat cetveli, mesaha cetveli. 
F. - Proje. 

1stiyenler bu şartnameler: ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nisbeti11' 
de bedel ile Güzel Sa:ı'athlr Akc.dcmisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. 

3. - Eksiltme 21/4/1938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat teminat ver· 
mesi ve bundan ba~a aşağıdaki vesikaları getirmesi lazrmdır. 

1. - 1937 senesine aid 150 bın liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış iıt* 

şaat müteahhit vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse ııt• 
şaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühend:s veya miınıl* 

rın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla mü~te
reken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5. - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel kontlS" 
yon başkanlığına makbuz mukabihnde verilecektir. Posta ile göndcrllecek me1'' 
tubların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfı• 
nın mühür mumu ile iyıce kapatılmış olması şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. cl838> 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

• - Bedel vereceklerln şimdiden munme
lelerlni tarruunlamalan ve bedellerini yatır-
mağa başlamaları lllzımdır. ' 

Dünyanın her tarafında seve seve 

kullanılan, ve cildi bra,tan sonra 
pamuk gibi yumuşatan 

5 - Tayin olunan içtima gününde mü -
kelleflerln şubede bulunmalnn, içtima ı.;ü -
nünde gelmlyenler 2850 sayılı kanunla ceza 
göreceklerinden buna meydan bırakılmama
sı tebliğ ve IH'm olunur. 
---~·~· ~· ·-

POKER 
kullanınız. . 

Kararı rı sıf< sık değişen bir tip 
-----------' 1 

tıraş bıçaklarını 
Tokattan Tu-r • 

yud da f ~toaraf ı · 
nın tahlilini isti .. 
yor-

Kararların sık 

deg ~tirilmesi mu· 
ayyen bir hedefe 
vasıl olmak ıçin 

lazım gelen mesa· 
feyı uzatır. Hal • 
bu'ı:ı matlub olan 

lki kaçakçı tayfa yakalandı 
Frnnsadan Zonguldağa gitmekte olı:ın 

Hantalzade kumpanyasına aid Bürhnniye 
vapurunda gfunriık muhafaza te kllt'ıtı me
murları tarafından yapılan blr aramada ge
mi baş direğinin fenerllğine çekil~ bir pa
keL içinde 20 kalem kadın tuvalet eıyası ve 
lpekll çorap bulunmuştur. 

Ynpılnn tahkikat sonunda bu suretle ka
çakçılık yapmak isteyenlerin Hasan ve Kfışlf 
ndlı lkl tayfa olduğu anl:ışılmış, her 1k1s1 de 

kısaltmaktır. Bu da istediklerimizi değil; yakalanarak Asliye Beşinci ceza mahkeme -
istenilenlerı talbık etmekle mümkün ola- sine verllmlıUr. Kaçak eşyalar milaadere e _ 
r·ı: .. dllmlfU.r. 

~ Meşhur adamların eşleri 
1 - l\ladam naldvln 
2 - l\ladam Chamberlain 
3 - Sabık Kayser Vilhelm'ın zevcesi 
4 - l\ladam l.ebrun 
5 - !Uadam Ford 
6 - Madam Ağahan 
'1 - l\ladam Heryo 
8 - Madam Mussolinl 
9 - Madam Eden 

10 - Madam Görlnc 

Çocak insanların çlçetidir. Ba çlçetı 
sevmek ve koklamak lçlll Çocak Efı.lr -
ceme Karumwıa dalma 7ardun edhıb. 

' 

1 oevlet Demiryoll~ limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Halk Ticaret bileti yolcularının meccanen nakil hakkından istifade eden :rnU" 

ayyen miktardaki bağaj ve nümunelik eşyaları, ancak kendilerinın de bulundu1'• 

ları katarlarda meccanen nakledılir. Her hangi bir sebeble yolcusunun bulun * 
madığı katarlarda Halk Ticaret biletlerine müsteniden kayıtlı olarak nakledile'' 
bağaj ve nümunelik eşyalar meccani nakil hakkından istifade edemiyecekleti 
için seyriseri ücretine tabi tutulur. Sayın yolculardan bu hususu nazarda tut
maları ve seyahat esnasında muvasalat istasyonunun değiştirilmesi veya b~lc' 
katarla seyahat lüzumu hasıl olduğu takdirde bağaj ve nümunelik eşyalarııt1 

usulen istirdad ederek yeni muvasalat istasyonuna veya katara göre tekrl' 
'kaydettirmeleri rica o!unur. c90(h c1833• 



Emekli Tür't Generalleri yarınki dünya 
"Son Posta,, ya anlatıyorlar 

harbini 

Alman ve Rus orduları 
biriün karşılaşırlarsa 

netice ne olur? 

Büyük 1ıarı.ıcıen bir hatıra. Fransız piyadesinin bir. JHman mevznne rı.ucuyttU 

(Baştarafı 1 mci sayfada) bilir, bir rolü olacağını tahmin eder mi-
lere karşı taarruza geçtiklerini farzı mu- siniz? 
hal olarak düşünelim. Acaba bu taarruzu - İspanya, bugün bile fiilen harb için
hangi yoldan yaparlar? Nazari olarak Le- de bulunduğundan büsbütün zafa düçar 
histandan mı, yoksa cenubdan, Roman • olmuştur. Fakat Almanya ve İtalyanın 
yanın şimalinden mi yürünmesi lazım. yardımı ve kudretli bir ~alışma ile bu 
dır? yaralarını az zamanda irnpatabilir. 

- Kanaatimce, Alman ordusu cenub ~ Böyle bir vaziyetin hadis olması tak-
dan inemez. Zira bu taktlirde Sovyet Rus- dirinde, Fransanın otoriter devletler ta
ya kuvvetlerinin, yandan. tehdidi altına rafından ihata edildiğini görmüş olaca -
düşer. 

ğız. 

Şuşnigin gizli 
dosyası! 

Anafiliksi ve 
Katofiliksi 

Atatürk'ü muayene etmek üzere Pa • 
rlsten davet edilen maruf Profesör Fis • 
senger'in memleketine avdet etmeden 
evvel üniversite konferans salonunda. bir 
.konferam ffl'Clilini faDlllŞtık.. 

•Ana.fllabi "" lbtofilakslo naevzulu 
elan k .. yanı dJkka& ua.feransm bir 
llilisaamı nep'e4Uyans. 

Londra 4 (A.A.) - cDeyU Herald•ın 
Prag muhabiri bildiriyor: Eski Avus • 
turya Başvekili Şuşnig'in mahrem dos
yası Nasyo'1al - Sosyalistler idareyi ta
mamile ele almadan evvel Praga ka -
çırılIIl!itır. Fevkalade mühim vesika -
lan ihtiva eden bu dosya yak-nda İn -
giltereye nakl<>luİıacaktır. Çünkü Çe -
koslovakya hükfuneti bu dosyayı elin -
de bulunduran zatın Çekoslovakyada 
emniyet altında olmadığını, Alman ca- Pro!lsör konferansa, evvela Char -1 
sus teşkilatının faaliyetini bir kat da - les Richet tarafından keşfedilen tec -
ha arttırmış olduğunu bildirmiştir. rübevi anafüaksinin mahiyetini izah e

Vesikalar arasında, Alman siyaseti- derek başlamıştır. Albümin ihtiva eden 
nin içyüzünü gösteren Berhtesgaden bir madde, oldukça yüksek dozda zer
mülakatına dair mufassal bir rapor bu- kedilecek o1ursa semmi bir tesir hu -
Iunduğu gibi, ilhaktan evvel Şuşnig ta- su.le gelmez. Fakat ayni madde pek 
rafından -tevkif edilen Nasyonal - Sos - cüz'i mikdarda bile tekrar zerkedile -
yalist 'l'avs ve Leopold'un tcvkifierin - cek olursa, İspazm, kan tazvikinin düş 
den sonra Nazi merkezinde yapılan ta- mesi v. s. gibi vahim hastalık arazı gö
haITiyatta ele geçen ve Almanyanm rülür. Hafif şekillerde, astma, ürtiker 
Çekoslovakyada bir hareket hazırla - gibi hadiseler olur. Astına, ürtiker, baş 
<lığını isbat eden kağıdlar da vardır. ağnsı gibi bütün bu hadiselerin annfi -

Eski Avusturya Başvekili Şuşnig laktik olarak telakkisine Profesör Fis-
'çıldırmış mı? singer muarızdır. Bu arazı clntolerans:t 

Paris 4 (A.A.) - Paris-Soir gazetesi- tabirile zikretmektedir. Konferanscı -
nin Viyana muhabiri bildiriyor: Vjyana- nın mütaleasına göre bu tezahüratı hl:l
da dol~an bir şayiaya göre Şuşnig deli sule getiren sebeb sür'atle değişir. 
olmuş ve Viyana civarında kain Steinhof Meseia: Bir şahısda çileğe karşı bir Profesör Fissenger. 

timarhanesine götürülmüştür. tartı hassasiyeti görülebilir. Ve çilek muayenelerde zehirli bile olmadığı an 
Muhabir bu haberi teyid eden maltı- yedikten sonra kendisinde ürtiker ha - !aşılan bu boyanın tesirile sarılığa tu

mat alamamış ise de Steinhofa giden yol- sıl olur. Aradan. birkaç zamaı: ~eçt~.k ~ tu1muş. Sarılık çoktanberi geçmi:? ve 
ların hücum kıt'aları ve jandarmalar ta- ten sonra mesela balık yemesmı mute d ..ıo .. a çocuk tekrar tu • 

ld k "b dah b · ·· dd t da sırf on an "' gu nsonr rafından muhafaza altına alınmı§ o u- a_\A v~. te: ır .. rı:.u :t s~~a k d' lumba ile ayni boyayı sık-maya bn1la "' 
ğunu görmüştür. ~dı .. ~.k ey.~~~ mu ea ·en 

1 
- mış. Bu sefer pek vahim bir sarılığa 

Muhabir şöyle yazmaktadır: sın e u 1 .. er gor ur. h b. tutulmuş ve bundan kurtulamıyarak 
«Tun. arhane cı·vannda muhafız kıt'ası Profesor bu hususta gayet oş !r . 

.. ah d · · ı t b .. vefat etmı~. 
görmeğe ahşık değiliz, Halbuki biz ora· muş ~ es~ı .~na mı~ ~e b~ m;şa .• - Profesör Fisseenger bu hadiseyi şu 
larda Şuşnig'i Viyanada Belveder sara- ~~e tmleyı~ı ~~ a;asın a. /r ço gu- suretle izah ediyor: İlk temasın (Klo -

Ylnda muhafaza eden adamları gördük.> luşme ere se e ıye vermış ır. f bova) tesirile ~ncak bir -
Pr f .. .. l k k h tal r n ro orm veya .J 

Aynı. muhabir Şuşnig'in anşlusdan ° esorun yaş ıca er e • as a 1 
- k kara cig~ er höcresi hastalanmıstır. 

dan birinin pek sevdiği bir genç ka - aç d k tı· bı·r ,.e;ener~s .., 
sonra uzun bir zaman tamamılt! bitkin .. . F kat · Bun an sonra uvve ı .. J 

.1 h' dmla munasebetı varmış. a sevgı- . h" 1 tesekkülü baş-. 

- Böyle bir harbde Alınanyanın he • İşte, bu vaziyet İngiliz ve Fransız or-
iefi Ukranya mı olur? dularının müşterek hareketini temin e -

- Ukranya olsa bile, bu gayeyi istih- den bir amil olabilir. 
bir halde kaldığını, fakat mumaı ey ın lisile beraber bulunduğu her defa da yon yanı genç ~ere er ~ .. ler; daf etmek için Rus ordusunu mutlaka 

mağlub edebilmesi lfızınıdır. Fakat, Sov
yetler de buna karşı elbette bır müd.a -

- Peki, sayın general, Amerikanır. re· takriben on gün evvel Almanyaya nak- k d' . d 'dd t1i b' ürtike,.. husule lamıştır. Halbukı bu genç hocre .n; r? d en ısın e Şl e ır • h . t' k f 1 d Radium ve 
u. ledildiğini yazmakta ır. gelirmiş. Ürtiker, genç kadının vücu - assasıye ı p~ ~z a :r. kalan genç 

- Bu da askeri olmaktan ziyade siyasi Rivayet edildiğine göre nasyonal-sos- dünde bulunan bir amilin husule ge -ı Rontgen şua arına maruz . t .. ter 
bir sual. Yalnız bariz olan cihet şudur ki valistler tarafından yapılan heyecanlı te- t' d .•. d" ·· "] "ı: ve dudak boyası höcrelerin pek fazla hassasıye gos _. 

.J ır ıgı uşunu mu"' ' 1• d ş·mdi ise bu 
Amerika, Japonyanın tevessüüne mey- zahüratın bıraktığı intıb:ı Şuşnıgin deli sürme pudra v. s. bu hususta tedkik et- dikleri esasen. m~ 'ın: ur. ı, .. , 

faa pliinı hazırlıyacaklardır. 
- Mesela, ne gibi? 
- Sovyet ordusunun hemen kat'i ne -

ticeyi verecek olan muharebeyi kabul e
deceğini zannetmiyorum. Bence Sovyet 
Rusya, ordusunun en kuvvetli buluna -
cağı mevkie kadar kuvvctıel'ini çekecek
tir ve muharebeyi orada yapmak istiyc
cektir. Onun için, bugün haritayı. açıp da 
ıu veya bu mıntakada m.:?ydan muhare
besi olacaktır, denemez. Alman kuv
vetleri, Rus ordusunu yakalamak, Rus 
kuvvetleri de, kendisi için en müsaid şart
lar içinde meydan muharebesini vermek 
istiyecektir. Bu da iki ordunun teknik ka
biliyetine bağlı bir şeydir. 

Ayni zamanda, Sovyet Rusya, bizCe de, 
bütün dünyaca da kap~lı bir alemdir. 
Belki umduğumuzdan daha kuvveUi
dir. Fakat Alman ordusunun teknik ka
biliyetini unutmamak }jzundır. 

- Almanya ve Sovyet Rusya arasında 
tahaddüs eden bir harb, diğer milletlere 
de sirayet ederek bir Avrupa harbi şekii
ni ala bilir mi? 

- Bu, daha ziyade diplomatik bir sual. 
Fakat otoriter ve demokrat milletler a • 
rasında bir çarpışma olacağın: iarzeder • 
ıek İngiliz ve Fransız blokunun galibiyet 
ihtimali daha kuvvetlidir. Lakin Alman
ya da umumi harbdeki hatasını tekrar et
mez ~anaatindeyim. Yani İtalyayı da be
raberıne alarak bir Avrup.ı harbine mey-
dan vereceğini ummuvo,...,·m Al . 

• • J ·.... • man sı -
yasetının mihveri, İngiliz :menfaatlerine 
taaruz teşkil etmiyecek bir <>ekilde t 

• ll' an -
zı.m olunacaktır mütale:asındayım. Nite-
kım, Almanya, İngiltcreden fili bir mu
kabele görmeden Avusturyanın ilhakı 
i§ini başardı. Bu vaziyetle, yani Alman 
ordusunun Brenncr geçid:.ne dayanması 
ile ileride, İtalyanın hareket scrbcstisine 
belki ilk mimi adım atümış bulunuyor. 

Şahsi fikrime nazaran, Almanyanı:n 
merkezi Avrupaya aid emeT1erini kısmen 
terviç, ,Fransa için zararlı olsa bile, İn -
giliz men!aGtlerine mugayir olmıyacak 
gibi görünüyor. İngiliz siyasetinin ana 
\'asfı Hind yolunun emniyı:Udir. İngil • 
tere, harbi, ancak Hind yoiunun tehli • 
keye girdiğini gördüğü gün göze ala • 
caktır. Nitekim, İngiliz imparatorluğu -
nun bugünkü hazırlıkları da o gün içil•· 
dir. Yani garbi Avrupa mü,•azenesi, bir 
Alınan telıdidile bozulmadıkça İngiltere 
için ön planda gelen mesele Akdenizin 
emniyetidir. Bu emniyet, bizim menfaat
lerimize de uygundur. 

dan vermek istemez. Demek oluyor ki, olmasına sebeb olmuştur. . d bunlardan hiç birinin erkekte genç höcrelerın uzerınde gayet cuz i 
Amerikanın yardım edeceği taraf, Japon- ~ıt~ke eh le getirmedim görülmüş. mik<larda olan kloroform veya boya 

b.. .. • k ur 1 er usu n• • b larsa mevcud farlı! 
yanın uyumesine mani oıma ıstiyen Halay için Nihavet profesör, hastanın ve bunun tesir yapmaga a~ 'h. ,· b~ 
taraftır. · . b' a· · has~asiyet dolayısıle va ım uzvı y • k ar/ar sevgilisini bir taksıye ın ırmış ve h ~ 1 k h le gelir Halbuki hastalı -- Sovyet Rusya mı demek istiyorsu -
nuz? 

- Evet! Sovyet Rusya ve onun müt • 
tefiki safında bulunması muhtemel olan 
İngiltere He Fransa. Artıl.t söylenecek bir 
şey kalmadığı için sorulacak sual d~ yok 
zannederim. 

General Küşad B. Yazarı tasdik ve te· 
şekkür etmek de bana düşüyordu. 

Sabih Alaçam 

Amerika da faşizm 
alcyhdarlığı 

Şikago -4 (AA.) - Bir ziyafet es -
nasında nutuk söyliyen Dahiliye Na -
zırı Ayks, bütün Amerika milletlerini 
gerek memleket dahilinde gerek mem
leket haricinde faşist ideolojisine kar
şı mücadelede bulunmağa davet etmiş
tir. 

Hatib şöyle demiştir: 

enı ar, kat'iyen birbirlerile en. hafif :~masta ~as a' \ us~1e zahi~en zararsız olan: 
(Baştarafı 1 imci sayfada) bile bulunmamalarını bızzat muraka - gın d~ a ame ı d bir nisbet me,•cud de

danlar bulunduğu halde, cenub vilayet
lerinde on beş gün sürecek bır teftiş se
yahatine çıkmış. Bu seyahatin Hatay iş· 
lerile de alakadar olduğundan bahsedi-

he etmiş. Buna rağmen erkekte, tak - ~a . e arasın a 
side kadının yanına oturur oturmaz ge gıldır. 

~~~~~~~~~-

ne şiddetli bir ürtiker hası~ 9lm~ş ve Avam TTama •asında 
bu suretle bu ürtikerin sırrı asabı te - ıı.ı ... n 

heyyüc<len nerı geldiği anlrujılmışt1r. Döğüşen meb'uslar 
liyor. Hakikaten de hasta pek merbut oldu : 

Hatayda Türkiye Cumhuriyet bayram~ ğu sevgilisini her görüşünde şiddetli (BaştaTafı ı inci sayfada) 

günile Hatayın istiklal gününün birer teheyyüc geçirmiştir. masını da istemiştir. 
milli bayram günü olar~k ilanı.. zımnın· Anafilaksi ve İntoleransta müşte • Başvekil, bugünkü vaziyet~ yeni ~eçim 
da lazım gelen emirnamelerın neşredil- rek olan histamin namındaki madde • y~ılmasma müsaid olmadıgım soyle
diğini gazeteler yeniden yazmakta ve bu· nin vücutta serbest kalmasıdır. Mua?'- miştir. 
nun, Sancag~ın kat'i olarak Türkleştirıl- 1 h. t · · açıga · · b }ardan "rthu~ yen bir sebeb tesiri e ıs anımı . Bundan sonra ışçı me us a 
mcsinin bir mukaddemesi olduğunu ila- çıkaran bir şahısda, ilk zamanlarda hıs Henderson, Noel Baker, Bayan Ratbon 
ve etmektedirler. tamine ancak ayni tesirin tahtında mey ve Corç Straus, hükumetin dikkatinı 
Şam mahafilinde musırran deveran e· dana çıkmasına vesile o1abilir. .. Mussolininin 30 martta söylediğ~ nutul: 

den şayialara göre Hatayda tatbik edile- Mesela: Ultra Viole şuaınm boyle üzerine ·çekmişler ve İspanyada miida
cek içtimai .~e siyasi . kan~.n, nizam :_e histamini meydana çıkardığı anlaşıla - haleyi alenen ıtiraf eden bu nutuk knrşı
her nevi mue~.seselerın Türkıyede hu- bilir ve eskiden beri de mallımdur. Fa- sında hükumetin hattı hareketi ne ola• 
küm süren reJım tarzında olması husu-). k t rofesör Fissinger'in bir müşahe - cağtnı sormuşlardır. 
sundaki. Tür~ taleblerlni Fransızilar. ka: a:S~e göre su sathından akseden gü - Straus'un sualine Chamberlain cevab 
bul etml§lerdır; Hatayda, meden, sıyası n alan da histamini meydana çı - vererek, İngiliz hükumetinin İtalya ila 
ve içtimai, her sahada Türkiyecıekı ~ren- me:ğ~kafidir. Mjsal olarak pr"ofes?r, müzakerelere devam kararında sebat ct
siplere istinad eden kanunlar ve nızam- maruf bir Fransız edibinin kızı uzerm- tiğini bildirmiştir. 

lar neşredilecektir. Ayni ri.~a!etle~ ~y- de yaptığı müşahedeyi anlat.mışt~r. Ka- Chamberlain politikasını müdafaa ~ 
deden gazeteler, bunun gunun bırınde rada. en şiddetli güneşde bıle bır ta - derken Hodzanın cChamberlain barıf 
Hatayın cTürkiye olmasu demek olaca· haınmülsüzlük göstermiyen bu genç davasına hizmet etmiş olduğuna> dair a
ğım da ilave ediyorlar. kız, su üzerinde bulunduğu zaman'.. ha- lan sözlerini tekrar etmlj ve Milletler 

Antakyada neşredilen Yeni Gün gazc.>· fif ve hatta batmak üzere _?1~n .. gu::eş Cemiyetinin halen hakiki bir kollektit 
lunan Faşizm, bizim kadim hürriyet tesi, bir de arabca nusha neşretmeğe ve şualarının tesirile, bütün yuzunu go • emniyet sisteminin esaslarını vercbile-
kapımızın önünde gürlemektedir. bunu Arablara meccani olarak dağıtma- zünil şişiren ve yüksek ateşle seyre_ - cek vaziyette olmadığını teslim etmekle 

ya başlanuş. Bu hadiseyi de esefle k~y- den bir ürtikere tutulurmuş. B~nun. u- beraber, bu müesseseden azami istifade 

«Faşizm, vakit kaybetmeksizin mü
cadele etmemiz icab eden hilekar ve 
katil bir düşmandır. Totaliter rejim, 
Amerikan müesseseleri için hakiki bir 
tehdiddir. Zira, vicdandan mahrum o -
lan ve erkek, kadın ve çocuğa karşı as
la merhamet hissi beslememekte bu -

Alman imparatorluk günü deden gazeteler, arlık vi'ransanınv da Tür- ~erine bu gibi hast.aların . ~~s:~mı?.e niyetinde olduğunu, İngiliz hükumetinin 
kiyeye rnümaşat etmege başladıgını ka~- Iontoforezile tedavı etm_ey.ı duşunmuş İspanyada ademi müdahale politiknsın
detmekte ve bundan dolayı meyus go- ve iyi neticeler elde etmıştır. <lan asla vazgeçmek ta3avvurunda bulun• 
rünmektedirler. Bu meyusiyeti artıran Mesela: Bu genç kızda profesöriln te madığını söylemiş ve 1ııgtliı: siyasrtiniıı 
hadiselerden biri de ötedenberi Hataydeı davisile iyileşmiş ve artık hiç bir ra - belki Sovyetler Birliği hariç olmak üze
Arablık fikrinin müdafaasını yapmış ve hatsızlığa maruz kalmadan sahilde hat- re bütün memleketler ve bütün dünya 
Hatay Türklerile büyük mücadelelere gi- 1a en kızgın güneşin altında dolaşa - tarafından tasvib edilmekte olduğunu 

Berlin 4 (A.A.) - Alman ajansı bildi· 
riyor: Göbbels, neşrettiği bir beyanna
mede, plebisit gününün arifesi olan 9 ni· 
sanı cBüyük Alman imparatorluğu,. gü
nü olarak ilan etmektedir. Bu tarihI gün, 
9 nisan tarihinde tam öğle vakti Viyana 
belediyesinin binasının balkonundan ilan 
edilecelitir. --...-.............. --.... ________ , __ _ 

:.....-----------------------DOYÇE DRIENT BAKN 
Dreıdııer Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tiirltiyedeki pbelmı 

rişmiş olan Bay Mehmed Adalının da bilmiş. ilave eylemiştir. 

Bir hadise 

Londra 4 (A.A.) - Bazı i~cileı hU -
kfuneti vaftlerini tutmamakla itham et
meleri üzerine celse çok gürültülü bit 
şekil almış ve bu sırada muhafazakar 
Bover, işci meb 'us Şinvele: «Niçin Le
histana dönmüyorsunuz?• diye bağır -
mıştır. 

- Akdenizin emniveti mevzuu bahso-1 ~ . 

Gala ta - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Giimrüğü 

~ Her tiiTlii ban.lıa ifi * 

Türk.iyeye gitmiş olmasıdır. .Subhi Be- Nibavet konferanscı, Anafilaksiye 
rekattan sonra, fimdi de Mehmed Adalı!> mukabilv bir de Katafilaksi'den bahset
diyorlar. Bunu söyliyenlere göre Meh- ti. Katafilakside, insanın bir uzvu, bir 
med Adalı da nihayet kendisinin Arııb semmin tesirile evvela oldukça hafif 
değil, Türk olduğunu ve bütün Hatay A- bir tarzda hastalanır. Mesela: Bir şah
rablannın da hep arabca konuşan Türk- sa klorofom markozu tatbik edilir ve 
lerden ibaret bulunduğunu söyliyecek- bunun zahiren hiç bir marazi tesiri gö· 
tir. Mehmed Adalının, adı üstünde bir rülmez. 'Üç hafta sonra ayni şahsa tek
Türk olduğuna göre, böyle bir iddiaya rar kloroform verilir ve bu defa ise a
kimsenin darılmaması iktiza ederse de ğır bir karaciğer hasta lığı arazı gös -
her nedense Suriyeli dostlarımız bu ye- tererek ölür. Başka bir müşahedesi de 
ni cTürkleşmeyh hazmetmeğe hiç te buna bir misaldir. Bir çocuk duvara 
mütemayil görünmüyorlar! tulumba ile boya sıkıyormuş. Kimyevi 

Bu söz üzerine Sinvel, Boverir1 üze
rine atılmış, tokatlamıştır. Sükfrnet ha
sıl olunca Baver ve Şinvel birbirine tar 
ziye vermişlerdir. 

urken, İspanyanın yani l''ranko lspan -
Yas1nın ki bugün harbi kazanını~ sayıla-
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Tabib alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştırılmak üzer~ iki tabib alı
nacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günll akşa· 

Ayaklanın donuyor: uçları, kopacak 1 
gibi. .• Kulaklarım sanki artık benim de
llldir. Her tarafım ürperiyor, çünkü bir 
buz akıntısı ayaklarımdan iliklerime, i· 
liklerimden ayaklarıma doğru gidip geli
yor. 

mına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. cl646t 

Dahiliye Veki letinden: 
1 - Vekalet binasında yaptırılacak 8355 lira 80 kuruş keşif bedelli bir tecrit 

ve pkuli boru tamiratı işi açık eksiltme ye konmuştur. 
Paltomun yakasını kaldırdım, b~ımı 

omuzlarımın arasına daha çok gömdüm, 
pıtırdayan kann üstünde daha sık, da· 
ha geniş adımlarla yürüdüm. 

İki sıra ağaçlar arasından geçiyorum. 
Hepsi de etlerinden ve derilerinden sıy· 
nlm.ış insanlar sibi... İçimde bır korku 
var: Sanıyorum ki bunlar hiç beklenmi· 
yen bir zamanda iki yandan üstüme yü· 
rümek istiyen ölüm karaltılarıdır. Sanı
yorum kl korkuyu içim~ daha çok sindir· 
mek için henüz saldırmıyorlar. 

Halbuki bunlar ne güzel ağaçlardı! Ilık 
rüzgarlar estiğı uı.man ne güzel bir fısıl
tı orkestrası dinletirlerdi! 

Uç basamak merdiveni bir hamlede 
çıktım. Kapalı bir kapı ... Zili var, fakat 
kim açacak? İçi boştur ve eskiden ne gü
z 1, ne tatlı konuştuğu hulde, bugün artık 
ölüdür. 
Parmaklarım anahtarı güçlükle tutu

yor. Kilidin deliğini güçlükle buluyor ve 
açıyorum. Burası bir sofa değil derin bir 
oyuktur. Eğer döşemede ka~ ve etrafta b!· 
raz ışık olaydı, iki tarafında iskeletlerin 
sıralandığı yoldan ne farkı olacaktı? 
Odamın kapısını, oradak.ı kib -

rıti elyordamilc buldum. Küçük petrol 
lii.mbasmı yaktım. Sonra köşede somur
tup durnn sobayı tutuşturdum. Koltuğu 
ıekerck ona sokuldum. 

Bugün hepsi ölü ... Çünkü gurbetteyim. 
Ne yavrum, ne de eşim, ne anam, ne de 
kardeşim var. Duvarlar daralıyor gibi ... 
Sanki döşemelerın arasından sular kaynı
yor; yükseliyor ve boğazımın hizasına 

yaklaşıyor: Macera filmlerini, macera r~ 
mantarını, oradaki işkenceleri yaşıyorum. 

Kış, çekilmez bir mevsimdir. Ne fayda
sı var? 

Fakat. hayır! Büyük bir faydas: oldu
~unu nasıl inkii.r edebilirim: Şu iğrenç, 
yüzsüz, alaycı, obur karasineklerden kur
tuluyor.&ı. 

* Sobam gOlümsüyor. 
Paltomu atıyorum. Fakat kalbim~ b~ 

lum boğum sıkan gürbet beni ha.Ia bir 
buz dağının oyuğunda yaşatıyor. 

Unutmak için kitaba sarılıyorum: Ilık 
kıyılara, mavi göklere, yeşil çamlıklara, 
billur derelere koşuyorum. 

Hepsini buluyorum, fakat bunlar yet· 
nuyor. Çilnkü sesleri yok, çünkü canları 
yok. Ben bir -can arıyorum. 

Bir vızıltı ... 
Hayır, bir inilti duydum. Önümde bir 

karasinek var. Hay Allahın belBsı. ben 
seni mi istedim? Sen ki dünyanın en iğ
renç, en yuzsüz, en alaycı ve obur hay
vanısın! 

Guroetteyim, ne yavrum, ne t:§1 m, ne anam, ne de kardefhn var/ 1 
Yarubaşımdaki gazeteyi vuracak ol- bamın dibinde buldum. Hiç kımıldanmı· 

dum. Fakat kalkan ~lim boşlukta kaldı. yordu. İçim burkuldu. Öldü sandım. fa-
Gizli bir ses dedi ki: kat yanılmışım. Elime alınca: 
- O da yalnızdır. O da gurbet çekiyor. - Teşekkür ederim! 

Belki sabaha kalmaz ölür. Der gibi kanatlarını oynattı. 
O sankl birdenbire sinek kılığından sıy- - Günaydın! 

rıldı; knrşunda eşine ve yavrularına has- Der gibi başını bana doğru kaldırdı. 
ret çeken, bakışları soldukca oradaki Sobayı yaktım. Canlandı. Okşadım ve 
sevgililerin hayalleri daha çok beliren konuştum. 
garib bir insan vardı.. Sevdiklerimle beraber olduğum zaman· 

İşte o da benim gibi başını omuzlarının lardaki gibi işime geç kaldım. 
arasına çekmiş, büzülmüş... Gövdesinin Sevdiklerimle beraber oturduğum za. 
iki yanındaki düşük ıtanatla~ ürperiyor. manlardakf gibi evime erken döndüm. 

Mevsimin zavallı son sineği... tiç gün böyle geçtl 
Zorla yürüyor. Ancak birkaç parmak Ona dedim ki: 

öteye kadar uçabiliyor. EEmdeki koca - - Ne iyi ettin de geldln, bu kışı be • 
man kağıd tomarının birdenbire üzerine raber geçiririz. 
ineceğini, onu yamyassı edeceğini bildiği O, bunu anlamış gibidırf Hayır, ger. 
halde kaçmıyor. Belki ölmek istiyor. E- çekten anlamıştı. 
linden gelse belki kendi kendmi öldüre
cek. Çünkü onun da benim gibı gurbet 
işkencesi çektiğine şüphe yok. 

Oda ısındıkça canlılık görüyorum: 
Lii.mbaya sokuluyor, .ıcanadlarını oynatı
yor; burnunu öteye beriye sokuyor. An 
lıyorum ki karnı açtır. Bir şekeri ıslata
rak önüne koyuyorum: yalıyor. 

Niçin şübhe etmeli? Hayvanların da 
ruhları vardır. Otların, çiçeklerin bile 
ruhları olduğu söyleniyor. Afrikanın in
san eli yiyen nebatlarmı unutmamalı. 
Gölgede kalan dalların gUneşin vurduğu 
tarafa, köklerin bol yiyecekli yerlere doğ· 
ru uzanışları nedendir? 

* Benim de canım yiyecek istiyor. 
Artık hiç yalnızlık duymuyorum. Ona Fakat.·· 

gülümsüyorum ve önce bakışlarımla, Dördüncü günün sabahı zavallı gurbet 

2 - Ekstilme 16/Nisan/938 Cumartesi günü saat 11 de Vekalet binasında top. 
Janacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 626 lira 69 kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe aid fennt ve hususi şartnamelerle keşifleri Levuım bil· 
rosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin 2 ci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralarlle birlikte 
Vekalet Satınalma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cl764t 

Belediye Sular İdaresinden : 
Su borularında yapılmasına zaruret hasıl olan bazı tamirler sebebile Elmalı 

wlarının 6/4/1938 Çarşamba günü saat 20 den ertesi sabah saat 6 ya kadar kc -
sileceği Üsküdar, Kadıköy ve havalisindeki abonelerimize ilan olunur. (1848) 

RADYOLİN varken 
Dişlerinizi tecrübe tahtası 
yapmanın manası yoktur 
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sonra sesimle konuşuYorum. arkadaşımın kanatları sarkmış, başı düt- Radyolin dişler! temizliyerek sağlık 
Ben yerken o da sokuluyor. önüne rnüştü. Sırtüstü yatıyordu. ve güzellik vermeltte, sizi, ıu veya bu 

yetine rağmen azami ucuzluğu ve •zamt 
tazeliği temin ederek sizi yabana ve pa· 
halı macunlardan kurtarmıştır. Radyolin 
mikroplan öldürerek d~ etlerine ve bü 
tün ağza temizlik ve sıhhat kazandın 
ve Q.u neticeyi garanti eder. 

peynir kırıntılan atıyorum, onları yalı- Kalbim yeniden boğumlandL Duvarlar I di§ macununu deneyerek diflerlnlzl boz. 
yor ve yaladıkca canlanıyor. daraldı ve tavan alçaldı. Esk~ hayat ye- maktan kurtarmıştır 

Artık başımın hizasına kadar uçabilf· niden başladL · 
Radyolin terkibinin kudret ve halisi -yor. Elimin üstüne konuyor, geziniyor. 

Öteki elime geçiyor. Omuzuma, başıma, 

-göğsüme sıçrıyor. Yanaklarımda geziyor 
ve burnumun ucunda tuvaletini yapıyor. 
İğrenmek şöyle dursun, gezindiği yer- 1 - O mu zavallı, ben mi! 

lerin daha ılık ve mes'ud olduğunu hisse-! 
diyorum. Ne hoş şey! İşte bir arkadaş! Bir YARINKİ NUSHAMIZDA: 

gurbet arkadaşı! Artık yalnızlığı hiç duy-1 
muyorum ve odamın tavanı göklere, du· ı 

Bir arkadaşa mektub RADYOLiN 
varları ufuklara dayanmış gibi ... Nakleden: lbrahfm Ho:1ı 

Ertesi gün erkenden kalktım. Onu lfım- •------ - - -------...: . - • 1 • t 

-====================================·=----=-=-=--=-=======-~=====================================================================-
- İşte emrcdiyonnn; benı yatı.rın. =: Snn Posta'mn edebi romanı: 31 e=,. 

• 
-~ -' ............ Uykum var! 

- Maalesef bu emrinizi yerine geti

dar korkulan bu mechul umacıyı sanki 
padişahın yüzünde teşhis etmiş gibi 
parmaklarını gözlerine uzatarak: 

Ah, Şu Hayat! 
rcmiyeceğim! 

- Neden? 
- Çünkü zatı akdesinizi derhal hu-

zuru hümayuna izam eylemeğe mec

runda bekliyen kurnaz Cevher ağanın 
mürakabesi nllında elleri dcvriş Müni
rin elleri içinde tatlı bir uykuya dal -
mıştı!.. 

• 
MÖNİRLE PADİŞAH BAŞBAŞA 

- Ne hadlerine! -diye cevab veri -
yordu- hele bir gelsinler! Alimallah 
gözlerini böyle böyle oyar, kör ede -
rim! - burum. 

Yazan: Nezihe Muhittin ---- - Huzuru hümayun da neresi? Padfşah den•iş Müni:rden ayrılmaz 

Temiz ve geniş koltuğa kurulan ser
seriye bir si~ara takdim ederek konuş
mağa başladı: 

- Nihayet sizi bulduk .. safa geldi -
niz efendim. 

- Evet nihayet beni buldunuz. Safa 
bulduk. 
Nazır şaşn ladı. Demek arandığını o 

da biliyordu! Nazır kekelemeğe başladı: 
- Efendimizi arıyorduk, nelerle 

meşguldünüz? 

- Allaha dua, padişaha sena! dedi. 
Nazır biraz titreyen kalın r;esile: 
- Sizi rahatsız edecek bazı sualler 

sormama miic:.aade buyurur musunuz? 
Munir şac;k·n ve kayık gözlerile ba

karak basını salladı. 
Nazır dev"m etti: 
- Evvelfı ismi aJilerini sormak şere

fini bahşedrr Tl'\isiniz? 
- Cebimde metelik yok, neyi hah -

,edeyim? 
Nazır har:r,.0 gülerek: 

- Yalnış telfıkki buyurdunuz. Sayei 

şahanede kimseden yardım talep etmi
yecek kadar mevcudwn var! .. 

- Öyle ise necien kafa tutuyorsun 
a köftehor!? 

- İltifat buyuruyorsunuz! .. Bende -
niz adınızı sordum, efendim. 

- Ha .. adım mı? Adım Münir! Dur 
bakayım hele parmaksız Münir .. devriş 
Münir .. Sansar Münir .. 

Nazır derhal ayağa kalkarak: 

- Aman efendim şaka ediyorsunu olmuştu. Gündüzleri daima beraber 
galiba?!. Size ne malum değil! Padişahı- geçiyor, yemeği bile beraber yedikleri 
mız eföndimiz sizi bekliyorlar!.. oluyordu. Geceleri yüreğini o müdhiş 

Münir kendine gelir gibi oldu.. pa- endişe kemirmeğe başlayıp uyuyama
dişahımız efendimizden korkunun ne yınca derhal derviş Müniri yanına ge
demek olduğunu o da kendi halince tiTmelerini emrediyordu. Tatlı uyku
öğren~ti, buna rağmen gene nyak dl· sundan uyandırılan Kutbullah hazrctle
redi.: ri(!) ağzı çarpık, gözleri şaşı, padişahın 

- Biliyorum ama uykum var efen· huzuruna çıkıyor. Ve eğer Cevher ağa 
dim! Yann giderim. tarafından çok sıkı öğüdler veriimcmiş 

- Olmaz! Olamaz efendim. Orada olsa, kendisini durmadan rahatsız eden 
istirahat buyurursunuz. bu koca sakallı kambur bebeği terslc-

Nazır derhal zile bastı. İçeri giren- yecek kadar hiddetleniyordu. Okunup 
lere uzun ve sıkı emirler verdi. üflenip hafiflediğini zanneden padişah 

Derhal Münirl güzel bir odaya ala· yorgun vücudünü yumuşak yatağa bı
Münir ağzını açarak uzun uzun esne- rak yüzünü, gözünü yıkadılar, sırtına rakarak büsbütün müsterih o:>lmnk için 

dikten sonra: gömlekler, ağır cübbeler giydirdiler ve başucunda homurdanan devriş Münire 

- Devriş Münir hazretleri! Ta ken
disi!. Oh Yarabbi!. Dünyalar benim 
oldu. Teşerrüf ettim! 

- Dünyalar senin oldu .. teşerrüf et- kollanna girerek nazır paşanın içinde - Gelecekler mi acaba devrişim? 
tin.. iyi güzel.. sorması ayıp olmasın kendisini beklediği arabaya yerleştir- Münir itimin geleceğini bile sonnağa 
ama gece yansı beni gül gibi yatağım· diler Nnzır kendi elile Kutbullah haz- ve anlamağa lüzum görmeden gazabla 
dan kaldırıp niçin rahatsız ettiniz?. retlerini saraya teslim etti. Ve ertesi kaşlarını çatarak: 

Nazır tcliişla: sabah nazır vüzaret rütbesile taltif o- - Gelemezler! -diye kesip atıyordu· 
- Af byyurunuz devri.ş hazretleri! lundu. Münlrl bulan polis memuru da O zaman padişah gülümsiyerek: 

Ne yapalım emir büyük yerden! Bizler bir vitayete vali tayin edHdi. Çünkil o - Ya gelirlerse?! -diyordu. 
emir kuluyuz. Siz de irade buyurun. gece padişah, yatak odasırun korido - . O zaman Münir gelmesinden bu ka· 

Padişah o zaman derin bir korkuya 
kapılarak derhal zile basıyor ve içeri 
giren Cevhere emrediyordu. 

- Derviş hazretleri istirahat etsin
ler! 

Harem ağası, Münirin koluna gire· 
rek huzuru hümayundan çıkanyordu. 

Cevher hizmetine verildiği bu yArı 
budala, yarı meczup, yarı kurnaz, de\·
riş taslağının mürebbiyeliğini tasarla -
lamıştı. Haris harem ağası padişahın 
sevgili gözdesini elinde evirip çevirerek 
hülyalarını dolduran mevki ve servete 
konabileceğini tahmin ediyordu. 

Bu maksac.f1a, evvela Münirin hırs 
ve menfaat damarlarını tahrik etmek· 
le işe başlamak mecburiyetini hissedi
yordu. Yalnız kaldıkları zaman daima 
ona. hayatı çırılçıplak göstermeğe ça • 
lışıyor; viranedeki süprüntüdcn yata
ğil,e, saraydaki kuştüyü ipek yatağı a· 
rasında mukayeseler yapıyor, içinde 
bulunduğu nimeti kaçırmamak için ba
basının oğlu olsa icab ettiği zaman çiğ
neyip geçmesini onun kalın kafasına 
sokmağa çabalzyordu. 



5 Nisan SON POSTA 

"Son Po.ta • am macera romanı: 78 

'ifşa eden idam olunur!·" 
HarD ,sa11ayl casuslara araeındakl -mücadele 

Olanda'nın çiğnediği lokma ağzında kalmış, dehşetle yüzüme bakmıya başlamıştı. 
Ben Japon un çekik gözlerine bakarak: .. Demek Japonya için çalısıyorsu~uz? " 

diye sordum. Japon başını önüne eğerek alay eder gibi güldü 
Kaldı ki demin hayretinizi mucip olan,/ 

gerek hüviyetiniz hakkında ve gerek 
hususi tayyarcnizin hazırlanmış oldu -
ğu hakkındaki malfunatı da oradan nl· 
mış bulunuyorum. Binaenaleyh Kolo • 
nel Ladtı:'nun sizi şiddetle takib ettiği 
hakkında verdiğim haberin doğrulu -
ğuna itirnad edeceğinizi ümid ederim. 
Esasen burada ikamet ettiğinizi anla -
mış olmayı da kendisinin malumatı o1-
mamakla beraber, Kolon el Ladu 'ya 
medyun bulunduğumu gizleyemem. 

- Turistlik vazifenizde olduğu ka -
dar istihbaratta da maharetinizi takdir 
ederim, Mösyö Yama! Bize verdiğiniz 
bu haberden dolayı teşekkür ederim. 
Fakat Kolancı bizi ne maksadla takib 
ediyor? Bunu sorabilir miyim? 

Japon hiç kımıldamadan bizim yüzü
mir.le şimşek gibi bir nazar fırlattı. 
Tekrar gülmesine devam etti. Kısa bir 
tereddütten sonra: Japon ayni güliı.§ilc gene önüne bakarak cevab verdi 

- Şüphesiz dedL Sizin maksadınızın olucakb. Ancak bundan bahsetmenin İetlerin\~in, bunca kan döker:k elde 
aynı olan maksadla!. bi..r ihtiyatsızlı'k olacağını düşünerek ettikleri istiklallerini kıskanç bır nşkla 
Ja~nun bu sözü her ikimizi de bir- sormıya cesaret edemiyordum. ellerinde tutmaktan ve dünya medeni-

den?ı~e Yildırurila sarsmağa kifayet Olanda, koltuğunda bir Buda heykeli yeti içinde bu mücadeleler yi.izünden 
e~ıştı. Olandantın çiğnediği lokma gibi hiç kımıldrunadan, o iğreti ve fide- kaybettikleri mesafeleri sür'atle katet
agz:nda kalmış, d~etle yüzüme bak - ta bir Japon oyuncağı gibi ikide birde mekten başka emelleri ~1ma?ığm~ 
~.aga .b~şl~ıştL Ben Ja~nun çekik açılıp kapanan nazik gi.ilüşile dimdik zannediyorum. Y~ni demek ıste:ım kı 
gozJ:nnm ıçıne bakarak şupheyle sor- oturmakta olan bu Japon sinirlenmek- mensup bulundugunuz. şarklı mılletle
dum. . ten bir türlü kendini kurtaramamış gi- rinizin fütuhat emellen yoktur. Yahud 

:- .Yoksa sız de biliyor musunuz, bi, birdenbire: böyle bir mecburiyet altı~.da bulunmu-
Mosyo Yama?!. - Mösyö Yama!. Maksadınız? dedi. yorlar. Binaenaleyh sırf fut~hat~ muk-

Japan ba~mı kaldırdı. Ayni giilüşle Zira elbette ki siz buraya Kolonel La- tedir veya muhtac milletlerın ugraşa -
cevab verdi· . . . . v. • -~·l b' l pec::inde kosmamzı · dunun bızı takıp ettıgını haber vere - C<U\ arı ır mese e -> '> 

-: Elbe:ıe, mu~te:em centilmen!. rek sadece sempatimizi kazanmıyn gel- anlamakta, doğrusu bü~k anı:rı~\ZB 
F Bırdenbıre . ü~umuz de susmuştuk. mediniz? güvenerek, mazur oldugumu soylı) e-
m~at. bu .sükutta sanki esrarengiz, Japon gene bütün dişlerile güldü: ceğim. . .. 
bi~hiş .tehlikeler uçu~yordu. Olanda - Şüphesiz! dedi. Sonra gülmesini Olanda Japonun bu garıp nutku u~e-
Ja enbır:, ~erinden hıç kımıldaman bozmadan başım yukarı kaldırdı: rine büyük bir hayretle tekrar benım 
ta;na dondu. Asabiyetle ve bir S'lluk- - Muhterem Leydi! .. dedi. Siz biri- yüzüme ~a~ya başlamıştı. Sonra, 

s· di d niz Türk, diğeriniz Lehlisiniz. Yani Japona dondu: 
adamı ~1Slll;:, sor u, Kolonel Ladunın her ikiniz de hiç şüphesiz şanlı kahra- - Fakat Mösyö, ne demek istiyor-

Japon ayni ·gu-1- 1 f k t b" d . manlıklarla istiklüllerini kazanmış iki sımuz? dedi. 
uş e, a a ır enbıre .11 t b 1 M"l (A,.kası var) 

çok ciddileşmiş gözlerle başını kaldırıp mı c e mensup u um~•-~y~o~r.-;s~u~n~u;;:;z·~;,;ı~-_,,,ı==z=.._~---~--....,.,..--===--

Olan~~L ~:OU:!':~ydi,_ dcd_i. Bir Fransa ask e r"ı ve m a 1 i b üy Ü k 
J apan hıç bır zaman diger bir mılletin 9 

hi~~:·h~;;.; lo~asını yuttu. bı· r ka l"ı nma har ek etı'n e girişti 
Sonra bırdenbıre oturdugu yerde doğ- f\ 
:ruldu: 

- Demek Japonya için çalışıyorsu
nuz?. 

Dedi. Mösyö Yama ayni gülüşle gene 
önüne bakarak cevab verdi: 

(Baştarafı 1 inci !>U?ffada) 1 lamış olduğu kanun layihalnrı mecliste 
bankn~ı mev~udunu muhaf~~a. etmek ve kabul edildiği takdirde dahi, ayan tara
milletin malıye ve ckonomısın: ıslah et- fmdan reddedileceği muhakkak iayıl
mek için elzem addettiği tedbirleri tıj. 

- Herkes kendi milleti için! 
Ben bütün dikkatimle bu son dere

ce garip Japonun yüzüne bakıyordum. 
Gülmiye çalışarak: 

haz etmek salahiyeti verilmektedir. 
Yeni projenin esasları 

maktadır. 

Ayan meclisi, şimdiye kadar Bmmıın 
istemiş olduğu bütün fevkalade salfıhl· 

yetleri reddetmiştir. 
- Mösyö Yama!.. dedim. Demek olu

yor ki Kolonel Ladu, aşağı yukan he
men bizi tevkif etmek üzere bulunu -
yor? 

Paris 4 (A.A.) - Htikumctm meclise 
tevdi ettiği maliye kanun H\.yihası ba7.ı 

yeni ve cür'etli tedbirleri ihtıva ey!e-
rnektedir. Bunların başlıcalnrı şunlardır: Hatırlardadır ki Blum evvelce baş\'e• 

Mösyö Yama başını sallndl: 
- Hayır!. dedi. Tevkif için hiç bir 

sebeb bulamamıştır. 

Hfımiline aid esham ve tahvilutın kal- kil iken teklif ettiği mali proje mcclıs ta
dınlarak yerine ciro ile dcvr;, mümkün rafından kabul edilmiş, fakat ayan tara
olnbilecek nama muharrer esham ve tah· fmdan reddedilmesi üınine istifa et. 
vilatın ikamesi, düyunu umumiye tedi· mişti. 

yatının itfa sandığını ihd~s eden kanu· ·-------·--·----
nun tadilini icab ettirmiyecek bir tarzda, 

Jnportun son derece ciddiyetle söy- ik' sene müddetle tatili yüz bin frank e-
ledi~' b .. .. . Ol d f k 1 • d ı ' .. gı. u soz uzenne an a ev ·:ı •1 e sas tutulmak üzere sermayeye vergi ko-
sı.nır}ı bir halde: . 1 nulması, altının bugünkü rayicine göre 1 

- Ben de, dedi .. buna şaşıyorum. F.,.. Fransa bankası maden stokuna yenıden 
ğer ~arise gelen her ecnebi k:_ndilcri-1 kıymet biçilmesi ve kamb·y,, muame!e
ne hıç bir zararları dokunmadıgı halde leıinin, mürakabe edilmek üzere, ticarPt 1 

tevkif edeceklerse Parisi tahliye etmek ihtiyaçları tevsik caen evr.ık ibrazı su- I 
lazun gelir. Bu deliliktir. . .. .. .. .. retilc Fransa bankası •araimdan temer-

1 Japan Olandaya, gene aynı guluşunu küz ettirilmesi, tröstlerin iaa' bir tarzda 
rnuhafaıa etmekle beraber, tuhaf tuhaf kontrolü, harici ticaret ıçin zaruri olan 

1 bakıyordu: iptidai madde alım ve satımlaıının kon- ı 
- Elbette!.. Muhterem Leydi, decti. trolü, ihtiyar işçilerin tekaüd!ük hııkla- 1 

Elbette!. Fakat sizin de taksi şoförle .. ·i rmın verilmesi. 
Yllnuıda l.Jl.rip ~zler konuşmak ihtii- Sosyalistler, ve Radikal So") alistler 
Yatsız.lığında bulunmanız hiç caiz ol- projeyi tnsvih ettiler 
masa gerektir. Paris 4 (A.A.) - Mecli'> Radıkal 

Olanda Adeta itham eden gözlerle Sosyalist grupu hlikfunetin mali projc
YÜzilme baktı. Ben ilk ağızda, Kolonel sini 22 reye karşı 23 reyle tnsvib et -
Ladunun çarpık Litvanyalıdan dolayı miştir. Bir çok aza müstenkif k3lmış -
bize rnusaUat olacağını düşünerek h::ı· tır. Toplantıya 60 kadar meb'us iştira'k 
kikaten h d- - t'" Fakat etmişti. Sosyalist grupu projeyi ittifak-eyecana uşrnuş um. . · ı· 
taksi şoförlerinin bazı .. heli r.özleri· la tasvıb. ctm1ş .. ır. .. . . 
rnizi ter-1.:1.. şu~ d d 1 Mcclıs :mah encurncmnın knrnrı 

'l"-1 ata nakletmelerın en o ayı M ı· f" k Roloner b . . . .. .. 1 Paris 4 (A.A.) - ec ıs mans o -
d ~ ın izım pesımıze duşmuş o • · ır.h' tl k lıı. ugunu .. v • 'l t m mısyonu genış sa cı ıye er an un u -
Bu eh ~gremn.ce ferahlam~ş ı . "hasını 16 reye knrşı 25 revl kabul 
te b· enunıyet verilecek mah1yet - yı . . 
J .. r:.r :mevzu telakki edilemezdi. Fakat etmıştır. ,. ht.'ıku· metin teklifini 

"l"Vnun ~ . 1 Fransız ayanı 
sini R.oı agzından Litvanyalı mesc e- kabul etmiyecek 
<l\gıni .~nel Ladunun takip edip f'trne· p . 5 (Hususi) _ Kabinenin haz.r-

0~ek de herhalde faydr.lı arıs 

.................. 
OSMANLI BANXASI 

TURK ANONİM ŞİRK.ETl 
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Sa~ 13 

Anasını ve çocukl rını 
balta ile parçalıyan baba 

(Bqtcmıfı J inci ıayfada) r - Duvar yıkılıyordu. Anamla, çucuk-
. e isminde bir kızı, birı yed~, diğeri 4 larla aşağı indik. Duvarı dcsteklıyorduk. 

ny ında Ahmed ve Hayreddin isminde Direk birdenbire devrildi, onlar da altın. 
r:ış de oğlu vardır. Anasının ismi Hatun· da kaldılar, öldüler demektedir. 
dur. Kansı 6 ay evvel öldüğü için Beki· Fakat tahminlere göre b•r gün Belore 
rin çocuklarına anası Hatun bakmakta· evde buhran geldiği, bu buhran esnasın-
d da evvela anasını bodruml indırip bnlta ır. 

• Büyük anne ile çocuklar kayıp. ile keserek öldürdüğü, sonra da sırasHe 
Hayriye her sabah evinden çıkıp lıse- iki çocuğunu götürerek kestıği, Hayrıye

ye gitmekte, akşam da evine dönmekte- nin de ayni akıbete kurba'l gitmcktm 
dir. Şubatın beşinci günii evine döndüğü rnektcbde bulunuşu, son!", da korkarak 
zaman kapıyı çalmış, çalmış, açtırama- eve girmekten ictınab edışi saycsınde 

rnış sokakta dolaşıp: kurtulduğu tnhmin edilmektedir. Zabıta 
_ Haminnem, kardeşlerim nereye git- ve adliye tahkikata devam etmcktc<lır. 

tiler diye düşünmeğe başlamıştır. 
Bu aralık ta babası Bekire rastlamış. 
_ Kapı duvar, evde kimsecikler yo~. 

Neredeler acaba? diye sormuştur. Bekir 
kızına bakmış bakmış: 

- Nereye gidecekler demiştir, içeride-

Mülayim Lonc ra ve 
Pariste serbest 
Çiireşler yapacah 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
dirler. Haydi biz de girelim. 

Fakat Hnyrlye bnbasının bnkışlarını Fakat Tekirdnğlı Hüseyin İstanbula 
beğenmemiş, içine bir ürküntü ge~iş: geldikten sonra organizator Asımm İn-

- Yok demiş, korkuyorum ben, nınem- gilterede yaptığı teşebbusler m · bet 
gil gelmezlerse girmem ben eve... bir şekilde neticelenmıştır. Bu sefer 

Bu sırada bitişik komşuları posta ve de Tekirdağlı Pariste olmadığından or
telgraf memuru Abdi Tamdoğan evi~e ı ganizatör Asım müşkül vaziyete düş .. 
giderken baba kızın önünden geçmış, müştür. Bunun üzerine Yugoslavyada 
Bekire de: bulunan Türkiye serbest güreş ikinci -

_Ne var, ne yok Bekir, diye iltifat et. si MülByimi hatırlıyan Asım, kendi i .. 
miştir. Bekir bu iltüata: ne bir mektubla müracaat etmiş, Lon • 

- Hayriye eve gelmiyor, diye muka· drada ve bilahare Pariste yapılacak 
bele etmiş ve: müsabakalara iştirak etrr.esini teklif 

- Ninemgil evde yok, ben de gelmem etmiştir. 
diyor, şuna bir şey söyle de eve gelsin! Mülayim, organizatör Asıma \ c r .. 
ricasında bulunmuştur. diği cevabda, şartlarım kabul ettı~ini 

Fakat Bekirin halini bilen, kıZln ürk· ve gerek Londrada, gere)· e Paristc ya
tüğünü tahmin eden Abdi • hatırına hiç pılacak müsabakalara rrnı•memnun· -
bir fenn fikir getirmcm"sine rağmen· sa- ye hazır olduğunu bildirmiştir. 
dece kızı teselli rnaksadile: Organizatör Asım, Mü ayirnden mu-

- Öyle ya demiştir. Kızın evde ya~ı.z 1 vafık ccvab almasl üzerine vaziyeti 
canı sıkılır, ninesigil gelinciye kad~r bız- Londraya bildirmiş ve Tekirdağlı Hü -
de otursun, sonra gid~r eve.:. _de~ış .. ve seyinin yerine Mülayimı güreştirmek 
Hayriyeyi kendi evlerme gotunnuştur. teklifinde bulunmuştur. 

Bekir bir müddet dolaştıktan sonra Bu teklüe Londradan miisbet CC\ ab 
Ahdinin evine gitmiş! 

- Kızı verin demiş, eve götüreyim, 
herkes kendi evinde yaraşır. 

- Ninesigil geldiler mi? 
_ Ah, gelmiyccek onlar, çocuklarla 

köye gitmişler. 
_ Peki Hayriye yaln!Z başına evde ne 

yapsın? İşte oturuyor bizde, bırak kalsın. 
_ Olmaz .. evde lüzumu var? 
Bu muhavere cereyan ederken Hayri· 

ye de komşusunun eteklerin.e yap.ışmış· 
- Amca yollama beni ... Nınemgil gel· 

medi gitmem .. diye yalvarmış~r. 
Posta ve telgraf memuru Abdı de. Hay

riyeyi babasına vermemiştir. 
Fakat diğer taraftan da Bekirin kapı 

knpı, komşu komşu dolaşıp: 
_ Anamgil sizde mi? Evde yoklar, ni· 

yana gitmişler aceb? 
Diye sormaya başlaması .~er~k uyan

dırıpış, kadının gitmesi rnumkün olan 
her yer, her köy aranmış, fakat buluna· 
mamışlardır. Fakat kimsenin de aklına 
bir cinayet ihtimali geımemiştir. 

Cinayet nasıl mcydADa çıkb 
Cinayet gene Bekirin bir boşboğazlığı 

neticesinde meydana çıkmıştır. Bekir, 
komşuları telgraf memuru Abdinin evın· 
den akrabaları Muhittin Çavuşun evine 
giden ve orada ikamete başlıyan kızı 
Hayriyeye gene sokakta rastlamış, onu 
gene eve götürmek istemış, fakat gene 
muvaffak olamayınca dişlerini gıcırda
tarak: 

- Ah ... demiş, sen de onlar gibi elime 
gcçseydin, gösterirdim ben sana... Seni 
de onlar gibi parmacıklarımla boğar, ku· 
yuya sokardım. Ah indirseydim seni bir 
mahzene ... 

Hayriye babasının bu sözleri kar§ısın
da neye uğradığını bilememiş, koşa koş::ı 
akrabaları Muhittin Çavuşun evine koş
muş, babasının söylediklerini anlatmışı 

bu suretle de iş zabıtaya aksetmiştir. 
Evde araşiırma 

Bunun üzerine evde araştırma yapıl· 
mış, mahzene inilmiş, orada yıkılmak Ü· 

zere bulunan bir duvara yıkılmamaSl için 
dayatılmış bir direk ile direğin önünde· 
ki muntazam bir §ekilde yerleştirilmiş 

tezekler kaldırılınca bir kazıntı görül· 
müş, bu kazıntı da eşelenince parçalan· 
mış, üç cesed meydana çıkmıştır. Cesed· 
lerin bazı uzuvları eksiktir. Bu uzuvların 
Bekir tarafından zaman zaman koparıla
rak kuyuya atıldığı anlaşılmaktadır. 

Cinayet nasıl işlendi 
Cinayetin nasıl i§lendiği malfun de

lildir. Bekir: 

gelmesi hemen hemen muhakkaktır. 

Bu takdirde Mülayim derhal Parisc ha 
reket edecek ve bir çok güreşler yapa· 
caktır. 

Türkiye serbest güreş ikincisi Mtl • 
Jayim, evvelce bir çok sı:sneler Amcr • 
kada da güreşmiş, büyii k muvaffaki • 
yetler göstermiş çok teknik bir pehli -
vandır. 1stanbul halkı kendisinin bir 
çok müsabakalarını sevretmiştir. Bu 
arada Amerika boğası namile maruf 
Bol Kumar'ı da arka arkaya bir çok 
defalar yenmiş ve şampiyonluk keme • 
rini almıştır. 

Yugoslavyada bu1undu2u müddet 
zarfında da idmanlannı ihmal etme • 
miş olan Mülayimin perek Londrnrla 
ve gerek Pariste bir çok güzel güreş • 
ler yapacağı muhakkaktır. Kcndi<dne 
şimdiden muvaffakiyetlcr dileriz. 

Güreş Federasyonunun 
bir tamimi 

Ankara .f (Hususi) - Güreş Fede • 
rasyonu Reisliği, Türkiyede yapı1acalt 
şampiyonluk müsabakaları hakkında 
bölge başkanlarına göndC'rdii{i bir tn • 
mimde ezcümle şöyle demektedir: 

•Serbest ve Grekoromen Tilrkiye 
güreş şampiyonluğu müsabakalar.. 4 ve 
5 haziranda Ankarada yapıiacaktır. BU 
yük Şef Atatürk'ün öz mahmız ve mil
li sporumuz olan güreşe verdikleri e • 
hemmiyet milli bünyemizin bu Ata 
sporuna olan ünsiyet ve muhabbetile 
mütenasibtir. Yurdun her bölgesinde 
alaturka güreş ve karakucak namı al • 
tında bu güzel spor yapılmakta, Türl< 
yiğitliğinin ve ahlakının sembolft gibi 
alaka ile sevilmektedir. 

Şimdiye kadar usul ve kaidelere ta• 
bi olmadan yapılan güreş, 1936 sene .. 
sinden itibaren bütün bölgelerin iştira• 
kile an'anevt kıymeti ve ehemmiyeti te 
barüz ettirilerek yurdun her yerinde 
yapılacak, bölge güreş ve Türkiye §am 
piyonluğu ünvanını ihraz eden her ~ik· 
letteki sporculara madalyalar verile • 
cektir.> 
_._.---.. .............................. _ .... , .. 

DIŞ T ABIBI ..__..._ 

RA TlP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli runsı. 

No. :.!6, Kat 1 de hergOn tığleden 
sonra ıaal U den 2u ye kadar 
hastalan kabul eder. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Bir· gece sabaha karşı Semer kandın derin sükuneti içinde birdenbire tüyler 
ürpertici feryatlar yü:.se~di. Bu feryatlar Cihangirin sarayından geliyordu. Büyük 
bir karışıklıktan sonra korkunç haki:\:at meyd.lna çıttı: "Cihangir Han ölmüş! .. ,, 

Yumurta ihraç nizamnamesi ayrn 
on beşinde tatbik ediliyor 

Yent cYumurta ihracatı nlzamno.mesb 1..-
Nlsanın on b~lnden it.ibaren mer'iyet mev- İstanbul Borsası kapanış 
kllne girmektedir. 

Yen! nizamnameye göre, 1hrac edilec~k fiatları 4. 4- 1938 
yumurtalann bulunacağı ve işleneceği de -

•. • polar rutubetsiz, kokusuz, aydınll.il: ve kfı.fl 
Cihangizıe kar~ı. kalbinde zerre ka-ıkumdar ömründe ilk defa olarak çıldı- dıya isticvablaırdan geçirilmişlerdL Fa- derecede geni~ olacaktır. 

dar muhabbet beslemiyordu. Fakat, racak kadar büyük bir buhrann kat bunlardan hiç biri Üzerlerine en Yumurtaların, soğuk hava depolarında, 
memleketin selameti içın onun bütün kapılmış: küçük bir şüphe bile celbedecek hare- tren ve vapurlarda, kokulu maddelerle yaıı-

1 erine getiriyor· tam mana- - Evladım ... Evladım... !ket göstermemişlerdi. yana bırakılmamasına dikkat olunacaktır. 
~u arını Y. . ' . . . . Nizamname, yumurtaları yenmeğe mah -
sile sadık bır zevce :vazıf esı llfa edi - • Dıye feryad ederek !11çkıra. hıçkıra Belki sonradan zehirlenme alameti sus ve aanayie mahsus olmak üzere ikiye, 
yordu. aglamıya başlamı.ş ve aglıya aglıya ha- gösterir diye. Cihangirin cesedi, tam yenecek yumurta.lan da blrlnct, ikinci ve 

Yusuf Sof~ Hanzade ile beraber yılmı§tı. . bir hafta sarayın karhanesinde muha- k.onserYe olarak üçe aYll'IJ1:8ktadır. _Yenecek 
~eL.tade Cihangire de bazı hediyeler Bu buhran, bır kaç saat devam et - f dilm" . h .. te,~ t k h yunıurtaıar, ağırlıklarına göre de, kuçük, or-
" .. . . . . . . . . aza e ış, ergun l\.ıcı.r e rar e- ta, iri ve ekstra olarak dörde ayrılmakta -
gonderırdı. Bu sefer de, Buharanın en mıştL Ondan sonra, kendisım bıraz to- kimlere muayene ettirilmış" ti. Fakat dır. Bunlar harlctnde talan ..... ,..,,urtalar sa-
kıymetli ipekli kumaşlarından, bır kaç parlıyan Timur. bu esrarengiz -ölüm her muayenede hekimler, eski :fikirle - nnyle mahsus yumurtaları t~kll etmekte -
takım iç çamaşırı göndermiştL hakkında derhal tahkikata girişilmesi rinde ısrar göstermişlerdi. dlr. 

Susen, o geee bunları Cihangıre tak- için emir vermişti. Her sandıkda aynı neviden yumurta bu -
dinl etmişti Cihangir, Harzem kızlan Şehrin bütün hekimleri, top!anmış- Timur, dünyanın ° en metin adamı; lunacaıc. blrlncı nevlle.re en fazla yüzde beş~ 

I Cc:L din b · gece, gündüz ağlamaktan, artık bitkin kadar nevi ve sınıf farkına müsaade oluna-tarafından büyük bir maharetle işlen- ar; .iuangirin cese i iıyük bir dik- caktır. İkinci nevi ve konserveler arasında 
miş olan bu çamaşırları uzun uzadıya katle muayeneden geçirmişlerdi. Fakat bir hale geldi da yüzde ona kadar batıt kirli yumurta bu-
tedkik ettikten sonra çok beğenmif, hiç biri, zehirlenme eseri görememiş - Hatta onun. bu büyük teessürle bir lunabllecektlr. 
Yusuf Sofuva kendi tarafından te~ek- lerdi. Uzun bir müzakere ve münakaşa- hal olmasından korkan saray erkanı. Sandıklar. 1440 yumurta alanlar büyüıc, 
kür edilmesini Susenden rica eunişti. dan sonra; Sernerkand mollalarının reisi olan Ta- "120 yumurta alanlar küçük, 860 yumurta a-

• C bıh kkın hikmeti ka 1 edd. 11 ·· t ederek ha lanlar da pnket olarak üçe ayrılmaktadır. 
- ena a ne rışı - c ın mo aya mura~~a- .. . ' - Blrlnct nevl yumurtalar küçük sandık ve pa-

Harzem kadınlan, Semerkand sara- maz. Bu hadise de, Cenabıhakkın bir kanın ıztırab Ye teessurunu ızale et - ketlerde, diğerleri de büyük sandıklarda lh
ymda her zaman olduğu gibi üç gün sır ve hikmetinden başka bir şey de- mek için bir çare bulmasını rica et - mc edilecektir. Sandıklar, kuru, kokusuz Ye 
misafir kaldıktön sonra avdet etmiş- ğildir. Bunun ilerisine kadar gitmek, mişlerdi. reçi?eslz kerestelerden imal edilecektir. 
lerdi. küfre dayanır. e Ihracatcı, yumurtanın cınsını, kendi ı -

slm ve adreslnJ, yumurtanın lşlendlğt mn -
O esnada Zincir sarayındaki düğtin Deyip. kesmişlerdL Semerkand şehrinin yüksek kale be- hal ve tnrlhl, işleyen ustabaşının 1slnl veya 

Milenceleri de arlık hitama ermiş, Ti- Şehzade Cihangirin ölümü hakkında, d 1 . . . d Ti rd k numarasını Türkçe, Fransızca Te yumurta -, ... en erı ıçın e, mu an sonra en ço • 
r, Dilşad aöa Bigüm ile resmen ev- hekimler tarafından kafi bir şey söy- nın 1hrac edileceği memleketin diUle olmak 

müteessir olanlardan biri varsa o da, n Ihtı. ed bl fi i ı _1ımişti. Ve bir hafta kadar orada ıı::al- ienememesine nazaran Tımur, o kada;' zere va en r ş sandık çerlslne t:o-
clıktan sonra. yeni zevcesini yanına ata- se\'diği evladının ölümü Ü7.erin... ge!i- Hanzade, Susen idi. yııc::ı.ktır. 

Yenmeğe mahsus yumurtalnr kırık, çat
rak debdebeli bir alayla Semerkanrla len esrar perdesini yırtmak için son Cihangirin '() kadar sevdiği bu genç lak, bozuk, ldlflü, kirli, yıkanmış, su veya 
avdet ederek, Çin sarayına yerleşmiş- derece şedid <tedbirlere müracaat et - kadın, ölen kocasına karşı zerre kadar herhangi bir mayl lle slllruniş, zımparnlan -
ti. mişti. bir muhabbet hissi beslemediği halde, mış. knzırunIJ, içleri benekll ve kanlı, dışla-

Timur, Semerkand halkını da düğün Cihangirin sarayında bulunan ahÇl- n saman sardı olm1yacaktır. 
bu tunç kadar sağlam adamın böyle Yumurtalar, Trabzon, Giresun, Ordu, Fat-egvlencelerinden mahrum bırakmak is- lar, ahçı yamakları, şerbetçileT, tath- . . 
birdenbire ölüp gı·trnesinden çok derin sa, Samsun, Inebolu, Istanbul, Uzunköprü, 

teınerniş; bir hafta müddetle şenlikler cılar, sofıractlar, hatta hergün saraya . . İzmir, Antalya ve Mersinden muayene ve 
yapılmasını ve halka ziyafet1er veril- av kuşları ve balıklar getiren adamlar bir acı hissetmıştı. buralardan lhrac edilecektir. Bu memleket -
mesini emretmişti. Bu bir hafta. Semer- bile derhal tevkif edilerek uzun uza - (Arkası var) lerden mfıda yerlerden hemhudud memle -
.ka.nd halkı gülmüş, eğlenm~. neş'eli ·--··-••• • • ••-••••••-•••••-•• • • ••• •••ı ketıere, Adalar deniz.inde bulunan ve Ada -

günler geçirmişlerdi. -;-;;-~·~••u• lj l ~ A IC')) V( O ~:k ~l;~ıe~n~ı~~~ş~e :;~~ 0~:~arn üz: 
Nihayet bu da bitmiş .. şehrin tabii B r o torun yfiz limlığn kndar yumurta ihrac edllcblle-

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 628, &:8. 
MH-YorJI o,7892ö 0,78925 

Parti ~.66 25,65 

MUlno ~.0190 16,0190 

Brllt.111 <1,69.20 -4,6920 

Atlaa 87.022li f!J,()'226 

Ceneft9 S.4468 S,4468 

Botya 63,6942 6S,6942 
Amlterd&la ı,4i78 1,4278 

P•t 22,64 22,64 

Vl7ant -. -. 
Maılrid 12.7388 12.7388 

Berlln J,9689 ı.9689 

VartOft 4-1894 4 189-1 
Budapefte '·9810 S..9810 
Bükref 106.21 106.21 
Belpd S4,4236 S4,42S6 
Yokohama 2,7!166 2,7306 
Moaltoft 23,116 

. 
2S IS6 

St.okholm S..o9 s.09 

ESHAM 

A~lıı Kapaıııı 
Anadolu flD. ,. eo 
ı>etln 
A. em. ,. eo ndeU 
BomonU - Nektar 
A.ilan çlmenr.o 
Merkez banka.il 100 100 
10 Bantuı 10 60 10 60 

Telefon 8 5J 
itUhaı 'H Deltr. 12 7., 

Şarlt De~lrmenJ 1 10 
Terltoa 1 

İSTİKRAZLAB 

Açılıı Kıapaıuı 

Ttırk borcu ı pltf1n 

• • 1 ndelı 19 45 19 M 

• • U udeı. 

TAHVİLAT 

Açılıı KapalllJ 
ve sa-:...in hayatı avdet etmişti. Günlük SALI cektlr. Herhangi btr şekilde kabuklanndan 

e ... Bugünku program aynımış oııın. beş yüz taneden ıazıa oıma - Anadoıu 1 pe. 
. Nctlerından 1 s T A N B U L mak şn.rıne yolcu beraberinde çıktır11an, • 1 udeıı Aradan on gün kadar geçtikten sonra, kumanya olarak beher gemi lçln beş bl\yük 

bir gece. sabaha karşı şehrin derin SÜ- Beis og"'uh lug"' il 5 Nisan 1938 Salı sandığı nşmo.mnk üzere llmo.n ve 1skeleer - : ~ :: 
kU.neti içinde birdenbire tüyler ürper- Öfle ncşri)atı: den çıkarılacak olan yumurtalar kontrole ua.dolıa mil. ııet1D 
tici feryadlar yükselmişti.. Bütun dikkatlere rağmen,, bütün ya- 12.30: Pll'ıkla Türk musikisi. 12.50: Ha.va- ve bu nizamname hükümlerine ttı.bl olmıya- 1----------------ı 

Bu acı feryadlar; Cihangirin sara - pılan ııaslhaUere rağmen gençlerde bu dls. 13J05: Pllı.kla Türk musiklsl. 13.30: Muh- caktır. p A R A L A B 
menhus belA eks\k olmamaktadır. 'Umu- telif plak neşrlvatı. D . b k udu o A k 

r.ından geliyordu. Kadınların .çığlıkları, mt kanaatlere göre belsoğukluğunun Akşam neşriyatı: 00fZ an ffl r n araya 1 Alı 
şehrin sakin seması üzerinde,, büzn - ehemmiyeti yoktur. Asıl mühim olan ıs.so: Plikla dans muslldst. 18.45: Eminö- gidiyor ı ı Tarlı: aıtım ...:.' 
engiz dalgalar halinde uzaklara kadar trengidir derler. nü Balkevl neşriyat kolu namına Nusret Sa- ı Banknot oa. a _ 
sürükleniyordu. Şüphesiz tre.ngl çok mühim blr hasta- fa. 19: P!Akla dans muslklsl. 19.15: Konre- Denlzbank merkez ve İstanbul şubeleri - -.._:••••••ıilll•lliı••••~ 

:fJ lık olmakla beraber belsoğukluğu da rans: Eminonü Halkevi sosyal yardım şube- nin kurulmasına ald hazırlıklara devam o -
O civarda oturanlar, sarayın etra na zannolunduğu kadar gerçek ehemmiyet- si namına Doçent Sabahııddln Rahmi Eytıp- lunmakttıdır. alıruı.cak. bU§.hare ihtiyaca göre bu hatta d• 

dolmuştu. Uzaktan bu feryadlan du- siz bir hn.stalık değlldir. oğlu (Balk t>llnıecelerl). l9.55: Borsa haber- Dün Denlzbank Umum .Müdürü Yusuf ZJ- ha büyüt blr vapur tahsis olunacaktır. Al " 
yan Timur da. meselenin ne "olduğunu UmumlyeUe hastalık temasın dördtin- lerl. 20: Vedla Rıza ve arkadaşları tarafın- yo. Önlş, muavinlerden Hamdi Emin ve şef- manyada yapılmakta olan frlgor\flk tesisat» 
anlamak için adamlar koşturmuştu. en veya beşinci günü başlar. San, y~U dan Türk mus\klsl ve halk şarkıları. 20.45: lerden bir kısmı llmo.n lştetmesln:te topla - vapurlardan blrlSt bu hatta verllecekt.1r. 

Herkes soruyordu: Uraz ile miiterarık olarak çok ıztıro.blı Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından a- nanık yapılan hazırlıkları gözden geçtnnı, -
yanarak idrarlar başlar. Eskiden buna, rabcn söylev. 21: Tahsin Karakuş ve nrka- lerdlr. Umum Müdür Yusuf Ziya önt~ bu ak-

- Ne var?. bu ıztıraba telmlhan hastalar < 'UStura daşları tarafmdan Türk musl!rls\ 7e hııl.k şar- şa.m Ankaraya gidecektir. 
- Ne oluyor?. 1ster) derlerdi. Hn~katen, bUhnssa ilk kılan, {Saat Clyarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Bahk az çıkıyor 
Bu suale evvela biç kimse cevab ver- haftası bu ıztırab Azamt derece.rt lbulur. AJans haberleri. 22.30: Pll'ıkla sololar, opera 

memişti. Sonra, birdenbire ortaya atı- İ!mzat ıçok faila.dır. San, :yeşil ecre.hat ve operet parçalan. 22.50: son haberler ve Dfin, havanın lodos olması dolayıslle ba -
lan acı bir hakikat, herkesi hayretlere mütemadiyen akar. Şüph~-U bu devirde ertesl günün programı. lıkhaneye gayet az balık gelmiştir. t..'vvelld 

blltün hastalar ıztırabdan kurtulmak !çln * gün 60.000 çift kadar celdlği halde dün ge-
garketmişti. tedaviye koşarlar. Fakat ek.serlyetle ız- len olta balığı palamut mikdarı 8 - 9 bini 

-- Cihangir Han, ölmüş... tırab ve akıntı azalır azalmaz da. teda- A N K A R A 6§Dlamıştır. Maamafih, f1aUar, gene evvelki 
Bu ÜÇ kelimenin ihtiva ettiği kor - v:lyt terkederler. Halbuki hastalık henüz 5 ?\"lsan 1938 Sah halini muhafaza etmlş, çlrU 6 - 8 kuru§tan 

kunç hakikate, evvela hiç kimse inan- jyll~~ ve ~ bn zamanlarda ö~ıe neş-rlyah: sablmıştır. 
mak istememişti. Çünkü; Cihangir Han ib.W.Ata.t başlar. İhtUAUJınn en b:ışlıcnsı 12.30: Muhtellf plak neşriyatı. 12.50: Pl!ık: Dün, llk paru olnralı:, gayet az mlltdard::ı., 

h~eler!Q iltihabıdır. (Ol'§lt) derler- Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi_ ilk turfanda çlroz da gelml§, kilosu 30 ku -
daha o akşam, muhteşem eğerli o~rnak Husyelerin blrlsl şl§er. FevkalAde veca- 11 ve harici haberler. 17.SO: İnkılAb dersler!; nı.ştan sablm~tır. 
bir ata bVınüş, sırtmdaki kıymetdar nıb:tır. IDarecet lıarnret yilksellr\ :Artık CHalkevlndrn naklen). Balıkhaneye, dün, 150 kadar kılıçla SOO 
elbisenin altın sırmaları, akşam güne- hasta yatağa <ıüşer çünkü bu vnzlyettc Akşam ne riyalı: kadar bo~az mahSulü yerli kalkan gelmiş -
~inin son ışıklarile panl panl parlıya- çalışmasına im.Un yoktur. 18.30: PlA.kla dans musikisi. 19.15: Türk tir. Kılıcın kilosu, bnşı ve barsnğı vesairesi 
"' - ( libadına y.arın devam e4ec~) musiklsi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve de dahil olmak üzere SO, kalknnın 50 - 55 
rak büyük caddeden ağır agır geçmış, ı---,------------·I o.rktıdaşlanL 20: Saat Ayarı ve arabca neşri- k~ştan satılmıştır. 
halkın takdirleri arasında, sarayına av- Cevab isteyen okuyİıcularımız.ın posta yat. 20.15; Türk musikisi ve halk şarkıları Ilttısn.d Vekruetı, tatlı su bnlıkcılığının da 
det etmişti. Geçerl\en, Mogol şeh7.aciesi- pula yoll:unalarını rica ederiz. Aksi tak- (Halflk Recai ve o.rkadaşlanl. 20.45: Keman inkişafı için, tauı mılar ve taUı su balık -
nin sevimli çehresi, pek şendi. Kendisini dirde ıistclderi makabelcsi.z kalabilir. solo: Necdet Atak. Piyanoda Marsel Bl. 21: cılı~ı mevzuu üzerinde blr etüd hazırlnmak-
selfımlıyanlara, elindeki e1maslı kırba- ·-·-~---.---------~-----,-.------------ Sıhhi konuşma: Doktor Fahrıye Şahenk. 21. tadır. 

, • 1 . 1 15: BLüdyo snlon orkestrası. 22: Ajans ha- Bu yıl zeytı'n mahsulü bol cm ucu ile ayn ayn seıam ar vermış- berlerl. 22.15: Yarınki program. Nöbete/ tl. c· ·-· ··--: . ·-·- ~-·-· 1 Yağmurlar zeytinler için bu sene çok fay-
Bu kadar genç, bu <kadar zinde, ve Eczaneler Yenı neşrıyat dalı olmuş, Ege mıntakasında zeytin mah -

bl'lhassa bu kadar ne""eli bir ııdam; böy- .sulü bu yıl 40,000 tona yaklaşmıştır. 
~ Bu gece nöbctct olan ec.-ıa1ıde.· şun- u··Jk" Halk l ri k zl ta t d h le bir kaç saatin içinde, nasıl Q}Up da u - ev e mer e ra ın an er Ege mıntakıısı harlcindelcJ Mudanya, Gcm-

lardır: ay çıkarılan bu ııylık kültür mecmuasının ınc vesaire gibi zeytin istJhsal mıntakalann-
ölür, giderdi? lstanbul ciheUndekller: 62 inci :sayısı dolgun blr münderecaUa lnU- da da G _ 7 bln tona kadar istihsal yapıl _ 

Bu sual, bir elektrik seyyalesi halin- Aksarnyda: (Şeref), Alemdarda: <Ab- ~ eLmlşt.1r. mıştır. Yalnız, bu J1} zeytin bol olmakla be-
de herkesin zihninden geçiyordu. Fa- dfilkadlr), Beyuıdda: (Haydar), Sa - Çocuk - Çoçuk Esirgeme Kurumu genel raber, yağ verme kablllyeU geçen seneki mah 
kat kimse buna cevab vermiye cesaret matyada: (Rıdvan>, Em.lnönünde: <Hü- merkezi tnrafından haftada bir çıkarılan suıe nazaran bir parça daha azdır. 

~eyin Hüsnü), Eyübde: CBlkmet Atla - bu çocuk mecmuasının 80 inci sayısı renkli İspanyada harbin devam etmesi, Avrupa 
edemiyordu. maz), Fenerde: cvıtam. Şebremlnlnde: bir kapıık içinde güzel yazılarla çıkmıştır. piyasaları için sair müstahsil memleketler -

Timura gelince; ona birdenbire ha- CHamdl), Şehza.debaşınc!n: (As:ı.f>, Kn- Tqan - Merzifon Halkevt mecmuasıdır. den zeytin tedarikini mecbur! kılmaktadır. 
ldkati söy1iyememiş1erdi. EvvelA: mgümrfikde: < Fuad >, Kfiçükpazarda: Nisan 6!1~~!tlr. ·--· _____ Bu itibarla, bu yıl, Avrupa piyasalarından 

(Hikmet oemll>. Bakırköyüıufe: <Mer- A 1 ytI tal b1nl fazl 1 ~ t hmi 
- Sarayda, baş hazinedar kadın ve- kez>. EBTUuBUL SAD TEB ~~m~kted~. n aca o aca.ı a n e -

fat etmiş, demişlerdi. Beyotıu cihetlnılekiler: T l y A T R o s u Ege mıntakası lstthsalltı, iskele olarak 
Sonra da, Cihangirin birdenbire has- İstikll'ıl caddesinde: CDelln.suda) · Ga- İzmirden 1hrae edilecektir. 

ahs • 
1
_..... V ıatada: CHüseytn Hüsnü>, Tak.simde: Senenin son temsilleri 

talandığından b etmış ~ıuL e ni - CL'lmonclyanl, Pangaltıda~ (Narglleel - Bu akşam (BakııkOy 
hayet, daha fazla saklıyarak Timurun yan>, Beşlkt.11.§f.a: (Süleyman Receb>. MUtıyadi) de ilk defa 
gazaba gelmesinden korkarak, acı ha- Bota.ziçi. !Kadıköy "" Adal&rdakfler: olarak bllyük vodvil 
kikati bildirmişlerdi. Üsküdarda: (Ahmedlye>. Sanyerde: KONTAK YAPTI 

Hayatmda, en heyecanlı hadiseler (Osman>' Kadıkliytlnde: {Saadet, Osmcın Çtuşamba (Qsıcndar) da 
kar,.,ısında bile, bir an ve bir lahza da- Hulusn, Büyükadada: CŞinasl Rıza>, 
1ü ;a sılmamış olan bu taş yürekli hiı- Heybelide: (Tanaş>. K O N TA J(. YA P T J 

lstanbul- Pire seferleri başhyor 
İzmir - Pire vapur seferlerine yarından 

ltlbaren başlanacaktır. Bu seferlere to.hsls 
edilen Denizyollar idaresinin Konya vapu -
runda icab eden bütün hazırlıklar bttirll -
mlş, vapur dün gece İzm1re hareket etmiştir. 

Bu seferlerde yalnız yüt delil yolcu da 

Toptan et fiatlarrna da narh 
konulacak 

İ.stanbula kasablık hayvan getirmek O -
zere belediye ve kasablar glrkeU tarafın " 
dan teşt:ll etmen şirket, Dk atınrll}lnt ver " 
mlf bulunmaktadır. iııc siparl4 blrtaç gtın• 
kadar f.stanbula getırtllecek. et ııauanndJ 
derhal yeniden ucuzluk baglıyacattır. 

Şirketin knsnblık hayvanları İstanbul pi" 
yasasında görfilmeğe başlayınca perakendf 
et flaUannda oldu~u gtbl toptan et flatıa " 
nnda da azamı fiaı usulü ihdas edllecetti'• 

Bursada tütüncüler toplantısı 
Bursa <Hususi> - Mınta.kamızın tUtilJS 

müstahslllerlle tütfin satın almakta oıaO 
tüccarlar salı günü halk part.1.slnde bir toP" 
Jantı yap::ı.cakiardır. Bu toplnntıda müte~•" 
bil menfaat ve kazanç vaztyetıerlnln teılt.I 
konuşulacaktır. Bursa tlitüncfilük mehafl " 
lınde bu toplantıya hususi bir ehemmıyııl 
verilmektedir. Bilhassa köylü ve müatah51lt' 
menfaati bakımından tcab eden tedbtrıerl' 
alınması bu toplantı ile kolaylqacaktır. 

Bira fiatları yükselmiş 
Bazı lokanta sahlblerl Ticaret OdasıoJ 

müracaat ederek bira fiatıanna tasa baf111' 
25 kuruş zam yapıldığından f1kl1ette bil -
iunmuşlardır. 

İçkili lokanta sahlblerinin bu mliracaat" 
!arı tedkik edilmektedir. 

BALK OPERETi 
6 Nisan Ça.rşambll 
akşamı sııat 9 dll 
Beyoğlu Fransı• 
Tiyatrosunda çaı:n· 
lıca gOzelleşUrfJJ1 

cemiyeti adına bO· 
' yUk gala - HaJ.IC 

opereti Bay e•
ran - Naşit bnyo~ 

komedi - MualU dinç ses konseri 
Gardenbar Varyetesi 



.. 
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5 Nisan 
ı:::.....:: 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Bir metresinin ilk 

Sahası muhammen bedeli teminatı 

Cihangir yangın yerinde Firuzağa ma • 
hallesinde Taktaki yokuşunda 23 üncü 
ııdada yüzsüz arsa. 24,00 2,50 4,50 

Karagümrük yangın yerinde Haticcsul • 
tan mahallesinde LökCincülar sokağında 
61 inci adada yüzlü aı·sa. 40,05 2,00 6,00 

Yukarıda, sahası ve rfietrcsinin muhamm~ bedelleri yazılı bulunan arsalar sa
tılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde gi:en bulun • 
madığından pazarlığa çev:-ilmiştir. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görüle
bilir. Jstekliler hizalaımda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 7/4/938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (1770) 
. ~ 

İstiyenlerin cenazeleri 7 /4/938 gününden itibaren belediye vesaitile gasil, 
techiz, tekfin, nakil ve defnedilecektir. İsteklilerin Nahiye merkezlerindeki polis 
komiscrlıklerine mü.racaatları ilan olun ur. (B.) (1822) .___ ____________________________________________ ~-------------

Ziraat Vekaleti 
Satın Alma Komisyonundan 

I - Kapalı zarf usuliyle 1500 teneke gazyağ'ı, 1100 teneke benzin Gatın alına-
caktır. 

lI - Muhammen bedel 7510 lira, ilk teminat 563,25 liradır. 
Ill - Eksiltme 6/4/938 de saat on beşte Ziraat Vekaleti binasında yapılacaktır 
lV - Şartnameler Ankara Ziraat Vekiileti Satın Alma Komisyonunda, İstan-

bulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
V - İsteklilerin teklif mektublannı teminatlariyle birlikte muayyen günde 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 neli maddeleıinde zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. (720) (1469) 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide l l /Nisan / 1 J 38 

Bu keşidede: 
dedir ... 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.00~ 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

SON POSTA 

EN 11Uf 5jin iLACIDIR· 

İstanbui İkinci İcra memurluğundan: 
Mahcuz olup bu kerre paraya çevrllmesıne 
karar verilen İstanbul Mercan yokuşunda 

Yeni han 50 no.lı dairede muhtellfülclns eş
yanın birinci açık arttırması 14/l/938 per
şembe günü saat 9 dan ıı re kadar yapıla
caktır. Bu artbnnada mahcuz eşya muham
men değerinin yüzde yetmiş beşi bulmadığı 

takdirde iltlnci açık arttırması 1914/938 ta
rihinde salı günü ayni saatta yapılacaktır. 
Alıcı olan muayyen gün ve saatte mahallln
de hazır bulunacak memuruna müracaat e
derek pey verip almaları U!n olunur. (1047) 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtlynt akçesi Liret 145,'769,054,50 

Merkezi İdnre: MİLANO 
İtalyanın başlıca §thlrlerlnde 

ŞUBELERi 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır. Amerika Cemahlrt 
Mılttebldes1, Brezllya, Şlll, Uruguay, 

Aı"jantm, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 

8ayfa ıs 

Türkiye Kızll~y Cemiyeti 
GENEL MERKEZİNDEN: 

Kızılay Genel Meclisi, 19 38 senesi Nisanının 30 ncu Cumartesi günü 

sabah saat onda Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Genel Merkez bina~mda 
alelade içtimaını yapacağından murahhasların yukarıda yazılı gün ve saatte 

Kızılay Genel Merkezine gelmeleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZN AMESI 
_ı - Reis ve İkinci Reislerle katib!erin seçilmesi. 

2 - Genel Meclis Tedkik Komisyonu ve Genel Merkez raporlarmın ted

kiki ile kabulü halinde Gene! Merkez zimmetınin ibrası . . 
3 - 1938 - 1939 büdcesinin tasdikı. 

4 - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi. 

5 - Tedkik Komisyonu azasının yeniden seçilmesi. 

6 - Genel Merkez teklifleri. 

1
---1-.n-h-ı·-sa-r-la_r __________________ ._. 

U. Müdürlüğünden: 
1--------------~--- . 127 kilo yamalık kanaviçe 

1125 > ıskarta > 

1065 > > Çuval 
41 > > Çul 
6 > > Kıl çul 

I - Cins ve mikdan yukarıda yazılı sargılar pazarlıkla satılacaktı:-. 
n - Pazarlık 15/IV /938 tarihine rast lıyan Cuma günü saat 10 -da Kabataş Le

vazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat pa

ralariyle birlık1e yukarıd:ı adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. cl767> 

fltNtN 

I - Cibali fabrikasında Ağustos 938 nihayetine kadar çıkacağı tahmin edilen 
(1500) aded boş bobin sandığı pazarlıkla satılacaktır. 

Il - Pazarlık 15/IV /1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kaba taşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

llI - Satılacak mallar C.bali fabrikasında hergün görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-

JariyJe birlikte yukarıda 2d1 geçen komisyona müracaatları ilan olunur. (1794): 

Biga İcra l\Jcrnurluğundan: B~letlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
kendı mcnfaatınız iktizasıdır. Afllyasyonlar 

1STANBUL ŞUBE MERKEZİ 211

••aıı•m•••••••••••••--••••••••"' Gal:ıt.a Voyvoda caddesi Karaköy D h•ı• v k A J • d Pallı.s (Telef: 44841 /213/4/5) 

İstanbulda Fettahın Bigada tavukçu 

Hasan oğlu !smailden aıaca~ınm temini 

tahsili için haczedilerek paraya çevrilme-

a ) ıye e a etIO en : Şehir dahilindeki acenteler: 1 sine karar verilen Biga tapusunun K. sa-
l V k·ı t b" İstanbulda: Alalcmciyan hanında ni 938 tarıh ve 9 numarasında kayıtlı d 11:- c .u e ınasının ön cephesinde yaptırılacak 4306 lira 41 kuruş keşif be- Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğ]un- 1 

1 
k d hl 

e ı harıcı_ projektör tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. da: isttk.JM caddesi Telef. 
41046 

Karabiganın iske e mev iin e: e 1 vu • 2 
- Eksıltme ll/Nısan/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Vekalet binasında İZl\IİRDE ŞUBE ı kuf tarafından 800 lira kıymet takdir edil. 

toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. miş olan: sagı kahve ittisalindeki mey -
3 - Muvaklı:at teminat 322 lira 98 kuruştur. ı h · 

İste U.ayıp: 933 senesinde Ankara Gd. Kç. z. danlık, solu Aristice fırını ve anr ı, ar-
4. -. k~ler bu işe aid resim ve fenni ve hususi şartnameleri ve mukavele mektebinden aldığım şahadetnamcml kay- kası biraderi Ahmed müfrez mağazası, ö-

proJesıyle saır evrakı levazım Bürosundan parasız olarak alırlar. bcttım. Yenisini çıkartncağımdan eskisinin .. 
1 1 

zemin katta bırbırinden bol-
5 :- İsteklilerin ikinci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralarile· birlikte hukmu yoktur. nu yo o up 

Vekalet satınalma komisyonuna ı?elmeleri ilan olunur. claıı. Afyon Dmy. A. BL. 6 meli üç dükkan mevcuddur. Eve tahta 

·------:--------------------------------:_ __________ ~na=şç:.a:v:oş~A:ı:i ~.ı\:d:a:_ıı mcrdhrenlc çıkılır, merdiven karşısında 
- sol tarafta biri harab olmak üzere 3 oda .------------------, 

_TÜRKİYE 
/CUMHU RiYETf 

smAJJı~ı· · 
- _,. 

ki ceman 4 oda ve bir mutTağı vardır. 

Umumi mesahası: Zira 57 arşındır. Sa

tış açık arttırma suretile yapılacağından 

ve arttırma peşin ~lduğundnn arttırma

ya Jştirak edecek müşterilerin tahmin e-

Son Posta 
~7,'"' sıynsl, Havad1a ve Halk enzetetı ... 

Yerebatan, Çat.alçeşme sokak, 2~ 
lSTANBUL 

dilen kıymetin yüzde yedi buçuk nisbe - 1===-==G=a=ze=te=m=ı=.z=d=e=-çıkan yazı ve 

tinde pey akçesi veya milli bir bankc:dan resfmlf'rin bütün haklan 
teminat mektubu getirmeleri icab eder, mahfuz ve gazetemize aittir. 
müterakim vergi, tanzifat, tenviriy~ ve 
vakıf borçları borçluya aid olup arttırma 

şartnamesi 10/3/938 tarihinde dairede ma
halli mahsusuna asılacaktır. 

Birinci arttırma 10/4/938 tarihine rast
layan perşembe günü dairemizde saat 13 

den 15 e kadar icra edilecek bırincı art -

tırmada muhammen kıymetin % 75 şbi 
bulduğu takdirde üstte bırakılır, aksi tak

dirde son arthranın taahhüdii bakı kı>l

mak üzere arttırma 15 gün daha temcl.d 
edilerek 25/4/938 tarihine rastlayan cu
ma günü saat 13 den 15 e kad:ır dairede 

yapılacak ikinci arttırma sonunda en 
çok arttıranın üstünde bırakılacak:.r. I 

ABONE FIA TLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

t 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. K,, --------

140}1 7b0 400 150 
2340 12:?0 710 270 
270J 1400 800 soo 

Abone bedeli peşirdıı. Adreı 
değıştirmek 2:> &uru§tur. 

Gelen evrak peri verilme:ı. 
llcnlardar mes'uliyet alınm~ 
Cevap için mE'ktublara lCi kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

2004 No. lı icra ve fflas kanununurı 12f; cı.t eeeeeeeeeeeeoeeeeeoeeeeei 
maddesine tevfikan hakları tapu sıci;Je- 1 Posta k~.ıtusu : 741 İstanbul 
rilc sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla cli.1 Telgraf : Son Posta 

l 
1 

Telefon : 20203 ğer a akadaranın ve irt•fak hakkı sah.p-
•••••••• .. ••••••••~••••• lerinin bu haklarını faiz ve masrafa d.ıir '-----------------

olan iddialarını ilan tarihinden itibar n 

yirmi gün zarfında evrakı rnüsbitclerHe 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 

halde hakları tapu sicillerilı? sabit olmı
ynnlar satış bedelinin paylaşılmasından 

hariç kalırlar, müterakim vergiler ihalP 
bedelinden tenzil olunur, yirmi seneHk 

taviz bedeli müşteriden alınır, daha fazla 
izahat almak istiyenlerın 936/396 sayılı 

dosyada mevcud evrak ve mahallen hacJz 

ve takdiri kıymet raporunu görüp anlı -
yacakları ilan olunur. 

Yukarıda yazılı ilanda gayri menkulün 

............................................................... 
birinci arttırması 10/4/938 diye yazılmış 

ise de sözü geçen tarihin tadile rastJa • 
masından dolhyı b;rinci arttırmanın ta -

dilin ertesi günü olan 11/4/938 tarıhıne 
rastlayan pazartesi günü dairemizde 13 

den 15 e kadar icra edilecek, birincı art • 
tırmada muhammen kıymetin ${ 75 şini 

bulmadığı taktirde son arttmının taalıhü~ 
dü baki kalmak şartile arttırma 15 gün 
daha temdid edilerek 26/4i938 tarihine 

rastlayan Salı günü saat 13 den 15 c ka

dar icra edileceği tavzihan ilan olunur. 

'1046) 



16 Sayfa SON POSTA 

Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HASAN TRAŞ 
BIÇAGIDIR 

lsveç çeliğinden yapılmışhr. 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde 
) apar. HASAN TRAŞ bıçağının yalnız bir adedini ar'!da sırada bardak 

içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür 

bir ıaheıerdir. Traı olduktan ıonra silmeğe ye kurulamağa hacet buakr.ıaz. Senelerce su •e nbun içinde 
kat'iyyen paslanmaz. Bu dün yanın hiçbir traş bıçağına nasip olmayan bir harikadır. H A S A N bıçak .. 
larile traş olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. HASAN ile traş olmak büyük bir zevktir. 
HASAN TRAŞ bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 1.:uruft~r. Mutlaka HASAN ve PASLANMAZ 

markasına dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve mutlaka HASAN isteyiniz. 

HAS TRAŞ BIÇAc.11 
ÇIKIYOR 

Yakında piyuayı bombardıman edecek çok ucuz ve çok mükemmel 

HAS TRAŞ BIÇAGI çıkıyor. 1 O adedi 12,5 kuruşa. HASAN DEPOSU: 

Karac-iğer, böbrek, taş ve kumların
dan rnütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
n izi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
rnizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar • 
tfak su içerlsinde alınır. 

INGILl·Z KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Cilde penbellk, 
gözlere, saçlara 
parlakhk veren 

en birinci 

KAN 
KUVVET 
İŞTEHA 

şurubudur. 
Her eczanede bulunur. 

L 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÔksOrOk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık öksQrOkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depo1annda bulunur. • ·--
ilan Tarif em iz 
Birinci aahil• 4()() lıuruı 
ikinci aala:ı. 250 ,. 
Vçüncü aalai!• 200 ,. 
Dördüncü sahil• 100 » 
1, sahifeler 60 • 
Son talıil• 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında fazla. 
ea mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tar!femfzden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çevrek sa·'fa 
illmlar için ayn bir tarife derplf 
edilmiştir. • 

Son Po~ta'nın tfcad flAnlarma ~ 
ifler itin fU adre1e mOracaat edi1ııt 
melidir: ı 

tılncllık KolletıU e~ ·ı 
&a.Juamamade U.. 

ADJı.ara caddeaJ 

Son Poıta Matbaası 

.~9rıyat Mudurü: Selim Ragıp Emet 

~AHİBLERİ: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekre"' USAKLIGIL 

H A K t K I 

LO 
Ciğerleri zayıf ve 

kalbine ferahlık 
sinirleri bozuk olanların 
verir ve gönlünü açar. 

Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram Ç A M kolonyası 

han>·onuzu mUkemmelen tıı'tir eder. Cildinizi mis kokutur ve gOzelleştlrir. 

Tanrnmış Eczane, ltriyat ve Tuhafiye mağazalarında satllır: 
Nureddin Evliyaı:ade, Ecza, Allt Ye Itriyat deposu - İST ANBUL 

HASAN 

Keskinlik 
Ucuzluk 
Sıhhat 

Mükemmeliyet 

Sürat 
Temizlik 

Her hafta bir yenilik 

N9 ..... 

Her hafta bir güzellik 
Merak edlyorıanaz acaba nedir 'l 
BugOn çıkan a reokU kupakla Avrupa mecnıuularının fevkinde bir pbeser 

Yine soruyorsunuz: Bu şaheser nedir? 

Fazla lzmlyellm 

M DE TÜRKI 'E 
( 8 DCI 88)'1SI ) 

Medhedilen bu sayıda neler vır d iyec 3lt olursanız, onu da bildirelim -
Kızlanmızın lr.atilleri, 50 bin tonlulı: ımhlılu, avcılık, modern 1ÜRK KIZI, çobu 

MEHıwıED, Fedcn.ayon ve Fenerhahçe, Greta Garho evle iyor mu?, Tarıhte Çnnaltble. 
Kolen olayım iman (manzum hikiye) çocuk vcliııbdlar, içimnde cuuı var (Frauıı 
gizlı iatı hbarnt te,kilatı, 

Kadınlık aahifuinde: Dudak boyalannı nrtıl intihap etmeli ve naul lr:ullaıııaalı. 
Hria. ntoa, en mc aklı aanifuında, politika, SuNer medeniyeti, dünyada olup bit..Jer, 
fotoğraf mü.abıkaaı, bilrnec:emiıi lıalledenler ve mükifatlan, 

Bunlardan ba,ka da K U K L A L A R llAve roman 

_, 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için .._._.. 

EKZAMiN 
--- kullanınız. Bim,,rce hastayı kurtarmıştır. Eezanelerden isteyiniz. 

,-------------------------------· 'fürkiye Kızılay Cemiyetinden: 

30.000 metre kutil 
40.000 ,, Pazen 

isimleri yukarda yazılı iki kalem eşya ayrı ayn veya birlikte 
satın alınacaktır. Alikadarlann niimuneleri görmek ve ıeraiti an· 

lamak üzere Yeni Postane karşısında Kızılay hanında 

, 
KJZJLA Y DEPOSU D/REKTÖRLÜGÜNE 

müracaatları ve 8 Nisan 938 Cuma günü akşamına kadar teklif 
mektuplannı mezkQr Direktörlüğe tevdi etmeleri. 

Antivlrüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el Ye ayak parmaklannın arasındaki kqmblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, hrq 

yaralan, erıenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 


