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Fransa yeni bir ihtilile doğru mu gidiyor? 
Blum Kabinesi düşerse umumi 
~--..................................................... .. 
karışıklık, düşmezse faşist 

kıyamı olacakmış ! 
Kabinen!'! garın· istifa llnôiliz gazeteleri 

edecegı muhakkak " Vaziyet çok 
Blum dün parlamentoda zayıf bir ekseriyet kazandı, • 

1
. d. I 

fakat iyanda itimad kazanması ihtimali yoktur tehlıke ı., ıyor ar 
" 

F ransanın S kişilik bir 
direktuvar meclisi tara
fından idare edileceğine 

ihtimal v~r~nler var 
Dünldl posta ile aeieıı hıılli& gaze. 

telerinden (The People) yazıyor: 
cFrama bu hafta içinde 1enelerden-

beri ıönnediği bir dahili buhran ile 

1 
kar§ılaşacaktır. Bu buhran saj ile aol
lar araamdakl mücadeleden doğacak-
tır. (Devama 10 uncu aayfada) 

\. .) 
........ -..... 1111r 

1 

, , 

Atatürk ün 

Fransadaki buhranın 
sebebleri nedir, 

netice neye varabilir? 
Yazan: Selim Ragıp Emeç -~t u Wr saman ftftl iktidar mnt.ı-1 keb IAOll Blulll ~ bul maJI 

fne gelmif olan aosyalist direksiyonlu ra- icraatı Franaayı. bugünlerde, yeni bir 
dikal sosyalist ve sosyalistlerden mürek· (n-mama 3 üncü 141/fada) 

Parta han.sa 4f1Gft meclm toplantı halbacle b 11 .. k , .. . .. B lk k • k k • 
~~'!nusu~~b-Busa~ .. tekrarlfimallprojelerluzunvehararetllmilza- uyu uuu a an e onomı onseyı 
~ celsesi u~n meclisi, olleden kerelerden sonra 249 a karşı 311 reyle ka-M .. nde, hukılnıetia tevdi etti- • (lletıınm il - ıagtııda) Mac!" Mecl~sind.e eski ,elçi ve matbuat konferansı 

U Va • • b Tabı muhalıf bır mebusu 

.z ~ne ver gı s ı eş Bucla,.::ot:!: ;::! bildiriyor: bugün toplanıyorlar 
sene ıçınde kaldınlacak =.=.=wı,::.:n:~ · 

Yeni k J" •h M ı· ·ı· k çili devlet sekreteri B. Tabi muhalif me-anun ayı ası ec ıse ven 1yor, azanç vergisi bwdardan birinin Atatürk hakkındaki 
h3kkında da yeni bir kanun layihası hazırlandı bir tenkidin! ~~kfunet namına protesto 

etmlf, Atatürkün Sevr muahedesini red· 
.:enkara, 6 (Husust) - 8aylendiğıne verilecektir. Proje vergi nisbetinde ~ dederek büyü& yurdu tekrar ele pçir. 
ba m~v~ene vergisinde tenzilit yapan bir mikdannda tenzilit esası üzerine ha· mele muvaffak oldutwıu ve her balam· 
• UD liyıhası iki üç güne kadar Meclise (Devama ıı inci aayfada) (Devamt ıı tnci ınyfada) 

Emekli Türk Generalleri yarınki dOnya Şehir Operetinden 
harbini "Son Postan ya anlabyorlar Semiha Berlinde 

ispanya dahili h8rbden evlenmiş! 
• • - • BkonomUc konıeye lffft'Gk edecek olota Yugodcav ve Yunan ~ sonra umumAı ha b b b. Tahsil ıçm yollanan artist Bug\ln phrimU.de, Yıldı& arayuıda.,Bunlardan biri Ballran Antantı eJmnomll r se e ı derslerine devam etmiyor, Balkan Antanb devletlerini alAtadar .. komeyt. ikincisi de Balkan Antanta--" 

olmakta devam edecek mi? =~~:;::t,,~'!:!: .. dmÇUd mkühlm toplanltı yapılacaktırk. (DevaBma ıo vwaı ·l:ı 
~kli General Ziya Kutnak: . =~ -=-=~ :::d:ımma:u:: e 0 S 0 Va y a er 1 ne 

~ Yakın bir Atide zuhur edecek bır taball lçin Od 1ene enel Berline ıönder· b• •• d d• 
dl'Vrupa harbine ihtimal vermiyorum, de- miftL Semiha lstanbul konservatuann· ır protesto gon er 1 
l'l Fakat, f8Yed. ileride bu harbin vukua dan mezundur. BerlJnde de konı1ervatuar 
~ Dıukaddel'9', ben, demokrat dev· ve operetlerde çalıpcaktL 
\T•L Plib geleceklerini umuyorum. (Dncmlı U iftd tallfadtl) 

tl&ıl, bu hususta kat'I bir py söylene • 
IQez. Çünkü, harbde muzafferiyet • • 
~lertnı hazırlıyan bir çok Amiller var· 

Çekoslovakyadan geçen 
Alman vagonlanndaki 
propaganda levbalan 

ki onlar, muharebenin vukuundan ev• 
~lr naa kat'iyetile kestirilemez. Bu • 
li beraber, bugünkü vaziyet göste
.'~-~ demokrat devletlerin galibiyet 

""'UUi daha fazladır. 
~Şu halde Alınan • İtalyan bloku kar· 
.. 11_ • bulunacak olan bir Fransıı • in • 
~ittifakı .. 

,,_,._~Usya da beraber olmak şartile mu
·-.aq olacaktır. 

<Devama 11 mcı •J1/Gda) 

Gizli bir eşek 
mezbahası daha! indirilecek 

Burada kesilen bir kabnn Südet Almanları, Maarif 
Nazırının istif asını istediler 

eti Beyoğlundaki lokan- Prag 8 (Husust) _ Meclisteki sndet-

talara sablmış ! Alman mebusları, bütün muallimlerin ıf
Dnn KaragQmrükte Sultan mahalle.in· yast faaliyete i§tiraklerini bir emirname 

de bir etek mezbahası daha meydana çı· ile yasak etm.lf olan Çekoslovak maarif 
kanlmıttır. nazırının istifasını lstemtılerdir. 

ı»•- JJ ..... ,,..., (Deuanıı • U4* afletla' 



! Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Makale: X Yanılnııyan ses .. X 
Balkan matbuatına 
Düşen vazifeler 

- Yazan: Muhittin Bireen 

125) alkan gazetecilerinin, artık 

lQ) an'ane halini alan muayyen 

bir usul ile zaman zaman yaptıkları içti
malardan biri de, bu defa İstanbulda, bu
gün, Yıldızda açılıyor. Dört memlekete 
mensub gazeteciler, bu içtimada karşı 

karşıya gelip bu memleketlenn dünya 
içindeki vaziyetlerini ve bu vaziyetlere 
göre, gazetecilerin hisselerine duşen va
zıfeleri tedkik edeceklerdir. Balkan An
tantının tesis ettiği bu devri içtımalar, 

Balkan fikrinin fcyizlendirilmesi ve Bal
kan milletleri arasında dal ve 'budak sal
ması düşüncesinin mahsulü olduğuna gö
re mükemmel bir şeydir. Yegane kusuru, 
fikrın tatbikatı bakımından, esas maksa
da tamamen uygun bir ruh içinde cere
yan edememesi, bilhassa Balkan matbu
atı arasında sıkı bir fikir ve siyaset bir· 
liği vücude getirmek vazifesini tam ya
pamamasıdır. Ancak, bu tatbikata aid bir 
noksandır ve bu noksanm izalesi müm
kündür. Onun izalesine çalışalım. 

Arkadaş sözü, dost sözü, muhakeme ve :nanhk söziı 
heı zaman yüzde yüz kat'iyetle insanı ikna ede
mez. 

Bir meselenin muhtelif §ık.lan karşısında mütereddid .kal
dı~ınız zaman en nihayet vicdanınızın sesini dinleyiniz, ya
nılnmzsmıL.. 

* Bu defaki konferans, A vrupanın çok 
müstesna prtlar içinde, yeni bır devre 
doğru gittiği zamana tesadüf ediyor. Dr. 
Göbels'in cAvrupanın kalbi artık Pariste 
değil, Berlindcdir!> diye tasvir eylediği 
bu devirde, hakikaten dünya politikası 
değişmiştir. Değişen bu vaziyet ve poli
tıka içinde değişmiyen bir şey, değışme
mesi bugün dünden daha ziyade elzem 
ve zaruri olan bir hakikat varsa o da Bal
kan Antantının vaziyetidir. Dünyada üç 
büyük rejim - biri on yed:nci asırdanbe
ri yaşamış ve artık ihtiyarlamış parla
mentolu demokrasi, diğeıi onun düşmanı 
olan komünizm ve üçüncü:.ü de bu iki re
jim arasında mutavassıt bir rol oynamak 
istiycn muhtelif renkli fa~ı.m - ayni za

( 
86 bin liralık seroete 
Malik bahtiyar höpek 

manda büyük devletlerin dünya po1iti- Dünyanın en zengın köpeğı Şıkagolu 
kası bakımından taşıdıkları meyillerle Pettir. Bankada namını 36 bin Türk li
ilıtilat ederek birbirile çarpışıyor. Tarihi rası yatırılmıştır. Bu parayı yatıran, 
tekamülleri itibarile bu üç rejımin üçü. 

kendisini çok seven ve son günlerde ölen nün de içinde kendilerine tabii bir yer 
bulunnuyan Balkan devletleri de bugün bir Amerikalı kadındır. 
üç davanın, muhtelif istikametlerde b!r
birlerini makasladığı noktada bulunu
yorlar. Her zaman söylediğimiz gibi bu
gün de tekrar edelim ki Balkanlann yeri 

Sun'i ipek istihsali gitgide 
çogalıgor 

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

Nazırın gözlüğü 
Fmtısa kTalı on beşinci Lui bir gıin, 

nezaretlcrı.nden birine g:tn-ı.i§, ı.a..--ı

nn odasına çıkm~cıtı. Nazı.,. odada yok
tu. Gözlüğü masasının iizerinde du
ruyordu. Kral gözlüğe baktı: 

- Acaba benim gözüme nasıl ge -
lir? 

Dedi. Gözlüğü gözüne taktı. Ma -
sanın üzerinde duran bir ktiğıdt aldı. 
Okumıya bCJ§ladı. Bu kô.ğıd nazıra va
zılmış bir mektubdu. 1ıfekttıbda na -
zmn bir çok liyakatlerinden büyük 
bir mübalağa ile bahsediliyOTdtt. 

Bu sırada Tıazır odaya girdi. 
Kral onu gördü. Mektubu masanın 

üzerine bıraktı. Nazıra: 
- Gözlüğünüzün nanl gösterdiğini. 

Soğan sarımsak ile 
Sac tuvaleti 

J 

Her J:P>yde tabiate do-nüyoruz. Nevyork-merak etmiştim, dedi, bu gözlük her r-
i •yi fazla büyültüyOT. ta •Sokak kızı. ünvanı ile b ir .ergide 

--------------- - --.. teşhir edilen bu saç tuvaletinin garabeti 
Musolininin oğlu ile 
Tayyare düellosu 
Hükfımetçi İspanya ordusunda 16 ay 

gönüllü olarak tayyarecilik yapan Ame
rikalı tayyareci Di Kinson geçenlerde 
Ncvyorka dönmüştür. 

veyahud · hususiyeti, başın soğan, sarım· 
sak ve fasulye ile süslenmiş olmasındadır. 

Kırtasiyecilik aleg hdarlıeı 
Hükfımet idarelerindeki kırtasiyecilik 

usulü dünyanın bütün idarecilerini dü -

Nisan 7 -, 
Sözün Kısası 

Balkan Matbuat 
Konferansı 

I!. Talu -
fE5) alkan Matbuat Birliğinin ü • 
lg) çüncü konferansı bugün Yıl ~ 

dızda Merasim köşkünde ilk toplantı • 
sını yapıyor. 

Avrupa ve hatta bütün dünya sul • 
hünün nazım ktfdretlerinden biri o .. 
lan Balkan ittifakının bu feyizli teşek
külüne dost Yunanistan, Romanya va 
Yugoslm·ya matbuatları namına işti • 
rak eden aziz ve muhterem meslek • 
daslarımızı muhabbetle selamlarız. 

Balkan Matbuatının, Balkan ittifa .. 
kının hazırlanışında olduğu gibi, onun 
günden güne resanet bulmasında da 
büyük bir rolü olmuştur. 

Bugün dost Türkiyenin ikinci şeb .. 
rinde, samimi bir meslekdaşlık ve kar
deşlik havası içinde topJnnan Yugos -
lav, Yunan ve Rumen gazetecileri müş 
terek idealin tahakkuku uğrunda se -
nelerdenberi çalışmış olmalarının hak
lı gururunu, Türk meslekdaşları ile bir 
likte duymak hazzını tadıyorlar. 

Balkan Matbuat Birliği., kurulduğu 
ve ilk konferansını Bükreşde akdeyle .. 
diği gündenberidir, müşterek davamız 
için çok faydalı işler görmüş, mütte .. 
.fik devlet adamlarına her fırsatta mü-
j zahirlik etmiş, müşterek harici siyasa
mızın müdafaasında ve :ıoktai nazar .. 
lanmızm cihan efkan umumiyesi hu .. 
zurunda izahı emrinde meşkur hizmet
ler ifa eylemiştir. 

Bilhassa manevi sahada semereler} 
görülmüş olan bu hizmetleri İstanbul 
konferansında bir bir gözden geçirirken 
biz Türk gazetecilerine isabet edecek 
iftihar hissesi de çk büyüktür. Mütte .. 
fik milletlere mensup kıymetli arka .. 
daşlanmızın bunu takdir edeceklerin .. 
d en eminiz. 

Ve kendilerini, topraklarımızda sa • 
mimiyetle karşılarken, buradaki çalış
malarının Balkan Matb:.ıat tesanüdü ., 
nü daha ziyade kuvvetlendirecek müs
bet neticelere varmasını bütün hulU. -_ 
sumuzla dileriz. 

.f.~. 
bu üç istikametteki, üç renkteki ve üç Bugünlerde İngilterede neşredilen 
merkezli mücadelenin haricinde kalmak bir istatistikten sun'i ipek istihsa18tı -
ve kendi kuvvetlerini yalnız Balkanların nın iki sene içinde şayanı hayret dere
hududlan içinde ve Balkanlılık fikrinin cede arttığı anlaşılmaktadır. İki .sene 
etrafında toplamaktır. Biz gazetecilerin evvel bütün dünyanın sun'i ipek istih
vazüemiz budur; eğer bunu kafi derece- salatı 335.000 ton iken, geçen sene bu 
de kuvvetle anlar ve yaparsak Balkan- mikdar 463,000 tonu bulmuştur. İstih
lar, dünyanın, Balkanlara yabancı olan salatın bu derece artması sun'i ipek is
ve her biri bir istikamette müteaddi bir tihsaıatı sanayiinin son derece tekamü
rn_eyil taşıyan kuvvetlerini~ tesirı altına lü dolayısile tabiisinden farkedilmesi -
duşmekten masun kalırlar. ispanya bunu . pek güç hatta yalnız mütehassıs -
yapamadığı için A vrupanın bu çarpışan ~n münhasır kaldığına atfedllmek-

Amerikalı tayyareci .MussoJininin oğlu 
Bruno Mussolini ile yaptığı bir hava 
düellosu hakkında gazetelere çok entere
san beyanatta bulunnıu§tur. Eiz de ay • 
nen naklediyoruz: 

şündüriiyor. Bunun en karakteristik bir . 

misali Fransada toplanan beynelmilel Ankara 6 (Hususi) - Bu yıl açıla • 

lzmir fuanna gelecek 
ecnebiler için 

cBruno -diyor- bir tayyare filosunun 
başında olarak Balearda bulunduğu es -
nada bir gün telsizle en muktedir hüku
met tayyarecisi ile düello yapmak iste -
diğini Valansiya hükumetine bildirmişti. 
Ben bu daveti kabul ettim. Tayin ettiği
miz günde denizden 3500 metre yüksekte 
Valansiyamn 15 kilometre şarkında kar
şılaştık. Düelloya iştirak etmeksizin üç 
tayyare bizi takib ediyordu. Düellomuz 
yarım saat sürdü. Bu müddet içinde her 
iki tayyarenin de cephanesi ve benzini 
biterek 1000 metre yükseğe kadar inmiş
lerdi. Yere indiğim zaman tayyareme 
Mussolininin kurşunlarından üç yüz ta
nesinin isabet ettiğini görerek bu kadar 
deliklere nasıl mukavemet ettiğine hay
ret etmiştim: Sonradan hasmımın da a
yak bileklerinden yaralandığını haber a!
dıın.> 

idarecilik flmi kongresinde f sviçre mu - cak olan sekizinci enternasyonal İzmi:c 
rahhasının nutkudur. Kongrede söz sırası fuarına ecnebi memleketlerden gele .. 
kendisine gelen İsviçre murahhası heye- ceklere fuarın açılmasından J 5 gün ev-

vel ve sonrasına kadar devam etmek canla şöyle demiştir: 
•• •• • 1 ı . . . üzere ikamet hakkını bahşedecek şc -

- Buyuk sarf1yat. dare kırtasiyecılı - kild ~ · ·ım s· kararlas 
e meccanı vıze verı c : • -ğinin sarfettiği kağıd mikdannı görüp mı~tır. 

de ürkmemek kabil değildir. Hakikaten-~--------------
kuvvetleri, kendi memleketlerini bıraka- an.na S , ..... * isti"hs 

1 
ed eml 

k t-- · d'l b" b" 1 .1 tedir un ı ı~ a en m e -ra .u.pönyaya gır ı er ve ır ır en e o- · . 
d d"" - rek d- kü h b ·· . ketlenn başında Japonya bulunmak -

rta a ovuşe - un_ ar gormemı~ tadır. Japonyanın senevi istihsali 125 
spanyadan bugunkü harab mernleketı . bulm tur Am rika ·k· · g 1 
k rd ı B · 1 - - - - .. - d bın tonu uş • e ı ıncı e 

çıl a ı a1::_:,, u ~~sa b~o~kml_uğü:u~ onun e mekte, 8 bin ton sun'i ipek istihsal e -
o unca VC&LUemızın uyu u nu ve e- İ giltere . - - - b ı kta 
hcnuniyetini anlamamız daha kolaydır. den n ıse uçuncu u unma -

* 
dır. 

Umumiyetle Balkan matbuatında 2'a- l'ak pençeleşebilecek bir memlekettir. 
yıf duygulu ve yanlış görüşlti insanlar Biz kendi hesabımıza bu iddiayı yapacak 
yok değildir. Bunlardan bazıları, Alman- kadar kendimizi kuvvetli ve Türk hisw
yanın Balkan hududlarına kadar gelmiş diyoruz. 
olması karşısında lüzumsuz bir tehlike * borusu çalıp S. O. S. işaretlerile yardım
cı aramaya teşebbüs ediyorlar. Bu, çok 
sakim bir usul ve çok malfıl bir fıkırdir. 
Yürümek Jçin daima bir koltuk deyneği 
aramak ihtiyacını hissetmiş topal bir zih
niyetin eseri olan bu lüzumsuz S. O. S., 
eğer bir taktik değilse, bir gaflet ve da
lalet olur. 

Balkan matbuatının bugün her zaman
dan ziyade dikkat edeceği iki şey vardır: 
Vatanlarında miill olmak, Balkanlarda 
da Balkanlı. Bu iki vazifenin ifasında 
gösterecekleri asabiyet sayesinde Bal
kanlar, dünyanın en sakln ve en rahat 
bir köşesi olabilir. Dünya ideolojiler ve 
nüfuz mücadelelerile istediği kadar dö
vüşsün. Balkan milletleri bu iki vazife
yi dikkatle ve itina ile yaptıkça Balkan
lar yalnız rahat günler gôrecektır. 

Muhittin Birgen 

inanılmıyacak derecede isral yapılıyor. 

Kağıdın bollufu asnmızın büyük yaraJa

nndan birisine 11ebeb olmuştur. Bu yal -

nız hemşerinin hayatını zehirlf>mekle kal

mayıp memurların, hakimlerin fikirleri

ni de ileriye götürmüyor. İçimizden her 

kim bu kırtasiyeciliğin önüne geçecek 
bir çare bulursa insaniyetin en büyü~ ve

linimeti olacaktır. Fikrimce yapılacak ilk 

tedbir hükfunetlerin teşkilfıhndan sarfe

dilen kağıd ve mürekkeb mikrtarını cid

di surette azaltmak olınalıdir. llükfunet 

memurlarının kırtasiye masraflarını a -
zaltalıın. O vakit memurlar fazl.ı kağıd 

bulamıyacaklarından belki "de kendi k.en-
Dünyanın en zengin 

mihracesi öldü 
dilerine kırtasiyeciliği tahdid edecekler

Hindistanın Lahur şehrinde geçen gün dir. 

dünyanın en zengin mihraCf"si olan Pa - Hatib hararetle alkışlanmıştır! 
dala mihracesi vefat etmiştir. Mihrace • ----------·-·------İn-:=ı-

takındığı mücevheratı yedi miiyon -
nin iradı senede 900 bin İngiliz lirasına gilız lirasına sigorta etmişti. HükmetUğı 

Biz bu fikirde değiliz. Milli Almanya
nın hududlan Balkan hudud!anna kadar 
dayanıyorsa kendisine ancak cho~ gel
din!> deriz. Milli hudud, mukaddes bir 
çizgidir, kimsenin ona itiraz:ı hakkı yok-
tur ve bundan dolayı da, Almanyayı yal- r =ı 

nızhakkınıihkaketmişbirmemleketola- İST ER iNAN İSTER İNANM A ' 1 

baliğ olmakta idi. Geçen sene bir İngiliz arazinin mesahai sathiyesi on bin kilo • 
ressamına portresini yaptırdığı zaman metre murabbı ve nüfusu 1,600,000 idi. 

rak görürüz. Fakat, milli hudud onun he- t • 

sabma ne kadar mukaddesse bızim, yani Bursaya giden gazeteci arkadaşlarımızdan biri Muhittin etm,ıl ve hesabd-ı üç lira bir hata olduğunu halırlalmış, ma-
Balkanlılann besablanmtza da o kadar Özyağlıkçının mağazasından birçok havlular almış; mağaza ğaza sah1bı buna karşılık: 
mukaddestir. Bir milli hududun müda- sahibınln hesablayıp istediği parayı vermiş. Otele döndüğu - Evet, demiş, dünkü hesabda maatteessüf ~ir hata olmuş, 
faası için etrafa S. O. S. göndermek de- . . . . h.:.tay:ı biz de lıcnüz şimdi anladık, fakat sizin yapımı oldu-ğiı. 0 hududun kudsiyetinı. vicdanın•... za.'llan bır kere de kendısı hesablamış. Netıcede mağaza sa- ğun h b d b" . .,_ b gib. h tal dır B" ..:-~ _ 

, • uı • • • w uz csa a ızım 11esa ırnız ı a ı . ız DU.Uen uç bütün derinliği ile hissetmek lazımdır. hıbıtın üç hra fazla aldıgını anlamış. lir.a cleğH, dokuz lıra lazla almışız. 
Milli hududlarının istiklfilini müdafaa Arkadaşımız ertesi gün erkenden ayni mağazaya müracaat KGSasını açmış ve arkadaşımıza dokuz lirasını iade etm;ş. 
için, en geçilmez ateşlerin içine dalıp ı s T E R ı N A N, İ s T E R ı N A N M A ı 
çıkmış olan Türkiye, kenc!i kendısine, 
Türk olarak ve koltuk deyneği ararnıya-

Dünkü hava vaziyeti 
Şehrimizde dün de hava kapalı ve yağ .. 

murlu geçmiştir. Yeşilköy Meteoroloji is .. 
tasyonundan verilen malumata göre yur~ 
dun bütün mıntakalarına dün yağmun 
yağmıştır. Son 24 saat zarfında yağışın 
fstanbulda metre murabbama bıraktığı 
6U mikdarı a,ı kilogram olarak ölçül· 
müştür. 

Rüzgarlar doğu, cenub doğusu bölgele .. 

rinde cenubi diğer yerlerde umumiyet .. 
le şimali istikametten orta kuvvette, 
Trakya ve Egede kuvvetlice esmiştir. 

Dün sühunet en yüksek 7.9 ve en düşült 
te 5,8 santigrad olarak kaydedilmiştir. 

İki gün evvel Karadenizde başlıyan fır .. 
tına da hafif bir şekilde devam etmekte
dir. Fırtına yüzünden denizde kaza vu. 
kuuna dair bir haber gelmemiştir. 
_-.., ____ .. 1:.9 •• ...._ 
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- Bu Sabahki J Fransadaki 
Gazetelerde ~ b h sebebJerİ " F.k. 1 u ranın GördUgUmUz ı ır er • • 

Cumhuriyet - İsmo.ll Müştak ~aynkbn nedır, netıce neye 
yazmış oldu~u başmakaleyi buglln lstnnbul- . • • ? 
da toplanacak olıın Balkan matbuat kon - vara bılır • 
greslne tnhsl.s etmiştir. Bu milnnsebeUe 
Balkanların bütün dünya karşı.cımdn lfM1e (BCJftarafı ı inci sayfada} 
ettiği tesanüd ve kardeşliği metheden mu-
harrir, başmakalesinde şöyle diyor: buhran karşısında bırakacağa benziyor. 

Frankoc a atalonyanın 
·Cumhuriyetciler 

aHedcfl görebilmek bir kazançtır. Bu ttJ- Bugünkü Fransanın iki türlü sıkıntıs; 
b:ırlıı biz daha şimdiden karlı bir yol üstün- vardır: Hem siyasi, hem de mali. İdeolo-

e ek t r l• k sa n t r a 1 n 1 e e lere bu yolculukta iman ve terene :ehberllk jik zümrelere ayrı mış o an -1 1 de yürümekteyiz. Mensup olduktan millet.- 1 1 bir Avrupa 

eden fikir ve kalem sahipleri, islmler1n1 ta- da siyasi nüfuzu bir hayli sarsılmı~ olan 
b tt•ı rlhe geçiriyorlar. Onl:ıır bununla blhakldn Fransa Berlin - Roma ımhvermin cür'et eyanname neşre l er övüneblllrlcr.. karııne1 taarruzları önünde yeni bir tabi-

• • 
geçırıyor ar, 

Londra 6 {Hususi) - Franko kuvvet
leri ileri hnrcketlerine bugün de devam 
ederek, bütün Katalonyanın elektrik ıs
tihsatatı merkezi olan Treınpe şehrıne 
yaklaşmışlardır. 

Bu şehir düştüğü takdirde Katalonyn
nı.11 hiç olmazsa muvakkaten karanlıkta 
kalmasından korkulmaktadır. 

NC'grinin kurmuş olduğu yeni hüku
met, Fransa ve İngilter •ye müracaatla 
siUih ihracatı üzerine konmuş olan am
bargonun kaldırılmasını istemiştir. 

Negrin, bu ambargodan sırf cumhurı· 
Yetçilerin mutazarrır olduğunu Franko
cuinrın Almnnya ve italyadan her türlü 
silah ithnl ettiklerini ileri sürmüştür. 

Cumhuriyetçilerin beyannamesi 

Barselon 6 (A.A.) - Negrın kabinesi, 
bütün İspanyollara hitaben neşreWği 
bir beyannamede ezcümle şöyle demek
tedir: 

cHükUmetin kat'i ve mutlak kararı, 
Şimdiye kadar misline tesadüf edilme
miş derecede çirkin enternasyonal yar-

dım sayesinde İspanyaya hücum eden Ye 
memleketi işgal eyliyenlerdeıı İspanya
nın kurtulmasına kadar İspanya istiklali 
için harbe devam eylemektir.• 

itnlyadn sevinç 
Roma 6 (A.A.) - Gazeteler, meali 

rnüttehid bir nota neşrt!tmişlerdir Bu 
notada ezcümle şöyle denilmektedır: 

cKahraman İtalyan lejyonerlerinin 
müzaheret etmekte oldukları Frankist 
kıtaatm muzafferane ilerlemeleri bütün 
1talyada coşkun bir gurur hissi uyandır-
mışttr.> 

Hiikfunet Barselonda kalıyor 
Londra 6 (A.A.) - İyi malumat al

makta olan İsp:ınyollar mehafilmdc söy
lenildiğine göre Katalonyanm cumhu'"İ
yetçilerin elinde arazinin sair aksamın· 
dan bilkuvvc rabıtası kesilmiş olmasına 
rağmen cumhuriyet hükUrn.et~, Barselon. 
da kalacrıktır. 

Ayni mehafil, yüksek askcrl kumar.
danhğın da keza Barselonda kalac:ığmı 
ve Madrid ve Valansiya ile temasın! tel-

~ ye tatbıkine mecburiyet duymaktadıı. 
sizle ve hava tarikile muhafaza edeceği· Kurun _ Asmı Us cıBlr mukayese. ser- Çünkü A vusturyanın ilhakı lı"'ra.nsız _dı~ 
ni ilave etmektedirler. Ayni mehaf il, levlınlı makalesinde umumt h rbten gallb lomasisi için tam bir muvaffakiyetsızlik 
cumhuriyetçilerin sonuna kadar muka· çıkan ve dünyanın en zerıgln memlcket.l ola- sayılabileceğı gibi İspanyada inkışaf e
vemete karar vermiş olduklarını ve bita- rak tanının Fransanın bug{inkü mnll v zl- den askeri durum da Fransaya huzur ,.~ 
raf devletler tarafından kendilerine ya- yeU lle umumt harbten ma~tüb çıkan, sonra rebllecek bir ınahivette değildir. Kaldı 

·· - ·· k da senelerce harbeden Türklyenln mail va- J pılması muhtemel olan butün mutare ·e 1 1 k etmekte ve· ki Frnnsanın eski müttefiklerinden bazı-. t I zlyet n mu ayese · 
tekliflerim reddedeccklerını beyan c • _ cMemleketlmlzln mali noktndnn bugtın larmın hattı hareketi de, bu memlekette 
rnektedir. bulunmakta olduğu lfUhnra ~er mevkll ls- endişe uyandırmaktan hali kalmıyor. Bu

Cumhuriyetçilerin bazı rnıntakalarda bat lçln bu basit mukayeseden ru1hn ma~ tün bu hava, Fransada, derin bir sıyas! 
şiddetli taarruzlar yapmakta oldukları bir levha olamaz.-. demektedir. sıkıntı hllsıl etmektedir. 

zannedilmektedir. - Mali buhrana gelince; bir taraftan b:ı 
Balagueri de zaptedildi Tan - Ahmed Emin Yalman hafifleyen zı tedbirsiz hareketler, bir taraftan milli 

Sarattns 6 (A.A) - General Mas - vergi yükü serlevhaslle yazdığı auı.lraleslnde müdafaa uğurunda sarfcdilmek lftzım gc· 
"'" bllhnss<l: d . ti 

kardo kuvvetleri, Balagueri zaptet - _ .ve künü hafifletmlye dof;ru isti- len büyük yekünlar, bir ~ra~tan a ıç • 
miştir. kamet a:::a:Uve llk lmkanlan elde eder et- mai kalkınma uğurunda ihtıyar olunan 

Fnuısaya iltica eden yeni İspanyol mez tatbikata geçmek, blr hüldimet lçln masraflar Fransız hazinesini bir h:ıylı 
en iyi bir imtihandır. Umuml h:ıyata alt IJ- sarsmıştır. Hem vaziyetin icablarını 'kar• 
ierln iyi ellerde olduğuna, lyı surette inkişaf şılamak hem de bozulan mali ve iktısad1 
ettiğine en canlı bir ölçüdür.,, demektedir. ' . tekr r ı"ade etmek için alın· 

mültecileri 
Paris ı (Hususl) - Aralarında Katalonyıı 

de\•let relsl Kompanlsln ailesi, <$ki başvekil 
Largo Kaballero ve bir çok tanın~ış ç:ı.hsl
yeUer bulunan blr mülteci l:afilesl L<ıp:ı.nyol
Fransız hududunu geçerek ParJse hareket 
etmişlerdir. 

Dün Frnnsanın muhtellf noktnlıınna ye
niden 6000 İspanyol iltica ctmtşlli'. 

• -·- rnu\•azencyı a 
-··•••••••••• .. •••••••• .. ••• .. ••• .. ··-·-- ması icab eden tedbirler üzerinde umuı:r.t 

Hata Y S e Ç 1. m bir anlaşma yapılamaması, parlılmen~o 
' ile ayan meclisini birbirine muhalif bır 

vaziyete sokmuştur. Bundan evvelki Şo-k Om I• sy on u tan hükumeti zamanında Fransız para

i Alman ar da 1 Süba_gla~ın 
•• • Ter/ ılerzne 

sının istikrannı temin, kaçan sermayele
ri durdurmak ve açığı kapatmak maksa· 

Ankara 6 (A.A.) -. Halayda intihabatı dile maliye nazırı Bonne'nin almak iste-
ihzar ve tanzim etmeye memur olarak diği tedbirl~r. parlamentonun sosyalist 
Cemiyeti Ak'vam tarafından tayin edilen ve komünist muhalefetine maruz kalmış. 
komisyon ve mahkeme azasile diğer a- tı. Şotan hükfunetinin istüasile yerine 
janların isimleri aşağıdadır: gelen Blum hükumeti, ayni vaziyete ça

• e 1 
• 
1 yukse}ttı e Aid kanun 

Komisyon azası: Reis Bay Roger Scc- re bulıruık rnaksadile ilk vaziyete tama
retan (İsviçreli), azalar: 1acques Lagran- men zıd bir takım tedbirler alınmasını 
ga (Belçikalı), H. Ch. G. J. Van Dar Man- ileri sürmektedir. Bonne'nin planı, müm· 
darc (Holandalı), H. Reimers (Norveçli), kün mertebe masrafı kısmak hedefıni 
sonradan tayin edilecektir. güdüyordu. Blum'un planı serma~edcn 

Ayan Meclisinde bir hadise 
"Belçikaya cebirle kabul ettirilmeden evvel bu hususta 

bir hal suretine varılması şayanı temennidir,, 

Yeni layiha Meclis 
ruznamesine ahndı 

Ankara 6 (Hususi) - Ordu sübay- Mahsus mahkeme azası: Reis: B!.\y A- vergi tarhını istihdaf etmekte ve bınne· 
lar hey'etinin terfilerine aid kanun la· lristide Phocas (Yunanlı), muavin aza: tice mütedavil paranın mikdarını çoğal-

. yihası meclis ruznamesine nlınmışt.ır. Bay Kruue-Jensl'Jl (Norv.eçli). muavin tarak bir nC'vi kıymet düşürmek gaye.·-
-B<ukscl, ~ (A.A.) -: Hnı'ic>ye .. ne"' re~ ı par JMı_entoda söylenmemesi ldum g~~n Liı)1hnya göre iki sene içinde k'.t'a- aza: Bay Pime Bumicr (lsvlçreh). ne gitmektedir. Bu ;se, çok nizamlı bir budcesmın ayan mechsınde muzakerosı , bazJ sozler vardır, diyerek hatıbın soıu- da ve kurmay vazifelerınde chlıyet Ajanlar: A. P. Nicol (İngiliz), C. V. maliye sistemi talbıkine alışılmı. ola~ ;';asında A ~aman -:~yonalıstlerınden nü kesmiştir. göstererek liyakatleri tasdik edilenle - Dodgson (!ngiliz), G. Hilhouse ( lngtliz), Fransa gibi bir memleketi" çok şıdd lll 

b" );sens, . n~usu mu a ~alkınıetınış ve bu Fakat Leysens dediklerinde ısrar el- re iki sene daha kıdem zammı verile - E. Polet (Belçikalı), Vandenbulcke itirazlar uyandırmaktadır. Bu ilırazlann ır eşmcnın vusturya a n azm ne miş ve aynca şunları söylemiştir: cektir. Bu iki senelik kıdemi alacak - (Belçikalı), Fernand Houss ( Bel- billiassıı tekôsüf ettiği mahfe! ise fiyan· 
tercüman olduğunu bildirdikten sonra de- •Belçiknya cebirle kabul ettirilmeden !ardan verilecek tezi muvaffakiyetle çikalı), Jcmetre Boujouris (Yunanlı), ılır. Mebusan meclisi, daıma hükUmetin miştir ki: evvel bu hususta bir hal suretine vanl- yazan ve ehliyetleri üst taraf 1ımirleri Demelre Slephanou (Yunanlı), A. L müzahiri vaziyetindedir. Şu hale göre •Belçikanın Öpen ve llhmödiyi elmde ması şayanı temennidir.. tarafından sırasile tasdik olunanlara Wur!bain (Holandah), A. H. Bennewitz Blum hükllmctı için çekilmekten başka tutmasında ne gibi bir ekonomik veyahud Hariciye nazın B. Spaak bunun üzeri- tez talimatı şartlarına uygun olarak bir (Holandalı), J. Lugt (Holan • çare kalmıyor. Şotan hükilmetino takad
atratejtk menfaat vardır. Bu kantonların ne söz almış ve demiştir ki: sene daha kıdem zammı verilecektir. dalı), Jonas Lie (Norveçli). E. de Plom- düm eden Blum hükilmelinı Jiyan mecl•-halkı, Alman olarak kalmalı: arzusunda- B. Leysenln bu müdahalesi şayanı le • Üçüncü zümreye kurmay yardımcı va- gren (İsveçli), Erik Dalin (İsveçli), J. si devirmişti. Bu defa, ayni vazi!e, gene dır.. essüftür. Bu Ayan azası, bizzat Alman. zifelere seçilmiş olanlara bir seneden Lecomte (lsvıçrcli), Roland Gorge (İs- ayni meclise teveccüh edecek gibı gö-

Bu sözler, ôyan meclisinde 9:ddetll lardon daha fazla Alman olduğunu gös- fazla kıdem zammı verilmcdiğı gibi viçreli), Bragoljub Pavkovitch (Yugos- ıilnüyor. Sosyalistlerle komünistleri_n 
protestolara scbeb olmuş vo iyan reisi, !ermiştir.. bunlar kunnny stajına da tabi tutul • lavyalı), fvan Toınslg (Yugoslavyalı) .cumhuriyete hlyanet edenlerle dolu b·r 

I• ıruyacııklardır meclis. diye vasıflandırdıkları ftyar. m«· • 1 • • ı· • "' f . ç· l•/er lisi, bu bakımdan, müdhiş bir sosyalist -n g I · Z - ya I a Mısırda siyasi ın 1 komünist taarruzuna maru• bulunaC8k-

"'eticeden emin tır ve galiba, Fransada, yakın blr atı. bi-d f d• • Vaziyet lYC ze, bir rejim meselesi çıkarmaS/l bile, btr Ya ) a a e e 1 yor Londra 6 (A.A.) -Çin diplomatla - kaç teşkilôtı esasiye d.- " doğuracak 
Kahire 6 (A.A.) - Mahir paşa gru- rından B. Sunfo, dün ekserisi rnuhafa- gibidir. - Selim Ragıp Emeç Dün toplanan /ngiliz kabinesi proje etrafında 

müzakerelerde bulundu 
pu bir kovalisyon kabinesi teşkilini reel zakiırlardan olmak üzere elli kadar par ------:--~ . '7-
detmiştir. Kral ise, MohammeCi Mah - lamento azası huzurunda Çinin şimdi - duğunu beyan etrnış ve dcmıştır kı. 
mud kabinesinin krıt'i istifasını kıbul ki Yaziyeti hakkında bir konferans ver- «Cihan, Çin kıtaatının anudanc mu-
tmemic ve bükfuneti I<ra1m nutkunu . ı· kavemeti karşısında hayran kalacak ve 

Londra 6 (A.A.) _ Kabine, bu sa - mc er a • ın a uyu· ır :e,umıye hnzırlamağa memur eylemıştir. .. a ır B. Sunfo, son zamanlarda askeri ha- müteamz ni ayet su a e e m 
l h kk 

d b ·· ·· k b · 1 ı · t e "" M h · mıs ır. h Ih t l b t cg
1
e 

bnh haftalık toplantısını yapmıştır. gösterdiklerini ileri sürerek gazete neş grupu muhalefette kalsa dahi, musta. - rekattaki inkişafların Çine nıüsaid ol - mecbur kalacaktır.> 
Nazırların en ziyade İngiliz - İtal - ~yatının sı.? ta~inden ~baret oldu - killerin müzaheretile par'amentoda ka· ---

Yan itilafı projesi ile meşgul oldukları gunu tebaruz ettırmektedirler. fi bir ekseriyet temin edeceğı zanne - ,-ı-
ve kendilerine Romada Lor:i Pört ile Maltadn İtalyanca dilmcktedir. Sabahtan Sabaha 
kont Ciano arasında yapılmakta olan Londra 6 (Hususi) - Romada çı - -------.-h-- t 

l
A .. ril Avusturyaya ı raca Inilzakereler hakkında ma uma" ve - kan Tribuna gazetesi, l\faltada İtalyan-

ıniş olduğu tahmin edilmektedir. canın tekrar mekteblerde tedrisini ve yapacaklara 
Kabine bu suretle müzakeratın ruz- mahkemelerde kullanılmasını istemek- Ankara 6 (Hususi) -Almanya hak-namesind~ mevcud olan bütün nokta - te, bu meselenin İngiliz - İtalyan gö - kında <löviz ahkamı Avusturyaya da 

lar<1a husule gelmiş olan prensip ~~ - rüşmcleri esnasında nazarı itibara a - teşmil edildiğinden ihracat. yapacakla -
liıfianndan maliimat almış olup m~z:ı- lınmasıru temenni etmektedir. rın Viyana döviz santralı ıle 1<>'."as. et· 
kerecner, halihazırda görüşmelerının meleri lüzumu alakadarlara bıldırıl -nctayicinı· tesbit edecek \•esikaları tan 

kt dı Ş • Jd miştir. 
Zim etmekle meşgul bulunma a r - UŞill g ÇI Jrffia m iŞ Viyanada bir de döviz kontrol o -

lar. fisi ihdas edilecektir. Bu vesaikin paskalyadan evvel im.: Berlin 6 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 

za veya hiç olmazsa parafe edilecegı Birkaç gün evvel Paris-Soir gnzetcsi, Deniz ticaret müdürünün 
talunin olunmaktadır. Şuşnigin delirdiğine ve bir timarhanc- tedkikleri 

Son saftıa ye kaldırıldığına dair Viyana daimi mu-

t l habirinden aldığı yalan bir haber neşrey-Londra 6 (Hususi) - İngiliz - ta . -
Yan müzakereleri neticesinde tam bır !emişti. 
anlaşmaya vnnlmış olduğuna dair ~a - Bu haber baştan aşağı _uy~ur~adır. Bu 
21 gazeteler 1:arafından ileri sürulen gazeteye İvan Kohen ısmınd_ yabancı 
tafsilat, mevsimsiz sayılmaktadır. devlet tebaasmdan bir Yahudi makale 

Salahiyettar mahfeller, müzakere - ve haber göndermekte idi. tvan Kohcn 
lertn on güne kadar kat'i bir anlaşma- on iki saatlik bir mühletle Alman hudu
Ya :müncer olacağını kabul etmek.~e .. be- du haricine çıkarılmıştır. 
!'aber, alakadar hükumetlerin goruş -

Ankara 6 (Hususi) - İstanbul De -
niz Ticaret Müdürü Müfid ~ehrimize 
~eldi. Vekaletle temas ettikten sonra 
liman işleri için Mersine gidecf'k, ora
dan dn İstanbula dönecektir. 

Diğer te1graf haberlerin"? iz 
11 inci sayf amızdadır 

' 

Mütehassıs gözü --
Antikadır, tarihi eserdir diye tere düşen bir taşını bile atmağa kıyamadığı

mız İstanbul surları .çin Şehır mütehassısı Prost'un çizdiği plan antiktt rne -
raklılarına güzel bir ders olmuştur sanırım. 

Plan şudur: Marmaradan Halice kadar i.stanbulu çeviren harnb Bizans 
surlarının beden kuşaklan yıkılacak, yalnız ik~ üç yüz metrede bır 
sivrilen kuleleri bırakılacak. Prost bu isabetli buluşu ile hem istanbu· 
lu sıkboğaz eden d..ıvarlaı ı söküp şehir sahasını genişletmiş, hem de bu 
tarihi eserlerin en guzcl parçahırım muhafaza etmiş oluyor. Bu pHina göre 
sehrin kenar semtleri şehır harıcf dediğımiz bağ ve bahçe sahalarile birleşe· 
~k ve şehri kenar varo,.larcı. bağlayan caddeler de genişlemiş olacak .. 

Bize kalmış olsaydı antika ıptilfısı ile istanbulu boğazlamış gibi çeviren 
bu taş yığınlarını o!~oıi'iıı gibi bırakacak ve şehrin havasını bile kesen bu sed. 
ler içinde tıkanıp kalacakl.:. 

Bu çok isabetli pla:ı da gösterıyor t..t Şehırcılik işlerimizde mutlak surette 
mütehassısın görüşüne ve mütalensına ihtiyacımız vardır. Viyana şehrı de 
bir çok orta çağ beldeleıı gibi kale bedenlerile çevrilmişti. Bu knlc duvar
Jaı ının ancak ziynet teşkıl edebilecek kısımlan bugünkü Viyananın ortasında 
kalmış ve şehir eski surları aşarak kılometrelerce genişlemiştir. 
Antıka meraklılarımız miistenh ol.sunlar. şehircilikde antikanın da yeri 

vardır. Fakat yerine göre! 

Bimaw Ccıhit 



4 Sayfa 

Cenazeler bugünden it ibaren 
belediye tarafrndan kaldmlacak 

Sahibinin arzusuna göre beş sınıf üzerinden merasim 
yapılacak ve 200, 100, 50, 30, 15 lira ücret alınacak 

SON POSTA 

Adliye sarayı 
enkazı yeni bir 

mesele çıkarıyor 
Sultanahmedde yanan adliye bina -

sının arasında hala duran enkaz yü -
zünden belediye ile müzeler arasında 
ihtilaf çıkmıştır. 

Manrif V ekfüetinin Fransız enstl .. 
tüsü ile yapmış olduğu mukavele· mu .. 
cibinte Nisan ayından itibaren bu sa -
hada Bizans eserlerini sramak üzere 
hafriyata başlanması ik~iza etmekte -
dir. 

Halbuki burası hfüa bir mezbele ha
lindedir. 

Fransız Enstitüsü bu hususta her 
türlü hazırhğı tamamlam:ş ve bu ay -
larda başka bir faaliyet programı çiz -
rnemiş olduğundan hemen hafriyata 
başlanması beklenmektedir. 

Maarif Vekaleti Müzeler kanalı ile 
belediyeyi ikaz etmiş ve bu mezbele -
nin temizlenmesini istemtştir. Beledi -
ye ise bu işle alakadar olmad~ğını bil
dirmektedir. 

Son olarak belediyeye gönderilen 
tezkerede buradaki taş ve toprağın hal-

. ka parasız olarak dağıtılması muvafık 
Belediyenin cenaze oto mobıllenncıen ~iri olacağı bildirilm~tir. Halbuki bura -

Belediye, bugünden .itibaren, istiyen- techiz ve te~ın edll~~~, ıao~uaı' ısırma smı temizlemeği üzerine alan müteah
lerin cenazelerini kendi vesaitile techlı, işlemeli puşıd.~lerle. ortulecck, ~~nazP. ~- hid ile emlaki milliye arasında ihtilaf 
tekfin ve de!nedccektir. Bu iş için, Kadı- çin 20 tane luks bınck otomob.lı tahsıs km ··ı hh"d d ld ğu gı"bi işi 

1 d Jki . il. ri çı ış. mu ea ı e o u 
köyünde eski hal binasında ve Fatihte it- olunacak, gazete er en sınc an ve - bırakmıştır Bu enkaz kaldırılmadığı 
faiye yanında iki merkez kurulmuştur. lecek, cenaze lüks otomobille taşınacak, takd' d h;frivata başlanamtyacak Ma 
Buralarda, Belediyenin cenaze teşkilatına beş okuyucu ve bir imam tar~fı~dan .dı~i jarif ~e~aletinfn Enstitüye ta~inat 
mensub olanlar dalına hazır bulunacak- merasim yapılarak cenaze gomulece.tttır. . "kt d kt" 

ıkın. el sınıf lOÔ lira ücrete tabidir Bu vermesı 1 ıza e ece ır. 
lardır. Bu iş için, on beş kadar müstah- ---
dem, ikisi Kadıköyünde olmak üzere ye- sınıfa dahil olarak gömülecek ölülere Mimar Sinan 
di imam ve birçok güzel sesli okuyucu Iahid ve tabut yaptırılacait, birınci nevi 
teşkilfıt kadrosuna alınmıştır. malzemeden techiz ve tekfin olunacak, 1•htı•faJı• 

Ölülerin nakli için de, dört cenaze oto- 10 binek otomobili tahsis edilecek, 3 o-
mobili ve bir cenaze arabası tahsıs edil- kuyucu ve bir imam dini merasimi ya}>?- Büyük Türk mimarı Sinanın ölü -
miştir. Bunlardan üç otomobille araba caktır. münün 350 inci yıldönümü nıünasebe-
1stanbulda, bir otomobil Kadtköy tara- Üçüncü sınıf 50 liradır. Bu sınıf ölül~r tile, öbür gün saat on altıda, Sinanm 
fında bulunacaktır. için lfıhid yaptınlmıyacak, yalnız tech~z Süley:maniyedeki mezarı başında bir 

Ölüyü kaldıracak olan Belediye rnÜM ve tekfin edilerek tabut yaptırılac:k, 5 ihtifal yapılacaktır. 
tahdemini iş başında beyaz gömlekıer gi- binek otomobili tahsis olunacak, 2 oku- İhtifal başlamadan evvel, saat on 
yeceklerdir. Ölü yıkıyanlar da, beyaz yucu ve bir imam dinJ merasimi ila ede- beşde, civar liselerden, Güzeı San'ai. -
gömlek, kauçuktan önlük, lastik çizme cektir. lar Akademisinden, Yüksek mühendi:; 
ve eldiven giyeceklerdir. Dördüncü sınıf 30 lira ücrete tabidir. mektebinden, Nafia Teknik okulundan 

Cenaze sahıbleri, belediye vesaitile ö- Bu sınıftaki cenazeler techiz ve tekfin gelecek talebeyle diğer isteyenlere, 
lülerini kaldırtmak için nahiyelerindeki edilecek. 2 binek otomobili tahsis oluna-

1
ı Mimar Talat Özışık ve Güzei San'at -

belediye komiserliklerine müracaat ede- cak, dini merasim iki okuyucile bir imam )ar Akademisi miman ta!ebesinden Sa
cekler, hangi sınıf vesaitle cenazelerini tarafından yapılacak, ölü, tabutsuz ola- im tarafından, Süleyrnaniye camiindc, 
kaldırtmak istiyorlarsa, o sınıf için tesbit rak gömülecektir. Sinanın hayat ve eserleri hakkında i -
edilen parayı buraya yatıracaklar, cena- Beşinci sınıf 15 lira ücretle gömüle- zahat verilecek ve oradan Sinanın me
zelerini ne zaman kaldırtmak vç nereye cektir. Bu sınıfa dahil olarak gömülecek zarı başına gidilecektir. 
gömdürmek istediklerini söyliyecekler. ölüler techiz ve tekfin edilecek, araba He Sant on altıda istiklal rnarşiie ih • 
yatırdıkları para mukabilinde de bir taşınacak, dinf merasim yapıldıktan son· iifal başlıyacak, müteakiben Güzel 
makbuz alacaklardır. Bundan sonra be- ra tabutsuz olarak gömülecektir. San'atlar Akademisi mimarı talebe -
lediye teşkilat ve vesaiti faaliyete geçe- Fakir ölüleri de, zaten belediye tara- sinden Kemal Elagöz yüksek mühen -
cek, cenazeyi, icab eden ıekilde techtz, fından ücretsiz olarak gömülmektedir. dis mektebi talebesinden Faik, üniver
tekfin ve defnedecektir. Bugün elde mevcud vesait ve teşkilat site arkeoloji şubesinden Bahadır ve 

Nisan 7 

Hariciye V ekiliiniz dün 
Mısıra hareket etti 

Tevfik Riqtü Aras hare ket etmeden evvel nhtım<la 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, dün Hariciye Vekilimiz Tevfik Rü~ Aı s, 

Daçya vapurile §ehrimizden Mısıra hare- vapurun Pireye uğrıyarak altı saat kal· 
ket etmiştir. Hariciye Vekilimiz, birçok masın<lan bilistifade Atinaya giderek Yıt'"' 
zevat tarafından teşyi edilmiş, Balkan nan başvekil ve hariciye ıtazın Gener:ıl 
ekonomik konseyine iştirak edecek olan Metaksas ile görüşecektir. 
heyetlerin reisleri de bu meyanda hazır Heyetimiz cwnartesi sabahı İskenoeıı• 
bulunmuşlardır. yeye varacak ve ayni gün Kahircye ha· 

MıslT hükfunetmin Ankara sefiri de reket edecektir. Türk heyetı büyük mt • 
ayni vapurla gitmiştir. Harlclye Vekill- rasimle karşılanacaktır. 
mize hariciye umum müdürlerinden orta 
elçi Mehmed Cevad Açıkalın, hariciye Hariciye Vekilimiz nisanın on dördün" 
rnemurlarmdan Seyfullah, dahiliye u- de §imendiferle ve Suriye yolile Anka• 
mum müdürlerinden Şükrü, 1ktısad Ve- raya dönecektir. Suriyeden geçerken Su• 
kAleti Türkofisinden Nihad ve Cemal re- riyc hükumet ricalile gönişmesı ihtimııll 
fakat etmektedirler. vardır. .............. ............ . .... ................................ 
Şehir iş/Pri: Toplantılar : 
Sıfat istasyonlarına aygır San'at mektebleri mezunları 

gönderiliyor cemiyetinin ç< yı 
Aşım mevsimi yaklaşmakta oldu - Türkiye snn•at Mekt.cblerı Mezunlan Cc .. 

ğundan, vilayetin aygır deposunda mev mlyeU Başkanlığından: Kız ve erkek ean•at 
cud 2 7 damızlık aygırla bu sene yeni mekteblerl mezunlarının tanışması lçln ııı 
mübayaa edilen ı aygır mefk&bi nisanın Nisan 1938 Cumartesi günU akşamı Parko ... 

İ tel salonlarında danslı bir çay tertlb edil .. 
on beşinde, stanbul vilayetinin aokuz mlştJ.r. Mezunlar bu danslı çayın rl.ı.vetıyele-
sıfat istasyonuna tevzi edilecektir. Bu rlnl alm:ı.k üzere her gün saaL ıs - 20 ye, 
istasyonlardan İstanbul merkez sıfat Cumartesi ve pazar günlerl de 14 den 20 ye 
istasyonuna 6 aygır, Çatalca sıfat is - kadar Dlvanyolundaki 118 numaralı Cemi "' 
tasyonuna S aygırla bir merkeb, Silivri yet Genel Merkezine mürar.aat edebillrler. 
istasyonuna 4 aygırla bir merkeb Akıl hıfzıssıhhnsı ko gresi 
Yalovaya 4, Bakırköye t, Üsküdara 3, Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası CemlycUnıu 

se:t:lzlncl yıllık kongresi 9 Nisan Cumartesi 
Kartala 1, Beykoza 2, Şileye 1 aygır günü saat on dbrtt.c Emtnonu Halkevt sa .. 
aynlmıştır. lonunda yapılacaktır. 

Hazin bir öliim 

Pari•le bir Türlı. genci lüc'eten 
otelde öldü. 

Eski Aslr kumandanı merhum General 
Nazminin oğlu Bay Abdürrahman Polar 
Pariste ikamet et
tiği otelde füc'eten 
vefat etmiştir. 

Gurbet diyarında 

hazin bir tekilde 

DaveUllerden başka isteyenler cJt' bu top· 
Jantıda bulunablleceklerdlr. Doktor Frhred
dın Kerim Gökay, İbrahim Zati Öget mulı .. 
tellf mevzular üzerinde söz söyllyecckler, lS" 
teyenler bu mevzular üzerinde münakaşalaro. 
iştirak edeceklerdir. - .. ·--- .. ·- ·-- -----· ... .....,.___...__..-

Emsalsiz bir muvaffakıyet ı ... 
Parlak bir zafer ı ... 

100 EBKEÖE BIB IUZ 

Cenaze defni beş sınıf üzerinden yapı- ihtiyaca kifayet etmezse, icab eden şekil- mühendis Abdurrahman Nac~ birer nu 
lacaktır. de tevsi edilecektir. tuk söyliyecekler, tekrar istikla~ mar - hayata gözlerini 

Birinci sınıf 200 liradır. Bu sınıfa dahıl İki sene müddetle ölüleri belediye ve- şile ihtifale nihayet verilecektir. kapayan Bay Ab • 

DEANNA 
DURBİN'in 

En mOkemmel Fransızca sOzJO 
filmi bu hafta olarak gömülecek ölüler için bir lahid, saitile gömdürmek ihtiyaridir. 940 yılın- Sinanın mezarına, belediye, C. H. dürrahman Polar, 

birinci nevi malzeme ile tabut, bir çelenk dan itibaren, mecburi olarak, cenazeler, partisi, Eminönü Halkevi, Nafia tek - çalışkan, dürüst, 
yaptırılacak, birinci neVi malzeme He belediye tarafından defnedilecektir. nik okulu, vakıf işleri müdürlüğü, Gü- müte§ebbis bir Merhum AbdüTTah _ 

Poliste : ...... -.....------ zel San'atlar Akademisi, yüksek mü - gençti. Kederli man Polar 

S 0 M ER SINEMASININ 
1alonunu, botun seanslarda 

lobaleb dolduracaktır. 

l Müteferrik : hendis mektebi. mimarlar ve mühen - anestne beyanı tazi: et ederiz. 
disler birlikleri, Nafia Teknik okulu - - --.......... _ ... _ .. _ ERTUARUL SADi TBB 

Esrar ve eroin satan Ye kullananlar Nisanın on hCJinde ıeyyah gelecek mezunları birliği namlarına blrer çe - daşlara, parasız olarak Sinan rozetleri U 
Taksimde Tarlabaşmda kahveclllk eden Nisanın on beşinde, Pire tarikile ve ,lenk konacaktır. Diğer isteyenler de dağıtılacaktır. 

Cemalin kahvehanesinde yapılan tir arama- Hallas vapurile şehrimize 400 seyyah çelenk koyacaklardır. Gece saat 18,30 da da, eski eserler 
da 2,5 kilo esrar bulunmuş, müsadere edll -
mtş, Cemal de adliyeye verllml§Ur. gelecektir. Seyyahlara, •;apurda hopar- Dokuz Nisan gününde, ilk mekteb - )llÜzeleri mimarı Kemal Altan tara -

Jörle belediye turizm şubesi müdürü }erde talebeye Mim~!' Sinan ve eserle- fından radyoda Mimar Sinan hakkın • 
Sernuh ve Tevfik taraf •ndan Fran - ri hakkında malumat verilecek, vatan- da bir konferans verilecektir. 

EDiRNE 
Cumhur yet sinema· 
sında Cuma gnoo 
akşamından Hrbnren 

Yttlııız hir Harta 
temsil verecektir. 

* Çadırcılar caddesinde 29 numarab dük
Un sahJbt hurdevateı Ahmed lle metresi 
Hikmetin eroin sattıklannı haber alan zabı
ta dükktı.nda yaptığı aramada HikmeUn n -
serinde 8 gram eroin bulmuştur. Suçlular 
mahkemeye sevkedllml~erdlr. 

filtta,İn~lizceveAlmanca~arak,h- ~ ~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tanbul hakkında icab eden umumi ve s A R A y •ı p E K 
* Pangaltıda Bay Sungar sokağında o -

ıuran Faruk eroin kullanırken ıuç üstünde 
yatalnnmı.ştu. * Ösküdarda Aşcıhanım sokağında mu -
tim Şevket şüphe üzerine çevrtlip tızerl a -
randığında bir mltdar afyon bulunarak hat 
kmda tak.1bata ba§lanmıştlr. 

DOnya muharrirlerinden tercnmeler 
serisi nurnftl'a: 18 

N. G O GOL 

May ı s Gecesi 
ve 

POR T RE 
Ruscadttn çevirenler: 

Hasan An Ediz - Vasıf Onat 

Remzi Kitabevi 

tarihi rnalfırnat verilecek, Boğazlarda Bu Akşam . ve 
resim çekilmesi memnu olan rnıntaka 
hududu da söylenerek seyyahlar ikaz 
edileceklerdir. 

Ağustosa doğru da limanımıza bir 
Transatlantik gelecektir. 

Bu ayın sonlarına doğru İngiltere -
den hususi ve mümtaz lıir c;eyyah ka -
filesi şehrimize gelecektir. 160 kişilik 
olan turistlerin çoğunu Londra üniver
sitesi profesörleri teşkil etmektedir. İn 
giliz profesörleri, üniversitemiz profe -
sörlcri tarafından karşılanacaklardır. 

Çöpçüler temiz kılıklı olacaklar 

d nemalarmda birden 

'TIJRJ<ÇE SÖZLÜ ve TÜRK MUS/K/L/ 
ve baştan aşae-ı, Hindlstanda filme alınmış olan 

HiND MEZARI 
ŞAHESERLERiN ŞAHESERi takdim edllecektlr. 

AŞK - HEYECAN - KAHRAMANLIK • fHANET - MÜDHIŞ MACERALAR -
MUAZZAM SAHNELER - 10 binlerce FlGORAN. 

HATIRASINI - iHTiŞAM ve GOZELLlalNI asla unutamıyacagmız bir film 
DiKKAT~ Bu~On saat 2,30- 4,SO - 6180 seanslannda son defa olarak 

~~~~~~~~M~l~HRAC E NIN GÖ Z DES i 
Çöpçülerin sokaklarda temizlik ya -

parlarken üstlerine başlarına bakma -
dıklan görülmüştür. Şubelere yapılan 
bir tamimde her hafta amelelerin rnun Herkesin göre-
1azam surette muayeneye tabi tutul - ceği haftanın 
ması ve temizlik işleri memur ve on - en bOyllk 

l I başıları~n ameleyi sıkı bir şekilde 
,..,. ______________ _..) kontrol ebneleri istenmiştir. DELiPETRO Fi. 50 Kr. filmi 

TÜ R R 
Sinemasındıt HA· 
veton : BAHÇ ıs 
SARAY 
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------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------~--.... -
Gemlikte bir Erzincan ovasının sulanması· için Antalyalılar vapursuzluktan 

şikayet ediyorlar 
korucu köy 

muhtarını öldürdü kana il ar açı I a cak 
. • _ .. d f Er.zincan (Husu • 

Gemlık (Hususı) - Kapaklı koyun e .) U .. .. 
b. . 1 k" k 3. sı - zun ve uzun-
ır cınayet o muş, oy orucusu ;s yaşın· t" l" b' k ta k 

d Al. k- h .. 1d.. .. t" u u ır ış n ur • 
a ı oy mu tarını o urmuş ur. t 1 E · da b 
Muhtarla Ali arasında sebebi heniiz 

anlaşılmıyan bir münakaşa olmuş, bu 

münakaşa esnasında da korucu tabanca
sını çekip muhtarın göğsüne doğ

ru ate§lemiştir. Tabancadan çıkan 

kurşun muhtarın kalbine isabet 
etmiş, fakat öldürmemiştir. Kur -
tarılması için büyük bir ümid besle
nerek Bursa hastanesine :ıakledilen muh. 
tar hastanede ölmüştür. Katil korucı... jan-

darmalar tarafından yakalanmıt v• ad • 
liyeye teslim edilmiştir. 

u an rzıncan a· 
harın başlaınasile ye. 
ni bir başarı mevsi • 
mi de gelmış demek. 
tir. Kışın bile faali • 
yetine devam edilen 
Sivas - Erzurum hat .. 
tı inşaatı büyük bir 
hız almış bulunmak
tadır. Bir yandan bü· 
yük büyük tüneller 
açılırken, diğer yan .. 
dan da asma ve be • 
ton köprü ter kurul • 
maktadır. Geniş bataklıklann kurutul -
ması işini üzerine alan şirket te kurutma 

Anta.lJiCI limanı 

Boyabat 
Kaymakamının 
Faaliyeti 

işlerine büyük bir hızla devam etmekte
dir. Şimdiden ovanın şark kı~ı suların 
bQl olmasına rağmen kurutulmuı ve bin
lerce metre murabbaı sahada kanallar ve 
beton köprü ve menfezler yapılmağa baş· 
lanmıştır. Altı yüz bin dönüm genişliğin
deki Erzincan ovasının sulanması için Fi· 
rat nehrinden istifade düşünülmüş ve bu-

Antalya (Hususi) - Burada havalar zetmektedlr. Koy, nem mumuam, hem 
lllllmlf, ağaçlar çiçeklenmiş, kırlar züm- de samimidir. 
l'Üdleşıniştir. Halk, pazar günleri kırlara, Nakliyat gü(hiğ'ii 

Boyabat kazasındaki dairelerde mua
melelerin günü gününe bitirilmesi için 

~esirelere dökülmektedir. Bahçe sahip. 
eri, Yakında, turfanda meyva idrakine 
bışlıyacaklardır. 

Antalyada imar hareketleri göze çar
pacak bir ınk şaf seyri takib etmektedir. 
Son bir sene iç'nde yeniden 42 ev, 35 diık
~ ve mağaza, 1 fırın, 1 otPl, 1 garaj ve 
iir de yeni lıse binası yapılmıştır. 

Hububat, mevaşi, yün, kıl, dert, pi • 
rinç, tarihi meyvalar vesai•e ihracat'.le 
meşhur olan Antalyanın mühim bır der· 
di vardır: Sevk ve nakil keyfiyeti ... 

kaymakam Hik • 
met Güven~ hum. 
malı bir gayretlı 

çalışmaktadır. Kay 
makam 937 mali 

Geçenlerde, yirmi gün kadAr Antalya· yılı tahsilatının t~
ya vapur uğramamış, tüccarın ihraç edP- ! mam bi: şekilrle 
ceği mallar, on beş gün, nht1mda istif 1 yapılabilmesi iç?n 
halinde kalmıştır. Altta kalan ır.allar bo- malmüdürü Hak • 
zulmuş, 200,000 kadar portakAl ve limon kı Özalp ile bır • ... 

nun için icab eden plan ve projeler hazır
lanmağa başlanmıştır. Şehre on beş kılo-

metre mesafede bulunan beş bin beyg:r 
kuvvetindeki Kırlevik şelalesinden isti· 
fade edilerek elektrik işi başarılacaktır. 

Bunun için yüz otuz bin liralık blr proje 
hazırlanmış ve Nafia Ve!tiletin.! gönde • 
rilınşitir. Kış dolayısile inşaatın:ı devam 
edilemiyen Halkevi binasının yapı iifnin 
bitirilmesine de çalışılmaktadır. Bu mo
dern bina yüz yirmi bin liraya malola • 
caktır. 

Bu meyanda istasyon binasının yapıl • 
ması ve genel telefon santralının kurul. 
ma işlerine de başlanmıştır. Hüklımet Öo 

nünden istasyona kadar asfalt olarak ya
pılacak şosenin de istimlak işler: nisan 

içinde başarılacaktır. Hülasa bahara ka· 
vuşan Erzincan yeni bir başarı yılma da 
kavuşmuş oluyor. Bir çok yeni ve geniş yol açılmıştır. Bu 

Yollar, yakında işletilmeğe başlıyacak o
Iaa karanlık sokaktaki taş ocağından ~ı
kacak taşlarla parke döşenecektir. 
Galibpaşa köyünde yaptırılan yeni göç

tnen köyü çok modem bir rr..anz~a ar • 

da çürüyerek denize dökülmüstür. Bu likte tedbirler al. 
vaziyet tüccarın aleyhine büyük zararlar mış V.! hapis, ha -
tevlid etmektedir. Fenike VP. AlAiye 1i • ciz yollarına git • 

Doğuda yepyeni bir şehir kuruluyor 

~----..._ ....... , ___ ·· ·~-------------------
Muşta nüfus 

işleri 
Muş (Hususi) - Bu kış nüfus arama 

ifi muntazan an drvam etmiştır. Tarama 
IW'etile yapılan 
tedkik:ıtta her kö
)'iln. heınen hemım 
her evinde kayıd 
laartci doğum veı 
llünı vakayiı ·..es. 
bit edilmiştir. 

Yolların hır kıç 
metre karlarla ör. 
tdlil olmasına nığ. 
in.en üç aylık ça !ış
ına neticesinde 
Y•lnız tnerkez ka. Mut nü~uı müdürü 
ıaamda 487 doğum 'At 

manları da ayni vaziyettedirler. memek şıırtilo? tah- Boyabııd kaymaktım& Ağrıda kırk bin lira urfile bir ilk o • 
Yeni yapılan vapurlar ~ellp seferlere silat yüzde 98 bu. Hikmet Güvenç kul binası yapılacaktır. Tahirköy, İlin 

başlayıncıya kadar Denizyolları idares, İs- çuğu bulmuştur. Hamur, Cumaçay köylerinde yapılan m~k 
tanbul • Mersin seferlerini bira.~ sıklaştı- İdarei hususiye tahsilatı da yüzde 86 teblere de yardım edilecektir. Ellı ya • 
rırsa çok isabetli bir iş yapıruş olacaktır. yı bulmuştur. Halk kendilerine sıkıntı taklı merkez nümune hastanesin9 de 

İki pazar yeri vaphnhyor verilmeden muayyen günlerde toplanan mutfak, çamaşırhane ve ameliyathane 
Belediye, biri Serik • Manavga: kaza- bu vergi vaziyetinden çok memnundur. yapılacak ve bir röntgen cihazı alma • 

lan yolu üzerinde kasab Da7.an arkasın- caktır. Karaköse • Kağızman. K.araköse • 
da; diğeri de Elmalı • Korkudeh kazala- Af H lk . d f aryet Van, Beyazıd, Iğdır yollan, köprüleri ve 
rı yolu üstünde olmak üzere ıki açık halk yon a evm 8 a 1 

menfezleri de bu yıl esaslı surette yapı-
pazarı yaptırmağa karar vermi~, bu ışlerl Anadolunun her yerinde olduğu g\bi lacaktır. (4250) lira sarfi!e bir aygır de-
müteahhide ihale etmiştir. İnşaut.ı baş • Afyonda da san'at hareketleri günden posu da inşa edilecektir. 
lanmış bulunmaktadır. Bu pazarlara aid k d 
inşaat hazirana kadar bitirilecektir. güne canlanma ta ır. Uç senedir devamlı çahşmalarlle Ka • 

Uzun zaman Anadolunun muhtelif yer· raköse doğuda kendine his bir mevki al-
Yeni encümeni daimi azalan )erinde temsiller veren Lutfi Bozkurd mıştır. Bu yıl ayrıca bir hükümet binası, 

Müddeti biten vilayet encümn Aza • Afyona gelerek Halkevi sahnesinde telgrafhane, cezaevi ve inhisar idaresi 
lıklanna yeniden Hayriye Yetkin, Te'\ı'fik l genç amatörlerle birlikte çalışmağa ba1- binaları da yeniden yapılacaktır. 938 yılı 
Berberoğlu, Ali Olcay ve Fuad Yürükoğlu lamıştır. Halkevinde sık sık temsiller ve- için umumi meclis 277,422 lira büdce ka • 
seçilmişlerdir. _ l rilmektedir. bul edilmiştir ki geçen yılın büdcesine 

Manisalılar 
\re 496 "l" 4 

a 
0 

um v.a~'ası tesbit edilmiştir. Bu Manisa (Hususi) -
.. !,_sonunda vılayet bir istatı'stilc "·apa • 

baharı karşılıyorlar 
göre 12673 lira bir fazlalık vardır. Bu 

para ilimizin kalkınma ve bayındırlık it
lerine sarfedilecektir. Vali Bürhaneddin 

Teker viliyet merkezinin ve kazaların '4l\ k ~ Ba.tıarın ilk haftası, 

Ağn valisi Bürhaneddin Teker 
imarı sahasında büyük bir feragatle ta 
lışmaktadır. 

-~ ve ayıd harici mektum hu" tun" ... u·· ftıs 
-c: d •· büyük bir neş'e için-
11 &t~a çıkarılacaktır. Vali Tevfik Sır- de Akmescidde kut • -··-·--
lert d~n .. -enerjik çalışmalari!I! nüfus iş- lulanmıştır. İkinci 
lbldü u.~gun b r duruma girmiştir. Nüfus haftdnm Çaybaşında, 
edil ru. Atanın mesaisi vilayetçe takd:r üçüncü haftanın da 

llliftu-. Ged!z boyu ile Kırtık 
Bargam d b' :t.. d.k. k mesi:-esir.de kutlu • 

a l IÇıd V8 J iŞ UrSU !anması burada. mu • 
g~~ama (Hususi) - İzmir Halkevi taddır. Kıraz zama • 
l ert kolu B rgamaya gelerek temsil • ı nınrb d&, Manisa da
.:; verıniştır Halkevimiz bir dikiş ve na- ğınclak, Kıraz yaylası 
1'ı- kursu açmış ve alaka ile karşılanmış-! adam almaz. 
._;V:undan _ baş~a halkı ilgilendirec~k İlk mektebler ta • . 
-eıu:r uzermde konferanslar veni- le besi de, muallimlerile beraber Kırtık ı bir gun geçinnışlerdtr. Rp,stmde:. Necati 
laha r. Eskı c~zaevi yıkılm~~ta ve .bu mesiresine gitmişler, 1.ıütün gün oyna·•ıp b~y ilk mektebi tale.besın~en mu~ekk~b 
Ilı k da. Cumhurıyet alanına ılave edil • eğlenerek, başlarına, baharın ilk çi~kle bır grup, muallimlerı nesrın ve Fıkretıc 
.,,: tedir, rinden ikliller örerek, şen ve şatır, iyi! beraber görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kiı 

Şarköy de • 
yenı bir klüp acıldı 

Şarköyde kaymakam Fazıl Uybadınm açıllJ töreninde nutuk söyliyenler meya· 
yardımı ve gençlerin teşebbüsü ile bir nında belediye reisi Süleyman Sırrı Al. 

şehir klübil tesis edilmiştır. Klüb idare tınay da bulunmuştur. Azadan hakim tb
heyeti reisliğine Veteriner mfüij.irü Refik rahim Oskayın teklifi üzerıne Atatür!te, 

Ülker, umumi kitibliğe sorgu hakimi Dahiliye Vekili Şükrü Kayaya, Trakya 

-na lill( 
1 
san B v yazın geldi .. ... Kimi aylan. günleri he

sablar, kimi termometreye 

bakar ... 

... Kimi de kadınların clbl· 
selerine dikkat eder. Ren ya. 
zın geldiğini nereye bakıp an. 
1arauı? .. 

Ahm~d Hamdi Onur, azalıklara liman umumi müfetti~ine, vali Saib Beygova · Hasan Bey - Gazetelerde- :.- " 
ti tifo vak'alarına azizimf.. reisi sadık, gümrük muhafaza memuru tazim telgrafiarı çekilm~cqlr. Resimde le~e ~ak l~in herkes biı• 

t eder ... Kemal ı.kut, veznedarlığa tuhafıyeci Şarköy şehir klübünün açılma töreninde 

Muzaffer Aygen seçilmillerdtr. l01lbü4 lUlzır bulunanlar görülmektedir. 
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8011 POa'IA 

IKADINI 
El örgüsü şapka 

Bursadayım.. ni alır ve sonra havuzun yüzüne to -
Burada, bir an için bütün sesler du- murcuklar halinde düşer ve orada ka -

yulınaz ola · :r .. fakat o an gene su - lır. Bazan da hırçın bir kükreme ile ka-

Hem kıza ıaı atmış, hem polise 
rüşvet teklif etmiş d Yaların üzerinden kendini derinliklere yun sesini uyarsınız. 

Burada, bir an için gözleriniz Ulu - atar. 
dağdan ayrılabilir. Bir an için karşı - Gözümün, vücudümün, midemin bu Bir genç kız kendisini takib eden genci polise yaka 
nızda, bir tarih abidcsin'n yükseldıği- Allahın nimetine kanıksadığı, hayağı 
ni görmiyebilirsiniz. bayağı çöle hasret çekmeye başladı - lattı, fakat genç iftiraya uğradığını iddia ediyor 

Bır un için yeşil renk ve parlak gü- ğım Bursada çok kalmadım. Gene su Balıkpazarında bir yazıhanede ka - yazdığım bu makbuzların dosyadan n 
ncş kaybolabilirler. Fakat o anlarda üstünde oldukça uzun bir seyahatten tiblik yapan 22 yaşlarında Muazzez a - sıl ve kimin tarafından alındığını v 

sonra Kadıköyündeki evime döndüm. d c:-ene suyu görürsünüz.. b k ında bir kızcağız işine gidip gelirken yazısı silinerek kullanıldığını bılme 
b Kapıyı açan hizmetçim suratı ir a- s l"h · Ne tarafa dönseniz, ne tarafa bak - a ı ısminde bir gencin takibatına ma- demiştir. 
sanız .. 0 tarafta muhakkak bır su var- rış asık: ruz kalmıştır. Bu takiblerden bizar o- Riyaset maznuna dolandtrıcılıkta 
dır. Bazan bir çeşmeden kol ka1ınlı - - Bugün sular kesildi! dedi. lan genç kız bir gün patronile beraber başka defa bir mahkumiyeti olup o 
ğında dökülür, bazan ye§il çimenin üs- Ve inanır mısınız ben bu habere köprüden giderken Salibin gene ken - madı8ını $Ormuş, maznuıı Cavid: 
tünden bir gelin gibi süzüle süzüle a - hazin, gülünç, endişe verici tarafları - disini takib ettiğini görmüş ve keyfi - - Fazla para alınmış dıye bö'i 1 
kıp gider. Bazan bir fıskiyenin bo~ - nı hiç düşünmeden sadece memnun ol-

1 
yeti biraz ilerideki polıs memuruna an bir şey vardır. üç dört ay evvel mah 

sundan ince bir billur çubuk halınde durn. Örgünün bu kadar umurniıeştiği b.ir sı- latarak Salibin yakalanmasını iste - kum oldum. Üçüncü cezndan burad, 

Çıkar, biraz yükselince yelpaze şekli - İsmet Bulfısi rada şapkasını kendi elile hazırlamak is- miştir. ki işimle tevhidini istedim. Ama k.ı 
~~~=~~===~~=~~~~==~~~-~~=~~~===· ti~n~nçbtlu~kd~~~~m~cli &liliken~~brak~~fü~n~~le~edil~Benihlr~ç~eyama r=c 8un1 a r 1 b ı· ı ı· yor mu 1 diniz? ~ı =~: ~çi;n:ı~~k =d~::.;:.~r,: lis _:ı:~~:yı da benı bırak ~cu;;r~~~l~z~ ~:n.:,r,~· ::.k~i ..--J şe ile mk iğne, tepe gene kroşe ile bir 1Demiş, fakat memur bu teklifi ka- Duruşma ehlivukuf raporunun alın 

zincir çekip bir ilersine batmaktan ibaret, bul etmiyerek Salibi karakola teslim ması ve maznunun üçüncü cezadak· da 
Gemilerin arkalarma takılan Terletmek !çi~ tatbik edilen Daima zincirlerin yaptığı boşluğa ve i~- etmiş ve oradan Asliye birinci ceza vasının mahiyetinin sorulması için ba 

bahklar yenı bır usul miğin iki katına birden batılacak. mahkemesine sevkedilıniştir. Dün ya- ka bir güne bırakılmıştır. 
_ pılan duruşmada iddia makamı polisin Bir eroin mUbtelAsı hırsızlıkta 

Büyük deniz se -
yahatlermdc de -
faaUe tecrübe e -
dilmıştır; bir ge -
minin peşine ta -
kılan biı köpek ba 
lığı veya bir bali
na, günlerce ayni -. 
vapurun arkasından gider. Yorulmak bil-
miyen bu takib~ yapan hayvanın ayni 
balık olduğunu, bunlara konan işaret • 
lerle tesbit edilmiştir. Fakat günlerce bir 

geminin arkasından yüzüp giden bu ba • 
lıklar uyumak için ne yaparlar? Hiç hır 
ilim bu mühim noktayı halledememiş -

tir. 

* Heyecan esnasında insanla 
hayvan arasanda beliren farklar 

İnsan bünyesıle 

hayvan bünyesı a
rasındaki büyük 
farklardan bıri de, 
büyük heyecanla( 
karşısında fiziyolo-
1ik tezahüratın 

başka başka olma
sıdır. Mesela bir 
tehlike karşısmda 

kalan bir kedinin kan tazyiki artar, kalbi 
şiddetle çarpar, kanının kırmız:.. kürf'y
veleri yüzde yirmi nisbetinde fazlalaşır, 
dalağı takallüs eder ve idrarı birdenbfre 
şekerli mevadla dolar. Fakat heyecan 
duyan bir insanda yalnu kan tazyiki ar· 
tar ve kalbi çarpar. 
Başka bir fevkaladelik görülmez. 

Burun 
Güzelleştirilebilir 

Bir kadın okuyucum. Bayan Z. O 
dan şöyle bir mektub aldım: 

- 18 yaşında güzel olmıyan btr 1-<ı
zım, Allahın vermediği güzellıkten 

vazgeçtim. hiç değilse, büyük kemıkH 
burnum olmasa. 

Fakat geçen gün :;evimli ve tesel • 
lici yazılarınız arasında burun kusur
larının kolay bir ameliyat i!e düzel -
tildiğinden bahsediyordunuz. Bır.ız 

korkum olmakla beraber ben bu ame
liyatı yaptırtacağım. Fakat hangi dok
tora gideyim. Siz bana bir mütehas;;ıs 
tavsiye etseniz, bu ameliyatm nasıl ve 
kaça mal olduğunu söyleseniz bir genç 
kızın kalbine ne derece sevinç ve ü • 
mid vereceğinizi tasavvur edemez -
siniz.:t 

* Tecrübeyi bilfiil geçirenler ile kar-
şılaşmadım. Fakat Avrupa gazeteic -
rinde okuduklarıma bakılım" yalnız 

burunu değil, yüzü ve göğüsü de dü -
zeltmek kabildir. Kolay, tehlikesi:ı bır 
ameliyattır. 

Soğuk algınlık· ' " Yemek balı•i: yapmağa mecbur olduğu bir işi yapma-
larında umumi - mahkQm oldu ' ması için para teklif eden Salibin ceza-
yetle hastaların ' -~--o yeni bir köfte landırılmasını istemiş, suçlu: 
terletilmesı çok i • 

Günlük yemek çeşidini bulmak olduk- - 'Ben ne Muazzezi takib ettim, 
yi neticeler verir. 
Bunun için hasta ça can sıkan bir iştir. Yiye yıye bıkılan ne de polis memuruna para teklif et -
yatağa yatırılır, U- yemeklerden hangisini pişirseniz veya tim. Bunu tahidlerle de isbat ederim, 

Sedad isminde bir eroınman Kıztaş 
ve Fatih semtlerinde dört muhtelif ev 
den bir çok eşya çalınış ve yaka:an 
mıştı. Dün ikinci sulh cezaaa büt ·· 
yaptıklarını ve çaldıklarını anlatarak: Pi...trtseniz bir deTrişı"klik yapıiınış gibi demı"ştı"r zeri iyice örtülür. i~ 6 • 

olmaz. Araya mutlaka tadıunamış bir Du 1 "daf · · - Ne yapayım, parasız kalmıştıın 

Akliye hastanesinden yeni çıktım, çal 
dun, demiştir. Duruşma sonunda h -
bir suçu için 3 ay olmak üzere bir sen 
hapsine, yalnız akıl hastanesinde yat 
tığı cihetle bu müddetin üç ay on be 
güne indirilmesine karar ·ıerilerek ha 
pishaneye sevkedilmiştir. 

Son zamanda yeni bir terletme usu - ruşma suç unun mu aası ıçın 
yemek sokuşturmalı ki iştihalar açılsın. başka bir güne bırakılrntşhr. 

Iünün faydalarından bahsediliyor. Bu • Bu yeni yemeğin zor ve masraflı olma • 
Bir kadın bir dişciden şikAyet 

ediyor 
nun için hasta adam, çırılçıplak bir kuru 
ot yığınının içine yatırılmakta ve üzeri 

mükemmel surette örtülmekte ve bu 

halde terlemeye bırakılmaktadır. Yatak

ta terlemekle kuru ot içinde terlemenın 

bariz farkları nelerdir? Burası pek tas -

rih edilmiyor. 

* 
Hayvanlar yekdiğerini nasıl 

tamrlar? 
Bizim nazarı -

mızda bütün bay • 
vanlar birbirle • 
rine benzerler. 
Halbuki her hay • 
vanm kendine mah 
ıus bir hususiyeti 
vardır ki hayvan • 
lann kendi arala • 
nnda birbirlerini 
tanımalarına yar • 

dım eder. 
Meseli bir tavuğun ibiğini kesinjz, 

df.ğcr tavuklar ona yabancı muamelesi ya
parlar, bazı ahvalde öldürürler. 

Bizde bu ameliyatı kim yapar? bil
miyordum. Fakat bizim matbaada bir 
arkadaşa bu ameliyatı garantili ola -
rak yapmayı teklif eden Dışci Mekte -
bi Profesörü Kantoroviç idL Sızin de 
ona müracaatta bulunmanızı tavsiye 
ederim. Bunun haricinde Doktor Ek -
rem Behcet Beye de müracaat ediniz. 
Kendisini Gureba hastanesinde her -
gün öğleden evvel bulabilirsiniz. A • 
meliyat kaça mal olur, bilemem. Fa • 
kat bu doktorlann bir genç kıza kendi 
imkanı dahilinde muamele yapacak • 
lanndan eminim. Neticeyi IuUen bana 
da bildiriniz. 

* Sanyerde Baya" (H.H.) ya: 
Bahsettiğiniz hldisenin kat't bir 

kanunu yoktur. Yaşa göre değ;ş

tiğini söyleyenlere de inannıayımz. 

Her şeyden evvel cTabiah, cMuhit:t, 
clrk:t meselesidir. 

* Çorluda 'l!ayan (B. D.) ye: 
Açık renk elbisede hiç mahzur gör

mem. Yalnız cÇiyı., cgöz~ batıcı:t, cba .. 
ğırıcı:t olınaınalL 

TEYZE 

ıına lüzum yoktur. Bilim biç bir kül -
feti olmamalı Jri arasıra tekrarlanabilsill. 
Her günkü yemek listesinin çeşidı sıra • 
sına geçsin. 

• 
Anlatacağımız köfte ~ böyle bir ye-

mektir. Tadı da hoşunuza giderse ne ala .. 
5 kişi için: 

125 gr. pirinç 
50 gr. Tereyağ 
50 gr. rendelenmiş kaşar peyniri 

Tepeleme bir yemek kaplı un 
Bir tane yumurta 
Tuz ve biber. 

1. Pirinç ayıklanıp yıkanır. Tozlu suda 
yarı pişirilir, süzülür, bir tencere ile ateş 
üstüne konulur. 

2. Un karıştırıla karıştırıla içine katılır. 
Suyu ta111aınile çekilip, 'kuruyunca içine 
önce yağ, sonra rendelenmı§ kaşar pey -
niri katılır, iyice karıştırılır. 

3. Ateşten çekilir. Artık pirinçler piş
miştir. Yumurta da ilave edilinde bir ha
mur haline gelir. 

4. Bu hamur bir kaç saat soğumıya bı
rakılır. 

5. Soğuk hamurdan uf acık köfteler ya-
pılır . -

6. Bu köfteler unlanıp oı ta ateş üs -
tünde kızdınlmı~ tereya~ında kızartılır. 

İstenirse üstüne biraz domates salçası da 
gezdirilebilir. Bazıları köfteleri kızart • 
madan içlerine birer parça kıyma da ka
tarlar. 

Değişik bir yemek 
Bir kaç patatesle, bir havuç ve • orta 

büyüklükte - bir kök pancarı haşlayıp e
ziniz. Karışık bir püre gibi birbirine ka
rıştırınız. Biraz kaşar ~irini rende • 
leyip bunlara ilave edinız. 

Tuzunu, biberini kattıktan sonra bir 
yumurtayı iyice dövüp püreyi onunla ezi
niz. İsterseniz ince doğranmış mayda -
nozla bir parça da dövülmüş fındık ka • 
tabilirsiniz. Kalın bir kalıp döküp yarım 
saat kuvvetli bir ateşte bırakırsınız. Sı -
cak ve soğuk yenilebilir. 

Komünistlik suçlularmm 
• muhakemeleri 

Halid Irgat, Hasan, Mustafa oğl 
Ali, Çağanoz Ali, şoför Mustafa, Mavr 
Mustafa, Hıristo, Reşad, Hüseyin oğl 
Ahmedin dün komünistlik suçund 

Perihan adında bir kadın dün müd
deiumumiliğe müracaat ederek, dişle -
rini tedavi ettirmek üzere gittiği diş -
cisinin kullandığı ilaçlarla yüzünde ve 
gözünde A.nzalar kaldığından şikayetle 
bulunmuş, muayene edilmek üzere 
müddeiumumilikçe tabibi adll Salih 
Haşime gönderilmiştir. Tabibi adli şi -
kiyetçinin göz mütehassıslannca mu -
ayenesine lüzum görerek Perihanı Cer 
rahpaşa hastanesi göz mütehassıslığı _ Ağır cezada ~iz~i ~elsede duruşmaları 
na göndermiştir. na devam edılmıştır. 

Bir belediye tahsildan ihtilAstan KaragUmrUk cinayeti davası bi.ttl 
• • Karagümrükte Karabaş maballesın· 

muhakeme edıhyor de oturan İsmail Siyami, kahveci Ka· 
Galata belediye tahsildarlanndan diri vurmuş, kahveci Kadir cie Jıas~a • 

Cavid tanzüat ve tenviriye rusumu nede ölmüştü. Yapılan duruşma netıce'" 
topladığı ıırada kullandığı makbuzlan lenmiş, Ka~irin. esr~r. içi? .. P~.a iste ~ 
ecza ile silerek tekrar kullanmak ve yerek İsmaıl Sıyamının ouyuk annes 
bu suretle ihtilas yapmak suçile Ağır- Fa™ayı dövmesi takdiri tahfif esbii .. 
ceza mahkemesine verilmişti. hından görülerek dört sene ~kiz a'J, 

Dün Ağırcezada yapılan duruşma _ mahkfuniyetine ve o kadar da amme 

d hizmetinden mahrumiyetine karar ve .. a maznun: 
Beledi b .. t.. b . 1 . k rilmiştir. - ,. ye u un u ış en arış - • • 

tınyor. Hem makbuzları ben tekrar icra mUtehassısmın tedkıklerı 
kullanmadım. Belki de başkası yap - İcra mütehassısı Profesör Leman 
mıştır. Makbuzlar bir yerde itilldli dur İstanbul mülhakatında v•? nisbeten işi 
muyor ki. az olan mahallerdeki icr:ı ışlert üze .. 

Diyerek suçun kendisine aid olına - rinde tedkikat yapmaktadtr. Müte .. 
dığını iddia etmiş, silinen ve tahril e - hassıs henüz İstanbul icra dairelerin .. 
dilen makbuzlar kendisine gösterildiği de tedkikata başlamamıştır. Yarın bU 
zaman da: dairelerde de tedkikat yapacaktır. Kcıı 

- ,. Bu imzalar da bana aid değil - disine adliye dairesinde .icra hakimli " 
dir. Bu makbuzları ben kullarunadın1, ği dairesi tahsis edilmiştir. 
demiştir. 

Reis ehlivukuf ve tahkikatı yapan 
müfettiş raporlarının, Beyoğlu tube -
si muhasebedliğinin vesair raporların 
bunların maznun tarafından yapıldı -
ğmı anla™akta olduğunu söylemiş. 

Maznun: 
- .-Ben Şişli hastanesinden tahsi -

ıat yapmadım. Bu makbuzlarla ilk pa
rayı ben almıştım. Fakat sonra benim 

Emniyet müdürlüğündeki 
aahibıiz eşya 

Emniyet müdürlüğünde yakalanan hır -
sızlar elinde bulunan ve sahlblerl çıkmıynıı 
bir mlkdar eşya vardır. Bu eşyalar herkese 
gösterllmekte ve sahlblerl aranmaktadu. 

Sahlblerl aranan eşyalar meyanında bit 
büyük Uşak halısı, yedi halı seccade, ikl An· 
tep tlllml, bir meşin ceket, kürklü yak:ı!J 
bir palto da vardır. 

1 iki ahbab çavuşlar: ________ _. Banyolu oda istiyen müstecir 



Bir rica 
Kadın, ressamın karşısına oturdu: 

- Resmımin ba 
na benzeyip ben -
zememPsi mesele 
değild"r. dedi. Yal 

ı w ~ nız şunu rica ede-
-} cektim. 

,.- • - Estağfuru l -
lah söyl · . . • eyın sizi dınlıyorum. 

- Yalnız elbisem tamamilt:? ayni ol -
sun, seksen lira terzi parası '\erip yap • .....,lll4':~ 
tırdun. Yepyeni bir modeldir. Benden• 
başka kimsede de yok. 

e 
Merak 

- Gene şiddetli bir yağmur başladı, 
Qrun da şemsiyesini almadan sokağa 
~tı. 

- Merak etme, bir mağazaya filan gir· 
lt\lııtir. 

- Ben de bunu düşündü~iim için me
rak ediyorum ya1 

• 

~" 
- ~ğer seni çok sevmemiş olsaydım, 

annenın damadı olmıya hiç rıza gösterir 
rnlvdim? 

Şimdiye kadar 
İki kazazed " zer· d e gunlerdenberi bır salın fi. 
~ e kalmışlardı. Biri vııpu: gördü, (). 

tekme bağı!'"dı: 

-Ö Bak bak bir vapur göründü 
teki güldü: 

d.- Sanki görülmemiş bir şey .. Ben şim
ıve kadar çok vapur gördüm. 

din.. gelir, ninni 
söylerdirr •. 
Dadı - Uyu

n~a~n annene ha
ber veririm, gelır 

ninni söyler diye 
kendisini tehdid ettim ama gene uyu· 
:rn.a.dı. 

- Aff edcrsiniz bay makinist, tamir 
edilip tekrar hareket etmesi acaba 
uzun sürer mi dersiniz? 

- (Alışkanlıkla) bir çift iskarpin bağı 
ıdıyorum .. Kaç taksitte ödiJlece~ım! -

- Kaç yaşındasınız? 
- Altmı§ dokuz! 
- Evli misiniz? 
- Henüz, 1ıayırl 
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Karlı iş 

Ne münasebet 
Erkek karısına: 
- Benden ayrıl- .. 

mak istediğıni söy. 
lüyorsun ama. bir 
türlü de aynlmı -
yorsun.. Bundan 
beni sevdiğini an • 
1ıyorum. 

Kadın, kocasına: 

- Ne münasebet, seni hiç sevnuyorum. 
Fakat beni tereddüde sevkcden bir şey 
var .. Ayrıldığımız zaman mahkeme, ge • 
çcn ay aldığımız Akvaryom'u senin hıs
sene nvırır diye korkuyonım. 

• 
Boks eldivenleri 

Sabık boksör, elinde boks eldivenleri 

sokakta yürüyordu. Bir tanıdığı rastla • 
dı: 

- Ne o, dedi, yeniden boksa mı baş • 
1adın? 

- Hayır, pazara giderken ben bunları 
yanıma alıyorum Ne alırsam ıçlerlnc ko

' yuyol"llm da .. 

Karlı 
liar on, tabldotun ilanında, altı kap 

yemek, yazılı .. Hal 
buki S('n iıç kap 
getirdin .. 

- Evet bayım 

öyledi•. Bizim pat
ron bunu nisanın 

birinci günü şaka ı 

olsun diye yapmıştı. Fakat çok karlı bul· 
duğu için o gündenbcridir, hep ayni şa • 
knyı tekrarlıyor. 

• 
Sporcular 

- Kayak sporunu seviyor musun? 
- Sevmek de ne kelime, bayılıyorum, 

yalnız bir mahzuru var. 
- Nedir? 
- Hep kar üzerinde yapılıyor. 

• 
Habra 

- Bu kediyi niçin doldurttunuz bn -

yan? 
- Büyiik bir ha· 

tırası var da .. 
- ?????? 
- Ne gıbı bir 

)tat.ıra? .. 
- Eskiden evi • 

mizde elektrik yoktu. Ben o zaman pct • 
rol lambalarının şişelerini onun kuyru -
ğuyla temizlerdim. 

' ~ rım~uıırl! 
• ~E 

- Siz artık büyüdünüz oyuncaldannızı koynunuza 
<dıp , 

- Çocuklar uyudular. sıı ouuncaklarla oynayıp biraı 
vakit geçirsek! 

Yatmak zamanınız geçti. 

Sayfa 7 

Dünyanın en küçük eşyasını 

biriktiren Amerikalı, muazzam 
ve şayam hayret bir müze kurdu 

Amerikalı zengin yeni aldığı bir şeyi tedkik ederken 

Resmini gördüğünüz adam, bir A • f si, gibi sayısız eşya bulunan kolıcık-
merikalıdır. Zengindir. Çalışkandır. siyonunu. bir mağazada halka teşhiı c-
Her zengin insan gibi de ihtiras dere- .decektir. 
c esine varan bir iptilası vardır. Dünya· 
nın en küçük eşyasını bulmak, topla -
mak ve müzesine yerleştirmek. Dün -
yanın öbür ucunda bile böyle bir şe -
yin bulunduğunu duysa, derhal en se
ri vasıta ile oraya gider ve o küçük şe
yi satın alır. 

Müzesinde tam 26000 tane dünya -
nın kıymet biçilcmiyecek kadar güzel 
ve değerli en küçük eşyası bulunmak -
tadır. Mesela, bunlar arasında bir min-
yatür yüzüğü vardır ki, halis pUitin -
dendir ve ancak bir iğneye girebilecek 
büyüklüktedir. Üzerinde de, belki de 
bir kratlık elması vardır. 

Müzenin bir köşesinde duran, fildi
şinden yapılma bir konsolu da şayanı 

hayrettir. Bu konsolun üç gözü açılır. 
Çelnnecelerin boyu bir santim, en\ de 
iki buçuk milimetredir. 

Bu Amerikalı zat, yaz1iarını dünya
nın en küçük stilosu ile yawr. Cebinde 
de, dünyanın en küçük sikkesini taşır. 
Bu sikke Hind sikkesidir. Yüz senelik
tir ve iki buçuk milimetrelik bir kut -
ru vardır. Altın yapragı inceliğinde ve 
altından yapılmıştır. 

Şimdi İngilterede bulunan Amcri -
kalı, dünyanın en küçük lokomotifini 

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

Dünyanın en güzel 
erkeği bir Boşnak 

delikanlısıdır 
Mustafa Hasanoviç, şimdi 
habralannı yazmıya basladı 

Mustafa Hasanoviç 
ve trenini aramaktadır. Bunu da Lon -
drada bulacağına emindir. Trenin mo -
deli lıbkı tac giyme merasiminde İnglllz gnzetclerl hnber verlyorlnr: 
. · · ı kt S k·.. Yugoslavyada otuz beşlik btr delıkanh, 
kullanılan trenın eşı o ac~ ır. e ı.. bir çok kadın kalblerlni heyecana düşure -
vagonlu olacaktır. Uzunlugu da 12 san- cek, blr otobiografl (hal tercumesll yıı.:.-m ık-
tirni geçmiyecektir. tadır. 

"k ı b" d t ı ·ı · ı Bu delikanlı, son senelerde D:ılmnç} ) & 
Amerı a ı ır e pe ro 1 e ış eyen gld İnglllz sosyetesine mensup gı•nç ve 

otomobil minyatürü yaptırmak sevda- yaş~ın blr çok kadınlann arkadaşı olan. Yu • 
sındadır. Fakat bu otomobilin büyük - goslnv il.yan azasından Hasnnovlç'in o •lu 
lüğü, ı O santimi geç.memelidir. Zira o Mustafa Hasanovlç'dlr. Mustafa gsıyet ya -
7.aman işe yaramaz. Büyük sayılır. ıuşıklı, alunlı ve kadınların, cazibesi kar -

şısında mukavemet edemedikleri Ur c1 11 -
Kendisini ziyaret eden gazetecilere, kanlıdır. 

Amcı ikalı şöyle demiştir: Bu genç, bir çok İngiliz ve Amerikan mu-
- Kolleksiyonumda daha bir çok harrirlerlnln ya1dıklan. hl:kl!.ye, küçük hl -

eksiklikler var. Bir takım düello ta- Uye, roman, seyahat. ropört.aJlnrının kıh • 
ramanı olmuştur. 

banc::ısı istiyorum. Ama boyları 2 san- Ekserisi kadın olan Londralı resso.mLıt 
timi aşmamalıdır. En küçük antika ta- onun muhteflt vaziyetlerde re·ımlerinl yap• 

b k t k lr t bl 1 b 1 mışlardır. a a ım.arı, ve a o arı u ursarn G •tşk;..1 t r d Lo eçen sene, pres~ .... arı ara ın an n 
dünyada benden bahtiyar insan ola - draya davet edlldlğt zaman, yüksek Msyete· 
maz. ye mensup bir kndının sayfiyesinde kol -

Şimdiye kadar rastladığım ve bir 
Jnpon san'atkarına ısmarladığım tab -
Jo dünyanın en küçük Jevhasıdır. Ve 
bir fırçadan kopanlan bir kıl ile ya -
pılmıştır. 

Amerikalı Londrada bulunduğu dört 
gün zarfında 50 antikacıya girmiş, ve 
bir dükkandan yapılması 20 sene sü -
ren köpek başları minyati.irleri almış-
tır. Ayrıca dünyanın en kiiçük elbısc> -
sini sipariş eden Amerikalı, dünyanın 

en küçük silahını da bu1muştur. Her 
sabah, en küçük tıraş makınesile de 
tıraş olmaktadır. Silahın 9511000 ka -
lıbrelik kurşunu bir adamı öldürebi -
lir. 

mıştı. 

Uzun boyu, esmer tenl Te slhelll~i ıle, 
muhitinde kendlsJnl sevdirmiş, bfiyük mu -
vaHaklyetler kazanmıştır. 

Prestlşkfırları ve dostiarından cclen s:ı -
yısız mektublar için nyn bir ~osya mcınuı u 
tutmak mecburiyeUnde kalmıştır. Otinfin bit 
kaç saaUnl bu mektublara cevab vermc.-Je 
geçiren Mustafa. Dubrovnlk'ln mutena blr 
caddesindeki dükkılnındn Türk halılan, Yu· 
goslav milli elbiseleri, sllllhlıır ve antika eş
ya satmaktadır. 

Balkanlara dair muştereken bir kltab y.ı
znn ve bu kltabda Mustafadan b~hscdrn 1-
kl kadın muharrirdcn blrlsl, delikanlıyı hal 
tercumeslnl yazmaya teşvik etmlc;tir . 

Kadın muharrir, Treodorn Benson, bu 
hııberl veren gnzeteye şöyle .:iemıştir: 

- Mustnfa Hasanoviç, benim g:ı~'<'t y.ı -
kın ahbabımdır. Yugoslavyadn o!ctu~um n-
mıı.nlar, kendisine, hayabnı yazmasını sby-

İs . lerdlm. Ayni zamandn gayet kültürlü, ttkl 
Yakında veçe gıderek, Isveç veli - ve hoşsohbet olan bu delikanlı, Vlndsor nu .. 

ahdına minyatür bir kilise hcdıye ede - kü ve Düşesinin de ahbabıdır. Bir kcr~ in -
ccktir. de, Vlndsor Dükü mağazasına gitmiş. 1\1 ıh· 

Önümüzdeki yazda da, içinde en kü çup Mustafa o kadar .. şa.şırnıış ki, elinde Lut--
.. k f · · ·d 

1 
kt ·k .. .. . k tuğu paralan yere duşürmfiş. Bunu gorcn 

çu rı31 er, e e rı supurgesı, asa Dük de, eğilerek yerden paraları almış vt-
makincsi, piyano, kitab, dikiş ma.kine· Mu taraya vermiştir. 
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Kadınlar 

60N POS'IA 

nasıl olmalıdırlar? 

Nisan 7 

Yunan gazetecilerile lstanbulda bir mülakat 

Yunan gazeteciliğ · 
bugünkü vaziyeti 

• 
ın 

Hoppa ve 
Tanınmış 

neş' eli mi, yoksa ağır başlı ve ciddi mi ? 
erkek sinema artistleri cevab veriyorlar 

Gazete fiatlarının iki misli artması ve gazetelerin b 
takayyüdata tabi bulunmaları tirajlarını hir kaç se 
evvelkine nazaran yarı yanya indirmiştir, buna rağm 

50,000 satan gazeteler vardır 

ADıTba§lı, fazla t uvalet 1/Clpmıyan ıacte kadınları mı ter ~ edef'Binf.z? Yoksa ... 
Tanınmış erkek sinema san'atkarlan • 

nın ·kadınlar> hakkında ne düşündük • 
!erini öğrenmek her halde zevkli bir şey
dir. 

William Powellden başlıyalım: Meşhur 
sinema yıldızı Carole Lombardın eski ko
cası olan bu san'atkar, kadınlıın çok ya. 
kından tanımak şöhretini kazanmıştır. 
Geçen sene ölen sarışın yıldız J ean Har
lowu çıldırasıya sevdiği hata kuvvetle 
tddia edilmektedir. Hatta bu yüzden duy
muş olduğu kederi unutmak için diyar di
yar gezdiği söylenmektedir. 

William Powellin fikri: 

William Powelle göre kadın güzel ol· 
mak için sade olmalıdır. Saçlan tabii 
renklerini dnima muhafaza etmelidir. 
Moda kadınların ba§ dü§.lllamdır. Moda 
hakkında diyor ki: 
•- Kadınlar modaya uymağa kalktık. 

lan vakit gayri tabii olmağa başlarlar. 
Moda kadınlan meşgul ederse de bu meş
guliyet onlan sevdikleri erkeklerden mu
hakkak ki uzaklaştınr. Hele modaya uy. 
mak için rejim tatbikine başlarlarsa iş 
büsbütün çığırından çıkar. Moda erkeğin 
en birinci rakibidir. Kadınların tırnakla
rını kırmızıya boyamalarını da hiç be • 
ğcnmern. Kadın güzel olmak için nıuhak· 
kak ki sevmeli ve sevilmelidir. 

Gcorges Uaf t diyor ki: 

c- Pıjama veya pantalon giyen ka .. 
dınlar bana derin bir antipati ilka eder
ler. Bunları giyen kadınlar kendilerini 
arkadan görebilseler bir daha giymemek 
için yüz defa töbe ederler. Kadınlar kısa 
ökçeli iskarpin de kullanmamalıdırlar. 
Kısa ökçeler kadınlara hiç yaraşmaz. Ln-

... Ncş'esinden kabına sığamıyan, fazla m ak11aj yapan hafif meşreb ve 

tif yürüyüşlerini .kaybettir. Kadınlar ay
ni zamanda hiç içki içmcmelid:rler. Ben 
~ık, zarif, kıvrak kadınlardan hoşlanı • 
run. Bana güzPl görünsünler de bunun 
için ne yaparlarsa yapsınlar., 

Clark Gnble göre: 

Kadınların çok beğendiklerı ve çok 
sevdikleri bu san'atkfıra göre kadınlar ne 

George Raft 

moda hareketini göıd en kaçırmıyan kadınları mı? .. 

patırtıcı, ne de sıkılgan olmalıdırlar., 
Böylelikle kendilerini gülünç rnevkie ko
yarlar. Kadınların tuvaletleri de çok sade 
olmalıdır. En sade tuvalet, en güzel tu· 
valettir. Kordel5.lar, türlü türlü ziynet
ler kadınları güzelleştireceğine çirkınleş
tirir. Bu san'atkara göre en güzel kadın 
bile kat'iyyen çıplak ayakla gezmeme • 

lidir. Bir kadının bacağı ne kadar mev

zun, ne kadar güzel olursa olsun ince b:r 

çorap kadın bacağını daima daha güzel 
gösterir. 

Frederik Marşa göre: 

Frcdcrik Marşa göre kadınlar tuvalE:t 
de yapmalı, hoppa da olmalıdırlar. Yap

mamaları icab eden bir şey varsa o da 
herkesin içinde evlerine aid dedikodu • 

lardır. Dedikodular kadınlan hırçın ya
par. 

Robcrt Taylora gelince: 

Kadınlar hakkında ne düşıindüğünü 

söylemeği arzu eylerniyen Rober. Tay • 

lor kndınların •maddi menfaatlar> peşin

den koşmalarına tahnmmül edememek • 
tedir. 

Ronald Colmnnn dn diyor ki: 

c- Ben kadınların giydiklerine, yap • 

tıklanna karışmam. Sadece güzel kadın

lardan çok, hem de pek çok hoşlanırım. ! 
Durgun kadınlardan nefret ederim. Bfr 

de kadınlara lnskanç olmamalannı tnv -
siye ederim., Robert Taylar 

en ııfafo 

l stanbula gel en Yu nan gaz(!t;ecileri 

Per apalas oteıınin, eski zaman silllh
larile süslü duvarlarile, iptidn1 r.~kat lüks 
bir cebhaneliğe benziyen salonundayım. 

meslekdaşımı, Yunan 
da malumat vermeye davet. edıyoruın 

- Bugün, diyor, Atinada, yedi tane 
bah, beş tane de akşam gazetesi çıkar. Caddeye bakan pencerenin önünde, 

gelip geçenlere teşhir olunan bir mahHlk 
hicabile oturuyor, gittikçe sabırsızlana

rak bekliyor ve arasıra yakınımdan ge
çen garsona soruyorum 

- Hala gelen giden yok mu? 
Garson ayni cevabı verip uzaklaşıyor: 
- Hayır, mösyö! 
Maksadım, Balkan Matbuat Birliği 

kongresine gelen meslekdaşıar:i.a gilrüş

mek, ve onlardan edineceğim malumatı 
bir araya getirerek, Balkan gazetelcr•nın, 
Balkan gazetecilerinin vazıyetlerı ar::ı

sında bir mukayese yapmak ... 

Bir aralık, iki saniyede &aion kapısma 
kayan gözlerime, aşina bir sıma ilişti. 

Biraz dikkat edince: 

- Bizim Kazım Şinasi! dedim. 

Ve gene kendi kendime Have ettim: 

- Fakat ben görmiyeli oldukça de~iş-
miş! 

O bana doğru yürüdü ve yanırnda1d 

masada yazı yazan Ercümend Ekremi se
lamladı: 

- Kalisperases Kirye 'ralul 

Ben; Kazım Şinasinin rumca konuşma
sının sebebini düşünürken, Ercümcnd 
Ekrem Talu, elini sıkan zatın selamına • kemali samimiyetle cevab verdi: 

- Ooo ..• Kalisperases Kirye Zarifis! 
O zaman hayretle anladım ki, Kazım 

Şinasiye beni aldatacak derecede benzi. 
yen o zat, Yunan gazeteciler birliği reisi, 
Bay Nikola Zarifistir. 

Az sonra, Ercümend Talu, beni, iki ra
attcnberi beklediğim bu maruf ve de
ğerli meslekdaşla tanıştırdı. 

Yunanistanın en büyük gündelik ceri· 
~elcrinden birisi olan Elefteron Vima (") 
gazetesine, siyasi makaleler ve büyük se
yahat röportajlan yazan Bay Zarifı.3, b;ı
att konuşan bir muhataba kolaylıkla 

meram anlatabilecek derecede de türkı:e 
biliyor. Ondan, tabii bir merakla, evvcl5, 
türkçeyi nerede öğrendi~ini ı;oruyorum. 
Gülerek: 

- Türkiyeye gele, gide, dedi ve tav:lih 
etti: 

- Ben, çok sevdiğim memleketinize 
gelebilmek için fırsat kac;ırmamakla kal
mamış, fırsat icad etmişimdir. 

Mesela, yalnız son altı ay içinde dör
düncü gelişimdir bu! .. Yazın tekrar gel
mek fırsatını da, daha şimdiden hazır!a
mış bulunuyorum! 

Bunların içinde, en çok satılan gn:ıe 
Akropolistir. 

1936 yılında, bu halk gazetf'sinin 
bine yakın tirajı vardı. Ekseriyet!"' 
hafif mevzuları tercih eden bu gaze 
bugün ayni satışı yapamıyor. 

Çünkü Metaksasın isabetli kararı 

Yunan matbuatına, gm:~tecıliğin gny 
le mütenasib bir vakar, bir ağır aşlı 
bir ciddiyet kazandırmıştır. 
Vakıa bugün, gazete t;atışları yarı y 

rıyn düşmüş bulunuyor. Meselil en 
satılan ve en ciddi gazeteler arasında 
yılan Eleftcron Vima, 50 bin tirajı ı 
buluyor. 

Fakat bunun iki sebebi var: 
Kağıdın çok pahalılanması ve gazc t 

lerin okuyucularına, hediye, mükaf.' "/ 
rernemeleri! .. Kağıd pahaluaşıncn, gJ 
te fiatlnn, bir drahınid.?n iki dmhml 
yükseldi. 

Hem fiat yükselince, ht?m de mükıi a 
lar kaldırılınca, satışlar da yarı yarı 
indi! .. 

Fakat siyasi mahiyette olmıyan hnf 
lık mecmuaların satışları, gündelik grı 
telerin satışlarından çok yüksektir. 

Atinada çıkan dört beş haftalık mc 
mua sayabilirim ki, satışları 50 bindrn ·ı 

tündür. 
Yalnız unutmayın ki, bunlar sacc 

t inada çıkan gazeteler ve mecmua} t 
ve Yunanistanın Avolos, Patras, SeJ,ııı 
gibi büyük şehirlerinde, At.nada ç1k 
gazeteler kadar okunan muteaddid b 
yük gazetel<'r çıkmaktadır! 

- Muharrirlerin vaziyetleri nasıJdıtf 
- Kazançları, diğer bırçok mesleki 

rin kazançlarından yüksek! r. İşler de. 
ağır değildir. Üstelik, reı:.i bulundul;~ 
cemiyet sayesinde mc>mlrkt!tte bırı;~ 
mazhariyetlere sahibdirleı ... Mc cıA. 
hepsinin hnftada birer gi.ın ıstirahatıerl 
vardır. Yakında bir klübe kavuşacaklııfı 
ve bu klüp binası, Atinanm en mmız1n1' 
binalarından biri olacak. Tıyatrolor cd
nemalara bedava girerler. Pasaport! rıof 
bedava alırlar. Tramvaya, vapura, hnttA 
memleketin her tarafında şimendi' tt 
para vermezler. Birçok yerlerde k' ,,Jf4 
lerine tenzilat yapılır ve istlkbnJler dt 
h emen hemen mücmmendir. 

- Cemiyetin tahsisatı mı vardıı ? 

- Tahsisatı da vardır, varidetı au·•• 
MeseUı, cemiyet, her ay, memlekett ' bil 
piyango tertib etmek müsaadesıni bnifll 
dir. Bu piyango, cemiyete her ay 500ood 
drahmi kar bırakır ... 

Muhatabım, gülmeye devam ediyor: 
- Benim ismim Zarifis ... Arkadaşlarım 

bana ekseriyetle Zarif diye hitab eder
ler... Görüyorsunuz ya? İsmim bile 
Türk! .. 

Bu para ile, yakında bir<;ok evle 
pılacak ve bu evler, ccmıyet azal, 

Türkiyeye, hele, Balkan Mntbuat Bır
liği kongresi gibi mes'ud bır vesile ile 
gelmek, beni büsbütün sevindiriyor ... 

malı olacak! 

Çünkü müşterek gayenin müşterek l;.ı. 
fadan idaresini temin edecek olan bu bir
liğin kongresinde bulunmak, hayatın in

i san oğluna ayıra bildiği sayılı rnnı.h.ıri-

j 
yetlerden birisidir! 

Bende tabii bir gıpta '1yandıran b cC' 
miyet hakkında bana daha fazla Vt c.n"' 

ha şayanı dikkat malumat ver<'c ıııJ 
vadeden meslekdaşımdan avrılırkc c~ 
bimde henüz bir tramvay pasosu bil bt.l" 
Junmndığını acı acı düşünın ktcn kurtıı" 
lamadım. Eğer hazırlanm k•a bulurınA 
Basın Birliği kanununa guvenışim de ol" 
masaydı, duyduğum acı daha fazl, t>C"' Sık sık tazelediği sigarasını yeniliyen 
rinl c~ecekti! 

(•) Serbest kürsü demektir. Nrıci Sadullah 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 

Londranın muhtc
lü nakil vasıtaların

da günde 952 tane 
muhtelif cim: eşya u
nutulmaktadır. 

Demirden 
General 

1806 da Alman tacını 

Morto:ı isminde 

bir işsiz Melburn 

şehrinde bir gazete • 

ye: .Tembel, tahsil

siz, utangaç, az a ~ 

kıllı bir gencim. İş • 
arıyorum> diye bir 

• 

Amerlltada hırsızlar bir 
gece 100 metre uzunluğun
daki bu roknğı, soymuşlar, 
bütün p:ı.rke taşlannı ı;ö

küp götünnüşlerdlr. 

Nubun gemisine 
elamadığı bu hay
vanı, şeytan muh-

telif ha~ vanların 

Bu §ap • 
Hin -

ra • 
gi .. 

yer. Resim .. 
de görülen, & 
şapkanın ya- " 
nsıdır. ' Bu ismi alan Mon

dragon bütün öm -

rünü harb meydan • 

larmda geçirdi. 1000 

den fazla harbe gir -

di. Ve bir kere olsun 

bile yaralanmadı. Tek 

bir damla kan kay -

betmedi. 

mecbur kalan ikinci Fransua m<>znn
mı.: .Bu boş süslere malik olaca{,'lma, 
ölmeği tercih ederimıı cümlesini yaz-

ilan vermiş ve bir 
haftada kırk yerden 

cevab almıştır. 

!erinden çalarnk yaratmıştır. 

Kuyruğunu ayıdan , burnunu 
domuzıiftn, kulaklannı eşekten . 
tlioer azasını ds diğer muhtelif 

" vanlardnn almıştır. 
bay-

-ıırmıstır 

~ .................................................................................................................. . ............................................................. 
Tarihten sayfalar 

Koca Durmuşun ölümü 
Koca Durmuı baımı dimdik tutarak sadrazama bağırdı: uEcelim • * * 1 
gelmediyae senin tehdidin bo~ yeredir. Eğer haksız olarak benim 
kanuna girersen mah~er gününde iki elim yakanda olacaktır. Y aftm 1 
eksenden üstündür. Vücudümcle ele din ve devlet yolunda açılmtf o 

kadar yara vardır. Senin gibi kana susamı b ·, :zalimin :zamanında 
ölmek de ya~amaktan iyiclir.n 

Ynzan: Kndircnn Kaflı 

Henüz on sekiz yaşında olan dördüncü 
Muradın bazı huyları bırer efsane dere -
cesine çıkarılarak her tarafa yayılıyor -
du: 

- Şöyle kuvvetliymiş! 

- Şöyle yamanmış! .. 

- Vezirlere ve beylere dehşet salıyor-
rnuş! 

Diyorlardı. 

Halbuki henüz annesi Kösem Sultan.n 
idaresi altındaydı. Ve o kanlı ve rnüdhiş 
işlere henüz başlamamıştı. Fakat bır ve • 
ziri vardı ki kendisine vezlt' oenilmek • 
tense gözü kör ve kana susamış bir ce!
lad demek daha doğru olurdu: Hüsrev 
Paşa .. 

Sadrazam Hüsrev Paşa İran üzeıine ~e
fere hazırlanırken adet olduğa üzere vi
layetlere ve sancaklara da hazırlanma -
ları ve askerle birlikte yolunun üstünde
ki konak yerlerine gelmelni habf>r veril
mişti. 

Adamcağız çok geçmeden kurtuldu ama 
o kadar korkmuştu ki öldü. 

Konyaya yaklaştığı znman karşıdan 

renk rl nk elbiselerile, heybetli manzara· 
sile, muntazam saflarilc Durmuş Bey t:ı
kımı göründü. Hüsrev Pasa onları takdir
le seyretti. Koca Durmuş BeyL güzel k:ır
şıladı: 

- Senin hizmetlerin ışitmıştinı. Sağ 
ol, elbet bu devlet daha bir çok hizmet • 
lerin görecektir! 

Dedi, sırtını okşadı. 
Koca Dur.muş pek memnundu. Esasen 

onlln kimseden pervası yoktu ki. Eğer 
muntazam ve güzel asker düzmüşse va -
zifcsini yapmıştı. Elbet bunu beğenme
si lazımdı. 

Sadrazam Hüsı ev Paşa hemen çavuş
lardan birine emretti: 

- Koca Durmuş Beye bir hil'at giydi· 
rin! 

HC'mcn getirdiler. Parlak kumaştan ve 
içı kürklü bır cübbeyi büyük bir hür -

O sırada KonyadakJ beyler arasında en metle ona giydirdıler. Koca Durmuş yap
Jrıcşhuru Koca Durmuştu. Bu adam sek- tığı hizmetlerin mükafatım görmekle kat 
sen doksan yaşındaydı. Gerçekten adına. kat memnun ve rahattı. Paşaya teşekkur 
uygun bır adamdı. Kimseden yılmaz; sö- etti ve oradan ayrıldı. 
zjjnü sakınmaz, merdlikte eşi az bulunur- Herkes onu tebrik ediyordu. Hatta ya
du. Kanuni Sultan Süleymanın son za • kında paşa olacağını söyliyenler vardı. O 
nıanlarında orduya girrruşti. O zaman - zam n kendilerine faydası dokunur dıye 
danbcıi altmış seneden !azla bJr zamr.n dalkavukluk etıniye yeltenenler çoktu. 
devlete hizmet etmisti. Macarıstnn ova - Zaten yanında çalışan ad:ımlarla zabitler 
lnrından Arabistan ;öllerine, Kafkas dağ- d<' scvmiroylardı. Çün~ü D~rmuş Bey 
larından Dalmaçya kayalıklm ım kadar p?.şa olunca on hır da bırcr ıkışc~. d.~rrce 
her tarafta yapılan harblerin çoğunda bu- yukselecckler, onun sayesmde b;,.ıyuye • 
lunrnuş, isyanlar bastırmış, tamam altı ceklerdi. 
Padi ah zamanında yaşamıştı. Koca Durmuş Beyin bir düsmanı var-

Onun cesareti, mahareti herke.,çe ka - dı: Yusuf Paşa ... 
liul olunmuştu. Yusuf Paşa ortada olup bitenlen derin 

Daha bir iki sene evvel Rwnclide b!r bir kıskançlıkla seyretmişti. Bıraz sonra 
d Hüsrev Paşa ordu masrafını karşılamak a nm (Mehdi) diye ortalığı karıştırmış, 

bir takım soyguncuları başına toplamış, üzere getirilen parayı nz buldu ve der • 
devlete knfa tutmuştu. Kocrı Durmuş bu hal köpürdü. 
asinin ustüne bir yıldırım hızile atılmış. Yusuf Paşa bazı zenginlerin isimlc
isyanı bastırmıştı. Bu yüzden sadrazam rini verdi. Bunların başında Koca Dur-
'b muş vardı. 
~üsrev Paşa da onu se\'mışti. Böyle yı -
ğitlere elbet ihtiyacı vardı. - Altmış yıldanberi bunca ynğmalar-

'V h da bulundu. Hele Mehdi jsya::unda pek noca Durmuo: gene herkesten önce a- .. 
~ çok parn ve mal edindi. ıhtiyarladı!<ça tırlanınıştı. 

liüsr v Paşa 9 temmuz 1629 da Üs _ hırsı artmıştır. Bir nice hazine yapmış • 
küdardan kalktı. Ordu, her konakta bir8~ tır. Llikin gizler, diyordu. 
d k Hüsrev Faşa hemen emrettı~ aha artıyordu. Sadrazam da her kona -
ta - Çabuk onu buraya getırın! 

kendısine gelen şikayetleri dınliyor; Koca Durmuşu getirdile!". İhtiyar adam 
Eeraskere hüküm vererek asıp kesiyor -

yeni bir mükafat göreceğini sanıyordu. 
du. Herkes yılmıştı. Hatta bunun için: Fakat sadrazam kaşlarını çatarak: 

Gelir ol veziri huni elinde kılıcı kanln; _ Bir nice sayısız mal ve para sahibi 
Savuz ey gönül yolundan ki yamar. ae- olduğun söylerler. Bize hesab veresin! dc

liştir bu! 
Demişlerdi. 
lier konaktan çekilip gittikçe ondan 

korkanlnr sadaka veriyor!ar, yahud kur
ban ke>siyorlardı. 
Akşehirde kadı Avni Osman Efendiyi 

§ikftyet ettiler. Hemen getirtti. Kadıları 
esrnak kolay olmadığı için hapse attırdı. 

di. 
Koca Durmuş afalladı; para ve malı 

olmadığını söyledi. 
Hüsrev Paşa köpürdü: 
_ Doğru söyle! Biz elbet öğrenmişiz • 

dir. Bize hiç bir şey gizli kalmaz. 

(Devamı l2 inci aayjadtı) 

['-S-on_R_os_t_a-'n_ı_n_R_e-sı-·m_l_i_Z_a_b_ı_ta--=Hı-:-i-:-k-a_y_e-sı-. -, 

Seyyar Arabadaki Ölüm 

1 - Köy bakkalının çırağı, 
bisikletten indi. Makinesini 
seyyar araba7a dayadı ve 
kendi kendine: 

- Burada yaşamak çok 
eğlenceli diyerek kapıyı vur
du. 

2 - Bir cevab aıaj•~ • 
yınca pencereden baktı. 

Yataklardan birinin üs • 
tünde Madam Tomasın 

kıvrılarak yatmakta oldu • 
ğunu gördil. 

4 - lifiğıdı aldı. İki deıa oaştan aşağı okudu. Sonra y"re 
fırlattı&'I gıbi bisıkletine atladı. Soluğu köyde aldı. Şaşır-

mış ofan ustannıı.: • 
- Madam Tomas kendini öldürmüş! .. 

Deıli. Haber, b~ dakika içinde bütün köye yayılmı~ı. 

7 - Müfettiş cebine artığı kağıdla pusulayı karşııa~tırdı, 

bazı harflcı~n ~ekline dikkat etti. Aklından bazı şeyler ge

çırdi. Dükkandan çıkarken de, çırağı çağırdı ve ona bir sual 
sordu. 

O l\tütnlen: Fakat müfettişin cevabı kısa oldu ve: 

S - Çırak §iıphelcnerek arabaya girdi. Madam ·..1.omasın 

vücudü kask.:ıtı kesilmişti Buz gibi soğumuştu. Artık t • 

davinin bir faydası olamazdı. Çırak saatine baktı 3,30. Ya

tağın yanıbaşındaki masanın üzerinde bulunan küçük bır 

fişe ile, bir kfığıcl gözüne lli§ti. 

5 - Yarım saat sonra, 
müfettiş seyyar ara'>:ıda 

bulunuyordu. Mahud ka • 
ğıdı cebine indirdi. Dok • 
t6r, ölümün o gün J iJe 2,5 
arasında 1.ehırle olduğunu 

bildirdi. 

6 - :Mutettiş bakkal 
dükkanına gıtti. Bnkkn 
kadının l<ocasının '1ızza 

gelip öteberi ısmnrlaaıı,rı

nı söyledi. Ve mu~tcrlô -
nin kendi eııle yazdıg 

pusulayı gösterdi. Mufet -
tiş kağıdı aldı. 

8 - Setan Toınas, tam bir Londra uenıne kapairı atac 11 

sırada yakalandı ve karakola getir.ldi. Mahu.:i k&~ıdı kt.: -
disınin yazmış olduğunu tasdik etti. Karısının ulumiınd 
fena halde ınüieessir oldu. 

•- Sizi tnanımiidcn katil suçilc tevkif ediyorum!» dedi. Miifcttişin, Scton Tomns'ı tevkif etmekte haldu vı rdı. 
Zirn elinde mühim bir deliJ bulunuyordu. Bu delil ne idi? Resimlere bir daha dikkat ediniz, bulaınadmıı a 
JQtfen 13 üncü sayfnya bakınız. 



Balkan ekonomik konseyi ~rf. Pittard'ın 
· Üniversitedeki 1 Tımarhanede bir vak'a 

ve matbuat konferansı Konferansları 
bugün teplanıyorlar 

KWtilr Batanlılınca konterau vermek 
tıesere dant ed.llmJf olan Cenene ünlvf\1'11-

Bakırköy hastanesinin aşcı yamağı hastalardaa 
birini kalbi üzerinden bıçakla vurdu 

teslnln lllın " töbret.ll OrdlnarJtls. profe - Dün Bakırköy emrazı akliye ve a -ı ayıklayan Mahmud aşcı yamağı AJI 
16r ~ne Pittard, ilnlverıdtede konten.m sabiye hastanesinde ~cı yamağı KA - ,medden kendisine biraz yemek 
salonunda lf&luiakl ıftnlerde altı tonferan.s mil oğlu Ahmed ile hastalardan Mah - sini rica etmiş, Ahmed da bu ricayı 
vereceBlrinktlrı: ... _ f . 7 Nis Pe ...... mud arasında çıkan bir kavga Mah - bul etmediği için ilk defa aralarıD 

c ...,n erana. an reemuw - Ü b" - k b l B ra1 
İkinci konferans: s Nisan cuma mudun sol memesi altından agır ve - ır agız avgası aş am1ştır. ır a 
fiçnncll konferans: ıı Nisan pazartesi midsiz bir halde yaralanması ile neti - Ahmed fena halde kızarak ağzına ge 
Dördüncü konferans: 13 Nisan çarşamba celenmiştir. Vak'a şudur: len küfürleri savurmağa başladığı Z1 
Beşinci konferans: 14 Nisan perşembe. Aksarayda Çıkmaz sokak ı O numa- .man sabrı tükenen Mahmud yumruk 

(BlyoloJl konferana aalonu) İb la k h ·· bil 
Altıncı konferans: 15 Nlslln Cuma. Kon _ ralı evde oturan 50 yaşkrında ra - rmı sıkara asmının uzerıne 

teranalara saat 18 de başlanacaktır. lıim oğlu Mahmud mübtela olduğu a - cum etmiştir. Dayak yiyeceğinden 
Askerlik icfllerl• sabi bir hastalık dolayısile Bakırköy kan Ahmed de eline geçirdiği 18 san 

Y • hastanesinde tedavi altında bulunmak- timlik bir bıçağı bütün kuvvetile 
Kısa hizmetliler çağınlıyorlar tadır. Hastalığı tehlikeli olmıyan Mah mudun sol rnem"esi altına sapI--•..ttı 

Kadıköy Askerlik Şubesinden· 333 doğum- mudun hastane içinde gezip dolaşma - Mahmud ifade veremiyecek bir 
lular ve geçmiş senelerde .tecil edllerek bu sına müsaade edildiği gibi mutfak iş - de ayni hastanede tedavi altına alııı 
dotumlularıa muameleye tabi tutulmuş Use !erinde de çalıştırılmaktadır. Evvelki mış, hadiseye jandarma ve nıüddeiU 
ve muadW mekteblerle daha yüks~k metteb g" b tan tfag- nda patates murnilik vaz'ıyed etmış· tir. 
mezunu olan kısa hizmetlilerin hazırlık kıt'a un gene as e mu 1 

ve yedek sübay okuluna sevkedllecekleı1 ta- •••••••••••••••• • ••••••••••••••• •• .... • •••••••••• •• ••• •••• • • ... 
rıhler ehıtyetname dereceıerıne rore aşatıcıa Sultanahmed hafriyab Yumurta işcileri hAdisesi 
go.sterllmlştlr. Buna nazaran Kadıköy fUbe-
s~nde yerll olarak ltayıdlı olanlarla KadıköJ, Sultanahmed caıniinin arkasındaki tedkik ediliyor 

Matbuat kon.fera.1&ftfta iJıirak trin gelen. Yugoslav gazetecıleri Usküdar ve Beykoz şubesinde yabancı olarak sahada hafriyat yapmakta olan Baks - Yumurta ı .. ,.ilerinin sandık 
bulunan kısa hlzmeWlertn sevk günlerinden İs k ~ 

(Bqta.rafı 1 inci aaJlfada.) Balkan ekonomik Y.onseyinin ilk içti- üç ıün evvel ehliyetname ve nüfus cüzdan- ter bu hafta zarfında tanbula gelme kurut istemeleri üzerine yumurta lh 
buat konferansıdır. maı da bugün saat 17 da vukıibulacaktır. larlle birlikte şubeye müracaat etmeleri tıln üzere memleketinden hareket etmiş -

catçılarının vaki olan pkiyetleri il Konseye ve konferansa ifürak edecek Balkan ekonomik konseyini Adliye olunur. miştir. 
-

11-etnameai?Jer· ı Ma"'" 938. resince ehemmiyetli surette tahkik edi olan Yugoslavya ve Yunan murahhaslan Vekili ve Hariciye Vekil Vekili Şükrü ~ · .1- Bu seneki hafriyat Sultanahmed ca 
d Sar "l -Ltır Orta ehllyetıHer: ı Temmuz 933. .. • 11 . . ,d 1 k t hl" mektedir. Dün yumurta ihracatçılarla dün şehrimize gelmi§lel'dir. Bugibı e aco6 u aça~ . Tam ehllyetwer: 1 BJl6l 938. mıının teme erının ze e enme e ı -

Romanya matbuat heyeti gelecektir. Ge- ·Kardeşce çalışacağız• Yüksek ehliyetliler: ı İklnclteşrln 938, kesi mevcud olduğundan ilerletilm!ye- ~erm mümessilleri it daıresme çağır 
len heyetler Türk ekonomi konseyi n Balkan Antantı konseyinin toplantısı e cek, mevzii yapılacaktır. mıı ve kendilerile g.örüşülmüştür. 
:matbuat heyetleri taraflanndaa. samimi münasebetile de Yugoslav başvekilı B. Beflktaş aaterllk ıubesJnden: Yedek süba7 Hafriyat sahasında mevcud Bizans 
b . tt ka la lard H t . . . . 1et1.tecek kadar okuyan ve n.skert ehllyetna- . . bul d kta ır sure e rşı nmıı ır. eye aza. Stoyadinovıç ile bırlikte evvelce şehrı- mesl olmıyan 33• d~·-' b d ~ 

1 
_ ,sarayının zemını un u n SCJnra re 

ı P 1 t . f' d 'lmı 1 dir ~ v& ....... u ve u o~um u 1 k .. .. t kr b" da arı erapa as a mısa ır e ı Şer · mize gelmiş olan Avala ajansı umum mü- ıarıa muamele görmekte olan diğer doğum- l)imleri a ınaca ve üstu e ar ır -
Ekonomi konseyine iştirak edecek Yu· dürü Yovanoviç, kendisile görüşen bir lu kısa hizmetliler l/Mayıs/ 938 günilnde ha açılmamak üzere kapanacaktır. 

goslavy~ aza şunlard~r: ~": !1~riciye arkadaşımıza şunları söylemiştir: Yedek subay okulu hazırlık kıt"asında bulu- Mozayik sahasının üzeri bir çatı ile 
nezaretı konsolosluk daıresı muduru Pl'E'- c- Çok sevdiğimiz ve müttefiki bu- nacak vechlle 25~n1933 gilnü sevtedJ- kapanacak isteyenler gelip mozayik -
diç, hariciyeden Gavriyeloviç, Simono- lunduı...· ...... uz Türkiyeye tekrar geldiği- ıdanıecetıerinde~~b gunhadde nnrus lıilvtyet cüz- lerı' go"rebileceklerdir 

· · • Rad , g..uu Ye me .. .., ta etnamelerlle b!rlltte /- · 
~ç, . ticaret n~zar~ti er~anın~ _ ~·o- mizden çok memnunuz. Biliyorsunuz ki fll)>eye gelmeleri ve 'gelm!yenlerln 2850 sayıJJ Topkapı sarayında geçen sene baş-
vıç ıle Georgıyevıç, tunzm ofısı mudunl ı biz Yugoslavlar Türkleri çok severiz. Şe- kanun hükmüne ıöre cezalandırılacak.lan lı h fri t · k sonbaharda 
s~,.; .. ,._,t te .. kkebd" ln 1 yan a ya ıse anca 

"y....._""Y& ç kn mumik~ h 
1~· Ha . . finize, ordunuza ve bütün halkınıza kar- u 0 unur. bir ay devam edecektir. Bu müddet 

unan e ono eyeti: rıcı,. ne- fi memleketimizde derin bir sempati • ' fı d dış d arla ının ci 
· - - Şube da zar n a sarayın uv r -zaretı muahedeler §Ubesi mudurü Argi- mevcuddur. ye vet ' d tımı ıl k, Bizans 
1 Y illi. bankası nd- - wadıkoy Askerlik , ..... --ınden: ....... ır.ıda varın a ar~ a yap aca topu oa, unan m m uru Balkan Antantı devletleri her sahada ~ •...-ır; d · d iki " ranacaktır 

Kir ·-L uJ ·1 h · · ti t künyeleri 1uııı ı.tı yedek ı>ubayın atJtıutlerı evnn en evve asar a · 
yaa.op os 1 e arıcıye ve care ne- teşriki mesai etmektedirler. Bu mesainin meçhul kaldığından on beş gün zarfında --·--------

zaretleri erkinınct..D diğer zevattan mü· memleketlerimiz için büyük ve muvaf- müracaat etmeleri ve istanbuld& değı.lseler 
rekkebdir. fakiyetli neticeler vereceğinden emin o- bulundukları yerin şubeleri ellle adreslerJn-

Matbuat hey'etleri labiliriz. den şubemizi haberdar etmeleri llAn olunur. 
Yugoslavya matbuat heyeti: Avala a

janSl umum müdilrü Yovanoviç, ayni •· 
jansın genel sekreteri Ancelkoviç, Sa
muuprava ve Vreme gazetelerinin siyasi 
muharriri Svetovski, Slovenez gazetesi 
müdürü Aloizi, Novosti gaze~i müdürü 
Milankotiç, başvekalet matbuat merkez 
bürosu tefi Dr. Kosta Lukovlçten mü· 

Bu defa Balkan Antantı matbuat Jaon. 
gresine Yugoslav matbuatı namına işti. 

rake geldik. Yarınki toplantımızda siya
si, ekonomik, kültürel neşriyat komis
yonları seçerek, bir hafta müddetle kar
deşçe çalışacağız. ı. 

Adliye Vekili §ehrimizde 
Ankara, 6 (Hususi) - Adliye Vekili 

1 - Tablb ast.etmen Melımed Semı otıu 
Bea1m Kilprlltl. dlploma 204/18'13, dolum 
315. 

2 - Eczacı teğmen Bedros ottu Botos İs
tanbul 1885, dolum 308. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUteh•••ıaı 

Hergtln OQ.eden sonra saat 8 ten 
7 ye kadar Reledlye, Blnbfrdtrek 

Nuri Conker sokllk No. 8-10 I 

İ§ dairesi gerek ihracatçıların ve ge 
yumurta işçilerinin aruını bulacak 
formül hazırlamaktadır. Bu suretle ~ 

--------------~·-------·-·-------

DOYÇE ORIENT BAKN 
DreadneR .... l}aMll 

Merkezi: Berlln 

r ir'iyed eki ıab•leıiı 

Galata - fstanbul - İzmfr 
Deposu: İsl Tütün Gilmrüjil 

* H• ıiirli 6cualta İfİ * 

rekkebdir. . . ve Hariciye Vekaleti Vekili Saracoğlu 
. ~unan ma~buat .h~yetı : Seferyadıs, ~- . Şükrü Balkan ekonomik konseyini 49-

rıfıs ve Vekıarellı ıle diğer gazete mu- mak üzere bu akşam lstanbula harebt 
mesillerinden mürekkebdir. etmiştir. 

İlk topJantalar 
Balkan matbuat konferansının, ilk açı

Iıı toplantısının bu sabah aaat 10 da ya. 
pılması mukarrerdL Bu konferansa ifü
rak edecek olan Rumen murahhas heye
tinin gecikmesi yüzünden, konferansın 

ilk açılış toplantısı, bugün öğleden 1011ra 
saat 15 de yapılacaktır. 

Davet 
Bugün saat 15 de Yılıiı2 me-

rasim köşkünde içtima edecek olan Bal
kan matbuat konferansının ilk açılış 
toplantısına bütün gazete mensubları He 
ailelerinin davetli bulundukları, Balkan 
Bum Birliği Türk milli komitesi reisli
ğinden teblığ edilmiştir. 

GÜVEN 
ANITI 

lnglllz gazeteleri 
"Vaziyet çok 
Tehlikeli,, diyorlar 

(Baştaıafı 1 tnci sayfada) 
Radikal sosyalistler, sosyalistler ve 

komünistlerin anlaşması ile vücud 
bulmUf olan ve mecliste en büyük ek· 
seriyeti haiz bulunan halk cebhesine 
karşı çok kuvvetli bir tazyik icra e
dilmektedir. 
Sallar tarafından vukubulan ve azası 

bir milyonu bulan eski mubaribler cemi
yetinin milzaheretine nail olan bu tazyik 
Blum kabinesinin düşmesi.le neticelen· 
dili takdirde, sendikalaruı umumi bir 
grev yapmalan tehlikesini ortaya koy
maktadır. 

İşçilerin ekseriyeti hallt cebhesine da· 
yanınıyan bir hükUmeti istememekte
dirler. 

Bir başka ihtimal de şudur: 
Blum kah nesi mevkii iktidarda kalırsa 

hır faşist kıyamı başgösterecektir. Bu kı
yamın bütün planlan hazırdır. Faşistıe-
rin Parise yürüyecekleri, mebusan mecll
lhıı zaptedecekleri, mebuslara iki sene
Hk mecburi mezuniyet verileceği ve beş 
ldfiden mürf'kkeb bir direktuvar meclisi 
tesis edileceği rivayet olunmaktadır. 

Müsadere edilen bütün silah ve mühim
mata rağmen sağ cenah partilerinin hü
kiunete karşı kıyam edecek kadar mil· 

Çekoslovakya 
Berliı e bir protesto 
Gönderdi 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
Diğer taraftan Çekoslovakya münaka· 

lit nazın Alman devlet derniryolları ida
resine bir protestoname göndererek, A· 
vusturyaya gitmek üzere Çekoslovakya
dan geçen trenler Ü7.erinde asılı bulunan 
propaganda levhalarının kaldınlmasını 

istemiştir. 

Bu levhalarda, Avusturyanın ilhakın· 

dan sonra Nazilerin ilan ettiği cTek mi~ 
let, tek devlet ve tek şef• vecizesi yazılı 
bulunmaktadır. 

Bu ve bunun gibi diğer propaganda 
levhalan taşıyan Alman vagonlar, Çekos
lovak hududuna varınca lehvalarını kal
dıracaklardır. 

Baıka memleketlerden 
Alacalılarımız 

Ankara 6 (Husust) - Hazırlanan 

son hesab hülasalarına göre muhtelif 
memleketlerin merkez bankalarında tu 
tulan kliring hesablanndaki alacak -
lanmız şunlardır: 

Alrnanyada D. ve A. hesablan 
13,204,800, Belçikada 3 t ,000, Estonya
da 41,000, Lehistanda 2SO bin kü -
sur Türle lirasıdır. 

cehhez ve müsellah bulunduklanna ve den yardım göreceklerine tnanılmakta
ı.m . ... , Fransa haricindeki kuvveU~ dır .• 

• 

TÜRKİYE İŞ BAN KASI 

• • • 



7 Nisaa 

emekll Türk Generalleri yarınki dünya 
harbini "Son Posta,, ya anlatıyorlar 

• 
harbden Is d h. A 

a 1 
A 

ı a e 
a c 1 

(BCl§taraJı l inci sayfada) 
- Jnponyanın bu hari:>de bir rol oyn:

yarruyacağına mı kanısıniz? 

-- Japonların Sov)et Rusyaya dü~m3n 
olmasına nazaran, onların da bu harbe ka 
nşmaıarı ıhtimali vardır. Bu ta!<.tir:le 
Sovyct Rusyanın biıtun kuvvetlerinı garp 
cephesıne verememesi de temin edilmış 
bulunacaktır. 

olan muvasala hatları ile cenub hudu:3-
larının emni) eti tehlikeye girecekti~. 

- Pekı, sızce, bu tehlıkenın doğuraca· 
gı nctıce ne olabılir? 

- Harb. İngilterenin muhalefetile snl
han bertaraf edılemediği taktirde mu -
hakkak bir harbi 

Sabih Alaçam 

Ata türkün 
- Aınerıka bugün bitaraf bir siy:set ı BÜgÜ/l /fiğ Ü 

takib dıyor. Fakat onun da iştırakı mum-
ki.ın kılınabılirsc - tabii İngiltere ve Fran- (Ba§tarafı ~ 1 m:t sayfada) . 

r- Ya Amerika? 

Ea lehine - galıbı) etın dt.mokraı; devlt:t -
lcre daha fazla meyledeceği tabiidir. 

- Alınanların Brcnner g •çidine gt"ld~k
ktı sonra, Adrıyatık denizinde mahreç 
ist melerı ıhtimalind n İtalyanların kuş
kulanac<ıklnrı; bu sebebdcn ileride Al -
nıanlarlıı aralarının açılaca <ı söyleniyor. 
Bu fıkrı doğru buluyor mujllnuz? 

- Bence, bu bir bahanedir, İngiltere 
ll'hine ortaya atılmış bır bahane. ·Eğer 
İngilizlerin vaziyetleri müsaid olsaydı, 
Yani hnrb hazırlıklarını tamamlamı1 bu
lunsaydllar Almanlann bu kadar büyü
nıC>lerine zaten muvafakat etmezlerdi. 

dan mazhar oldugu hurmet ve rıayete 

layık bulunduğunu bildirm1ş ve bu m~
bustnn }ersiz her türlü millahazadan sa
kınmasını istemiş ve Türkıyede mem<.ı
ri) et yaptığı on sene zarfında Atatürkün 
büyuklüğunü tanımak ve mükemmel o
lan Türk ordusunu takdir etmek fırsatı
nı bu1muş olduğunu ilave eylemiştir. 

B. Tahi, mebusun tenkidini şiddetle 

protesto etmeği bir vazife telakki ettlği-
ni söylemiştir. (A. A.) 

Vakıa, Brenner geçidine dayanmak, ati (Baştarafı 1 inci sayfada) 
içın, Alınanların elinı;le bir kozdur. Fa - Hayli zamandanberi bu mezbahayı 

Gizli bir eşek 
Mezbahası daha! 

kat, bu kozdan ne zaman istifade oluna- gizli bir surette işleten Münir Pvvelki ge
bıleeeği tamamen meçhuldür. ce ele geçirdiği büyük ve hastalıklı bır 

- Otorıter ve demokrat devletler ara- katın keserek etlerini Beyoğlundaki bazı 
sında zuhur edecek olan bir harbde Le - lokantalara tevzi etmiştir. Bu lokantala
histanla merkezi Avrupa devletlerinin a- rın ete pek rağbet edip fazla mikdartla 
lıhıkları vaziyeti nasıl görüyorsunuz? siparişte bulunmaları üzerine Münir evi-

- Lehlilcr, Rusların hasnudır. Alman- ne dönmüş, kesmek üzere hazırladığı iki 
larla da dost geçinmek istiyorlar. Fakat, eşek yavrusundan birisini tam keseceği 
Küçük İtılıif devletleri, yani Çekoslovak- sırada, vak'adan haberdar olup kendisini 
ya, Romanya ve Yugoslavya demokrat takib eden polisler tarafından suç ilstün
devletlcrle beraber harbe girdikleri tak- de yakalanmıştır. 
dırdc Lehlı.lerin de onhrla birlik ola - Tevzi edilen katır etlerınin hangi !o
ca ~ ı, bu suretle İngiltere v~ Fransa Le • kan talara satıldığı zabıta tarafından e
hıne muhnrcbeye iştirak <'deceklerl tah - hemmiyetle araştırılmaktadır. 
mm edilebilir. 

- Bir de şu noktayı sorayım, sayın ge
neral: Almanya ile Sovyet Rusya arasın
da bir harb tahaddüs etse İngiltere bita
raf kalabılir mi? 

Muvazene vergisi 
Beş sene içinde 
Kaldırılacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
zırlanmıştır ve beş senelik programla 
muvazene vergisinin tamamen ilgası ci
hetine gidilmesi düşünülmektedir. 

İlk olarak yapılacak tenzillerin da'!'ıa 
ziyade küçük maaşlara hasrı yolunda 
Meclis mehafilinde bir cereyan olduğu 

gibi, bunun umumt olarak tatbiki §ek· 
linde mütalcalara da tesadüf edilmek
tedir. 

SON POSTA 

Roma - Berlin 
mihveri 

Sinyor Gayda, hayati bir 
imtihan geçirildiğini 

yazıyor 

Berlin 6 (A.A.) - cCiornale d'İtalia> 
başmuharriri Gayda, cA vrup.ı mecmua
sında> Avusturyanın Almanya ile birleş
mesi hakkında şöyle yazıyor: 

Bu hadise dolayısıle Roma - Berlin 

1l 

l_T_E_L_G_R_A_F __ H_A __ B_E_R_L_E_R_i _] 

A • 
ayı 

i ve askeri kanun 
asınd eği i likler 

Meınurların lıangi sebebler dalıilinde tekaüde 
sevkedilebilecekleri teshil edildi 

mihveri hayati bir imtihan geçirmiştir. Ankara 6 (Hususi) - Meclisin bu - A - 65 yaşını b:tirmesı üzerine, B .. 
Almanyanın en mühim tarıh~ hadisesi günkü toplantısında askeri ve mülki te Maluliyet üzerine, C - 788 sayılı me .. 
İUılyanın teşriki mcsaisile vukubulmuş- kaüd kanununun 3 üncü maddesini de- ;murin kanununun 84 üncü maddesin .. 
tur. Alman - İtalyan ihtilafı hakkında ğiştiren kanun layihası müzakere edil- de yazılı müddetlerden ziyade hasta .. 
boş ümidler beslemiş olanlar, muhake- miştir. ı klan devam etmesine binaen, D - Me 
melerini yanlış olarak İtalyanın Avus- Bu kanuna göre: cTekaüd 'T.ıuame _ murin kanunu veya hu usi kanunla~ 
turya istiklfıline bağlı bu1unduğn keyfi- lesi asağıda yazılı sebeblere bmaen ya- mucibince, E _Kanuni şartları tamam"' 
ye. tıne istinad ettiriyorlardı. pılır: lıyanlann taleb ve istidaları ÜZC'rine, 

Roma ve Berlin, aralarındaki mihveri S b 1 1 k t 1 hak F _ Ahlak noktasından nızamname~ine 
h f . 1 d' Ç" k" t k ld u ay ar a as ?er memur ar - T hd'd' . mu a aza etmış er ır. un u e rar e e ,göre sıcilleri üzerine, G - a ı ı sın 

cttıkleri kuvvetlerinin kaynağını bu kında: kanunu mucibince. 

mihver teşkil eylemektedir. A _ Tahdidi sin kanunu mucibince, cA ve G fıkraları mucıbince muamele 

Suriyede bozuk et 
yüzünden kanlı 

bir hadise oldu 
Şam 6 (AA.) - Dün Trablusşam -

da bozuk et yüzünden çıkan bir müna
kaşa, Lübnanlı avcılarla Jükkancılar 
arasında bir arbede çıkmasına selSebi -
yet vermiştir. On beş ki.~inin yaralan -
masına sebebiyet vermiş olan bu hadi
se, askerin müdahalesi ile hitam bul -
muştur. Mağazalar protesto makamın
da bugün kapalı kalmıştır. 

Maliye müsteşarlığı 
Ankara 6 (Hususi) - Maliye rnüs -

t~rı Cezminin Ziraat Bankasına ta -
yini Yüksek tasdikden çıkmıştır. Mali -
ye müsteşarlığına eski müsteşar 1"aiğin 
tayin edileceği söylenrnektedır. ·························································--
Şehir Operetinden 
Semiha Ber )inde 

evlenmiş! 

B - Kanuni şartlan tarnamlıyanların gören mülki memurlardan iktid r ve 
taJeb ve istidaları üzerine, C - l\falıi - ihtisasından istifade mümkün oJanlaıın 
ljyet üzerine, D - Ahlak noktasından ,her sene için istihsal olunacak İcra Ve• 
hükmen veya sicilleri üzerine, E - As- killeri hey'eti kararile istihdamlarının 
kerl mahkemelerden verilecek hüküm temdidi caizdir. Ancak bu müdde-; beş 
üzerine, F - 863 sayılı terli kanununun seneyi geçemez.> 
14 üncü maddesine tevfikan, G - Mcs- Tekaüd muamelesi Sübaylarla 'skcd 
}eki kıfayetsizlik noktasmdan sicilleri memurlar hakkında Reis cumhurun ve 
ürerinc, H - Disiplin noktasından sicil- mülki memurlar hakkında mensub oldu)( 
leri üzerine. lan Vekaletin tasdikile yapııır. 

Mülki memurlar hakkında: Meclis cuma günü toplanacaktır. ___ _..__ 

Şimal devletlerinin 
Kararları 
Oslo 6 (A.A.) - Norveç, İsveç, Dnni.

marka ve Fenlandiya hariciye nazırla

nnın konferansı sonunda neşredilen teb
liğde ezcümle deniliyor ki: 
cŞimal memleketleri, Avrupada kuru

labilecek devletler grupları haricinde 
kalacaklar ve bu gruplar arasında bir 
harb ihtimalinde bu harbe girmemek iç!n 
mümkün olan her şeyi yapacaklardır.> 

ltalyanlar ölen Fransız 
tayyarecilerine heyecanlı 

bir merasim yaphlar 
Kagliyari - Sardenya 5 (A.A.) - Tu

nustan Cezayire gitmekte iken Sarden
yada yere düşmüş olan Fransız askeri 
tayyaresi mürettebatının cenaze me.ı:a
siıni pek heyecanlı olmuştur. Bütün I -

lktısad Vekaleti 
Müsteşarlığı 

Ankara 6 (Hususi) - Manisa meb • 
usluğuna seçilen Faik Kurdoğlu bugün 
iktısad Vekaletine gelerek Çekoslovali: 
ve Amerikan murahhaslarile yapılar. 
ticaret müzakerelerine riyaset etmiş • 
tir. 

İktısad Vekaleti müsteşarlığına Hüs 
nü Yaman vekalet etmektedir. Müste· 
şarlığa Türkofis Reisi Bürhan Z.ihni .. 
nin tayin edileceği söylenmektedır. 

/ngiliz ve Belçika 
Faşistleri 
Londra 6 (A.A.) - cDeyli Telegrafı 

gazetesinin yazdığına göre, .Lond~ad~ 
bulunmakta olan Belçika faşıst lıden 
Degrel, İngihz faşistleri lideri Moscley, 
ile gizli mülakatlarda bulunmuştur. 

talya.n mülki ve askeri memurları, ka- b 
labalık bir halk kütlesi, kaza kurbanla- ltalyanın ya ancı 
nrun Fransız harb gemilerine nakle - memleketlerle ticareti 
dilrneleri sırasında yapılan merasimde Roma 6-Mübadeleler ve kıymetler nal 
hazır bulurunuş1ardır. zırı B. Guarneri, bugün ayan meclısinde I 

Rusyada deg"' işikJik İtalyanın muhtelif yabancı ~emleketıeX:-ı 
le olan ticari münasebetlerı hakkında ı .. 

Moskova 6, (AA) - Tas aj~~~ı, zahat vermiş ve demiştir ki: 

- Bence, Almanya ile Sovye'!: Rusya 
arasında çıkacak bir harbe İngiltere iş
tirak ve müdahale etmez, bitaraf kalır. 
Neticeye gelince, Almanların hücu:na 
geçeceklerine kaniim. Almanların, eski
denbcri, prensip itibarile taarruz :fıkri 
Pek kuvvetlidir. Çabuk tcccmmü etmek, 
scferb rl ği çabuk ikmal etmek esas ga
Yclendır. Hedeflerinin ne olabileceğine 
gel nce de, Ukranyaya taarruz etmeleri 
daha ziyade muhtemeldir. 

- Sizce, Alman ordu:;u bu taarruzu 
Y~ptığı takdırde Sovyet Ru yaya hiıcwn 
fçın hnngi yolu takıb edecektir? 

- Lehlilerin Ruslara karsı hasım oi -
rnaları itibarile, Alman ordusunun kendi 
topraklarından geçmesine müsaade ede
ccklc rı tnhmin olunabilir. Esasen Al -
lnanlar cenuba, yani Macarıstan ve Ho
rnanyaya mıniye kalkışırlarsa Sovyet Rus 
Yaya olan mesafeleri çok uzıyacaktır. Ay
l'ıi zamanda bir kaç hü:tumetin arazisini 
çığnonekri icab edecektir ki bu hai. Al
ınan ordusunun emniyet ve s"'rbestısi ba
kımından tehlike1idir ve belki onların 
da Al:rnanya aleyhine kıyamını mucib o
lacaktır. Bu itibarla Alman ordusunun, 
nıantıkan takib etmcsli lazım gelen ıki 
Yol vardır: 

Semiha 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

D1ğer tnraftan hükfunet kazanç vergi
sinde bazı değişiklikler yapılmasını der
piş etmiş ve bu maksadla yeniden bir ka
nun ffıyihası hazırlamıştır. Yeni layiha 
serbest mesleklerden alınan kazanç ver- ' 
gisi hakkındaki bugün mevcud bin liralık 
fevkal5de sınıfı kaldırmakta, buna mu
kabil birinci sınıf 750 lira olarak tesbit 
edilmektedir. 

Son günlerde şchrimizne bir şay1a do
laşmağa başlamıştır: 

münakaHlt halk komiseri B. Be~ulın ı~ cPortekiz, Belçika, Hobndn, D~nıma~·ı 
azledilmiş ve yerine ağı: ~an.ayı ko~ı- ka, İskandivanya memleketlerı ıl.t" m~ı
serl B. Kaganoviç'in getırilınış oldugu- badelelerimiz şayanı mcınnunıycttır. 
nu bildirmektedir. Yugoslavya ile olan ticari münasebet!e-

Avusturya valisi Berlinde rimiz, bir senedenberi iki memıek~~ ara
i b sında mevcud dostane politik mumıs~· 

Berlin 6 (A.A.) - Says ~uart .. vu betlerle mütevazin bir seviyeye gc;lmeıc 
sabah tayyare ile buraya gelmiş ve og- üzeredir. Türkiye, Yurnınista.n, Ç. cl·?.sla. 
leden evvel B. Hitlerin muavini B. Hes 

1 
t n 

1 . l G" . g•· ve B Göbbels'i vakya, Bulgaristan ile o an ıcarı mu •. 
ıl.e mareşa. . arın 1 

• sebetlerimiz iyidir.> 
zıyarct etmıştır. ·•·---------

BJum kabinesi düşerse umumi karışıklık 
düşmezse faşist kıyamı olacakmış! 

l - Lehistanın cenubu, 

2 - Lchistanın şimali. 
Be ncc, Almanların hcddi Ukranya ol

d~ğuna göre, şimal yolu; ynnı Baltık de
llız.i sahili muvafıktır. Bu suretle donan-

ınasının da yardımını temin edebili:. 
- Bır sual daha, generalim: İspanyada 

Franko hükumeti teessüs ettiği taktirde 
A.Vrup.a ınuvazenesinde hasıl olacak va
tıyetı nasıl görüyorsunuz? 

- li'ranko otoriter devletler taraftan
dır, hunu hep biliyoruz. Fakat, onun İs
Panyada idare dümenini eline alması, 
lill'ldilik hiç bir zümre lehhıe fayda te -

Jnin edemez. Fakat, Beride İtalya ve Al

~anya tarafını iltizam edeceği muhak • 
aktır. Bu suretle, İspanyanın coğrafi va

:~et~nden dolayı, İngiliz!erln Mısır ve 
dıstan yollan, Fransızların Cezayire 

Yeni layihada İzmir enternasyonal fu
arına geniş muafiyetler veren hükümler 
de mcvcuddur. 

Fransada grevler 
Paris 6 (AA) - 17 Martta Sitroen 

fabrikalarında çıkan madeni sanayi grc 
vi umumileşmek istıdadını göstermek
tedir. İssy'de Pnnşar fabrikasında çalı
şan 15 bin amele ile Rosengart fabri -
kalannda çalışan 2200 amele ve ikinci 
derecedeki maden fabrika.iarı amele -
sinden takriben 2000 kişi clün öğleden 
sonra işlerini bırakarak yeni bir müş
terek mukavelenamenin sür'atle im -
zasını ve yevmiyelerin hayat pahalı -
lığına uygun bir şekle konmnsını is -
tem işlerdir. 

Azerbaycanda 
Köroğlu opereti 

Moskova 6 (A.A.) - Azerbaycan 
san'at şenlikleri başlamıştır. Azerbay -
can devlet operası, bestekar Gazibe -
kof'un «Köroğlu:t operasını temsil et -
miş ve büyük bir sükse k-azanmıştır. 
B. Stalin, Molotof, Kaganoviç ve Jda -
nof şenliklerde hazır bulunmuşlardır. 

- Artist Semiha Berlinde bır ecnebi 
ile tanışmış .. evlenmiş veyn evlenmek ü
zere imiş .. hatta tahsil müddeh bittiği 
hl\lde bu sebe}:>dcn dolayı gelmiyormuş. 

Bu şayiayı duyunca alakadar makıım
lara müracaat ettik ve şunları öğrendik: 

Ses güzelliği ve sahne kabiliyetı ile ta
nınmış artist Semihanın iki aydanberi 
derslerine devam etmediği ve serbest ya
şadığı nliikadar makamlarca haber alın
mıştır. 

Fakat evlendiğine veya nişanlandığı

na dair bir haber yoktur. Tahsil müddeti 
de bitmediğinden geçen ay için tahsisatı 
da gönderilmiştir. Ancak derslerine de
vam etmemesi dolayısile aid olduğu ma
kam tarafından kendisine bir mektub 
gönderilmiş, hareketi şiddetle müahnze 
edilerek hemen mazbut bir şekilde ders
lerine devam etmediği takdirde ajfıkası
nın kesileceği de ilave olunmuştur. 

Şehir tiyatrosu artistleri turneye 
~ıktılar 

İstanbul Şehir Tiyatrosu dram ve ko
medi kısımlan iki ayrı kafile halinde tur
neye çıkmışlardır. Dram kısmı Karade
niz sahillerinde ve komedi kısmı da Mar-
rnara havzasında temsillere başlıyacak
lardır. Her iki kafile mayısta İzmirde 
birleşecekler, orada toplu temsiller ver
dikten sonra Ankaraya gideceklerdir. 

l · · f d ) rey vermeği hemen hemen ittifakın ka· (Ba~tarafı ıncı say a a ı t b h tt h re 
1 t · ti 42 mebus müstenkif kal- rarlaştırmışlardır. fiyanın u a ı a -

bu e mış r. keti karşısında projenin akim kalması 
mıştır. uh ld' 

Radikal - sosyalist mebuslardan mü- m teme ır. . . . .. 
him bir kısım muhalif rey vermiştır. Mec- Sabah gazetelerı, kabınenın ~uma gu. 
lis mahfcllerinde söylendiğine göre şiın- nü istifasına muhakkak nazarile bakı~ 
diye kadar halk cebhesinin temin ettiği yorlar. 
rey ekseriyeti araSJnda, bugünkü netice cJurnah uyan tarafından düşüı ülecc-
asgnrf ekseriyet olmuştur. ğine, Blumun kani bulunduğunu yazıyor. 

Cuma günü toplanacak olan ayan mec- Sosyalistlerin kararı 
lisi, ayni mali projeleri müzakere edecek- Paris 6 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
tir. Ayan meclisinin bu projeleri redde- Sosyalist nazırların saat 1 7 30 da 
deceği muhakkak sayılmaktadır. Bu tak- başlıyan görüşmeleri saat 19.45 de ni
dirde, Blum kabinesi tekrar istifa ede- hayete ermiştir. Toplantıdan çıkan Sos
cekür. yalist nazırlar, herhangi bir b~yanatte. 

bulunmaktan istinkaf etmişler ve yal • Bazı mahfellerde söylendiğine göre 
nız salahiyet projesini müdafaa eyliye" Blum, cuma günkü neticeyı beklemek-

sizin daha şimdiden istifa etmek niyetin- ceklerini bildirmişlerdir. 
dedir. Maahaza salfilıiyettar mehafil bu- Reyler 

Paris, 6 (A.A.) - Yarı resmi surette nun aksini iddia ederek, başvekilin fiyan-
verilcn malumata göre, 113 Radikai Sos~ da projelerini bizzat müdafaa edeceğmi 
yalist meb'us, reylerini bugiin şu suretle söylemektedirler. 
istimal etmişlerdir. 

Ayan projeyi kalml etmiyor 
Pari<; 6 (A.A.) - Ayanm en mühim 

grupu olan csol demokratlar> ın cuma 
günü hükfunetin mali projesi aleyhınde 

59 Hüktimet projesi lehine, 26 hükumet 
projesi aleyhine, 25 müstnkil - bunların a
rasında reye iştirak etmeyen mebusan 
meclisi reial de vardır .• a mezun 
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Nisan 7 

"Son Posta,. nm Tarihten sayfalar 
(Baştarafı 9 uncu sayfada } yakanda olacaktır. Yaşım seksenden Us-

Koca Durmuş kendisini zor tuttu: tündür. Vücudümde de din ve devlet yo· 
Yazan: 

l'tlih. Zoşçenko 

ÇIKI 
Rusçadan çeviren: 

iL Alaz 
- Devletlu! .. Ben bu kadar levent ve lunda açılmış o kadar yua vardır. Se • 

asker sahibiyim. Ben de para mı kalır? nin gibi kana susamış bir zalimin zamn • 

• Bugün gelen yarına durmaz. nında ölmek, yaşamaktan iyidır! 

Scvğm dos!lanm; hırsızlık deyip geç.· ı 
meyiniz!. Bugün hırsızlık başlı başına bır 
ıüm haline gelmiştir .. 

Sadrazam son sözünü :;öyledi: Koca Durmuş belki daha söyhyecekti. 
- Bre malın ver, yoksa başın gider! Fakat Hüsrev Paşanınbir işareti üzerıne 
Diye haykırdı. yalın kılıç cellad ona doğru bır anda ılcr-
Koca Durmuş lfıf anlatamıyacağını kes- ledi; havada şimşek gibi bır panlt oldu. 

Bugünkü günde ufacık bir şey çalmak 
bile fevkalade güçleştl. En kıymetsiz bır 
şey çalmak iç n bile binbir hileye baş 

vurmak icab ediyor. 

Bunun başlıca sebebi halkın gözünü 
açmasıdır .. Evet, şimdi herkes açıkgöz ol
muş .. Kimse menfaatlerine tecavüz ettır
:ıııck istemiyor .. Herkes malının kıymeti
ni blliyor; onu, gözbebcği gibi koruyor .. 
Hatta daha ileri gidenler, malını göz be
beltinden daha fazla koruyanlar bile var 
Bu gibiler: 

Urmişti. Altmış senedenberi devlete s:ı- Yiğit ihtiyarın başı ve g5vdesi bırbirin • 
dakatle hizmet etmiş olmanın, merd yaşa- den ayrı olarak yere düştü; ortalığı ka • 
manın, haram yememiş olınanın verdiği na boyadı. Bir iki saat evvel yiğitlik ve 
kuvvet ve cesaretle başını kaldırdı. Göğ- merdliğinin mükafatı olarak giyd~rılen 
süne kadar inen beyaz sakalını titreterek hil'ati ve diğer elbiselerini soydular. 
gür .sesile cevab verdi: Merak edenler onun çıplak vücudü üs-

- Ecelim gelmediyse senin tehdidin tündeki yara izlerini saytnca gerçekten 
boş ycredir. Eğer haksız olarak benıın seksen kadar olduğunu gördüler. 
kanıma girersen mahşer gününde iki elım Kadircan Kaflı 

- insan gözunü nasıl olsa tedavi ede • 
bilir .. Sigortnva koyabilir, diyorlar .. Hat
ta tek gözle b:Ie iş yapmak kabil .. Fakat 
gelgelellm Kavbettiğin bir malı, imkfını 
yok tekrar yerine koyamazsın!. 

Bu noktai nazar hakikaten doğrudur. 

İşte bund:ın ötürüdür ki bugünün hır
sızlnrı cidden akıllı insanbrdır .. Zeki kim
selerdir. Geniş hayal sahibi kişilerdir .. 
Aksi takdirde geçinmelerine imkfu1 yok· 
tur .. 

Bu münasebetle, size, hatırıma gefon 
enteresan bir hırsızlık vak'ası anlata • 
yun. Anisa P<'trova isminde tanıdığım bir 
kocakarı var .. Fakat ne kocakarı! .. Ta:n 
anasının gözü.. Hatta doğrusunu isterse
niz bu kocakan, şeytana külfthını ters 
giydirecek cİl""';ndPn bir kocakarı .. 

İşte geçC'nlnde bu kocakarınıu eşyası-

Çıkının üzerine oturarak şiıııen diferi beklemeğe bCl§İamli ... 
rarı olur, diye düşünmüş .. Altımdan çı • basmış.. Etraftan kimsenin bakmadığ;na 

1 
kınımı alacak değiller yat. Bahusus ben iyice dikkat ettikten sonra, gene her ih ·: 
öyle bunak kocakarılardan da değilim.. timale karşı, Allaha ibadet edıyor, lstav- ı 
Uykum hafif.. Parmakla dokunsalar u • roz çıkarıyormuş gibi hareketler yaparak 
yanırım .. Beni uyandırmadan koca boh • yere ~ğilmiş ve üç rublelik banknotu o • 
çayı altımdan alamazlar yal.. radan kaldırmış .. 

Kocakarı uyumağa başlamış.. Uykusu Hikayenin bundan sonrası oldukça a -
arasında, bir şeyin, dizile ~uratına do • cıklıdır. Fakat madem ki olmuş bir vak'a
kunduğunu duyar gibi olmuş .. alaırma - dır; sonuna kadar anlatmak mecburiye • 
mış .. derken bir defa daha, bir daha, hır tindeyim.. 

daha tekerrür etmiş.. Neyse: kocakarı gerisin geriye dönün-
Kocakarı: ce, bohçasının yerinde yeller estiğini gör-
- Hay Allahyı belası diye düşünmüş, müş .. Feryada başlamış .. 

birisi muziblik yapıyor.. Beni uyutmu - -A~ sonra bir şey almak bahanesile pa • 

nı çaldılar_ Hem de üstünde oturmakta yor.. rayı bozdurmağa gidince paranın sahte 

olduğu kocaman bir çıkınını .. 

, Tabü göz göre göre bir insanın altın -
dan çıkın 9lmmaz ya!. Hileye müracaat 
eder.ek almışlar .. 
Bakın bu vak'a nasıl olmuş: 
Kocakan civar kasabalardan birine se

yahate gidiyormuş .. Trenin kalkmasına 

daha epeyce vakit varmış .. Kocakarı çı

kınını sırtlamış .. Ş'mcndifor garına sel -
miş. Çıkınının üstüne oturarak şimendı
ferl beklemeğe başlamış. Şimenditer ge
ce saat 12 de gelecekmiş .. 
Kocakarı vaktinden çok evvel geldiği 

için saatlerce çıkınının üstund~ oturmuş .. 
Çıkınının üs~ünde yemeğini yemiş .. Ge
ne orada suyunu içmiş_ Oradan bir da • 
kika ayrılmamak için hiç abdeste bile 
gitmemiş .. D şini sıkmış.. dayanmış .. Çün
kü çıkını büyük olduğu içın taşınması zor 
imiş .. Kimseye de itimad edip bırakama
mış .. Velhasıl kocakarıca~ız dişim sıkıp 
tahammül etmiş .. 

Aksi gibi tren o gece rötar yapmış.. O
tura otura kocakarının canı sıkılmış, uy
kusu gelmiş .. Uyııklamağa başlamış .. U -
fak bir şekerleme yapmağa karar ver • 
miş: 

- Şöyle hafüçe bir kestirsem ne za • 

Aksırarak gözlerini açmış .. Uyku ser- olduğunu görmüş.. Bir ikinci fçryadı da 
semi birdenbire ortalığı iyice seçemediği burada basmış .. Meğer hırsl.z kocakarıyı 
için elile gözlerini biraz oeuşt~rmuş .. 1ş-I yerinden kaldırıp bohçasını aşırmak !çin 
te tam bu sırada akça bakça bır defikan- bu hileye müracaat etmişmiş.. 
lının, yanından geçerek ileriye doğru yü- . . 
:rüdüğünü görmüş. Delikanlı elini cebi- Maamnfıh kocakarı parayı hır başkd 
ne sokmuş .. Mendilini çıkarmış .. Fakat bu enaiye yutturmak suretile kısmen boh • 
arada cebinden yeşil bir şey düşmüş .. Ko- çasınm acısını çıkarmış .. 
cakarı dikkntlice bakınca bunun üç rub-1 
lelik bir banknot olduğunu görmüş.. Y ARINKI NUSHAMIZDA: 

Hatuncağız müdhiş sevinmiş .. Gözleri l~karpinin teki 
faltaşı gibi açılmış .. Hemen yermden fır-11 

lamış .. Bir kaç ndımda kendinı parar.ır. Yazan: ismet Hulibi 
yanında bulmuş.. Ayağile paranın üstüne 

ı--İ-n-h-is-a-rl_a_r -~ Müdürlüğünden: 
I - Şartnameleri mucibince Karıştırıcı tertibatı haiz 75 adet Fransız mamulatı 

Vcrmorol tipi mayi püskürtmP. aleti ve 75 adet İtalyan mamuliıtı ıı;iğna veya 
vezü c Vesüw. tipi toz ilaç püskürLme aleti pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheıi 15 lil'adan cem'an %250 lira ve munkkat temJ,. 
natı 168.75 liradır. 

III - Pazarlık 8/IV /938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Kab:ıtaşda 
levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olaraK her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık itin tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenme para· 

lariyle birlikte yukarıda adı eeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. cl640. 

= --- Son Posta'nın edebi romanı: 33 
- Anlıyorum ya.. bana ne mailim 

değil! 

Cevher kocaman dudaklarının kena
rından gülüyordu: 

-
i =: --""' Ah, Şu Ha at! 

Yazan: ezihe 

- Orası öyle .. fakat şimdi kerameti 
bırakalım da dediğin gibi ciddi konu
şalım .. tehlike burnumuzun dibıne gel

- di! Bir gece biz uykuda dünyadan h'a-

- bizi hallaç pamuğu gibi savurdukları 
Münir dcvn:-n ediyordu: - Ya, ne diye aklıma koyciun? Bu zaman hapı yutarız.. o zaman bizi o be-
- Ben teJ.-rar tekkeye girmek iste- gece belli sabaha kadar uyku tulnııya- ğenmediğin çöplükte bile yatırmazlar. 

mem .. anam ı:ı ·ıadı tekkede kadınsızlık- cak.. Cevher gözlerini Münirin üzerinde 
tan ... Girmem bir daha tekkeye artık.. - Acele etme... gezdirince durakladı. Münirin çarpuk 

Cevher tatlı tatlı gözlerini süzerek: - Acele etme olur mu? Ye, iç, yat, gözleri anadan doğma açılmış, elleri 
- Bu tekke senin bi!diğin te!tkel12r- uyu .. insanın içi başka şeyler de çeki- şiddetle titriyordu. Cevher susunca e-

den değil.. hr.,i sen her gece kuş tüyü yor. lini tutarak yüreğine götürdü: 
yatağına girc"·kcn sayıkladığın Şişman Cevher, cevab vermeden karşısında - Şu çarpıntıya bak Al!ah aşkına! .. 
Eleni yok mu? sevkitabiilcri şahlanmış budalanın ta- Hafakan boi'!uyor beni... 

Münir, de- n bir ah çekerek Cevhe- kmdığı gülünç ve dikkate değer halle- - Sus! .. Sesini çıkarma! Ağzından 
rin sözünü ke ti: rine bakıyordu. Münir birdenbire: çıkacak küçük bir kelime neye ınal olur 

_ Ah Şi5man Eleni, ah .. karıydı mü- - Sana bir şey sorsam günah olmaz bilir misin! 
barek .. gözül"'lde tütüyor valıahi... ya!.. Kuzum padişah her gece bir kadın Münirin şaşkın bakı~lım karşısın -

_ Dur, Jaf•mı kesme! Avrupa tekke- d.e2'iştirirken bu sarayın içind: kend~- da .ccvh.er uzun ~olları~ ince parmak
sındc öyle yo,ma, öyle dilber karılar s:nde~ ~.aşk~. erk:kler bulundugunu nı- lar'ile bır ~~ım _~areUer .... Ya~tıktan 
vıır ki Şio:man Eleni onların eline su çın duşunmuyor. sonra ellerını bogazına goturdu, aya-
bile dBke~ez... 1 - Hah, tam can alacak noktaya bas- ğınm birile mevhum bir şeye tekme 

Münir yutkunarak: tın işte! attıktan sonra: 
- Deme be fel'ahl - diye Cevherin - Basarım zahir! - İşte böyle güm! Haydi Allah se-

ense.-.ini okşa-iı - sahi mi söylüyorsun? - Evet .. herkes bu memlekette senin lamet versin! Anladın mtT 
Bu geceden tP7i yok, kapağı atalım. gibi şikayetci, herkes hakkının gasbo- - Anlamaz olur muyum! Allah üs-

- y000ı () •ekkeye öyle kolay kolay lunduf;lJndan şikayet ediyor. Anlıyor tümüzden ırak etsin! Yani darağacın-
gidllmcz ... o~wa girmek için yapıla- musun derviş Münir? da sallanırız demek istiyorsun değil 
cak birçok iş'.er var. ( Milnir, müftehirane: mi?.. tüh tüh düşman baiına ..• 

-istanbul Borsası kapanış 
Hatları 6- 4-1938 

ÇEKLER 

AçılıJ Kapanı, 

Londra 628. 627.76 

!'e•·YOl'a o. 790493 O. 7S53 

Parta 21i,o875 25,6i2I) 

Mlllno 16.0'll7 16.0'lÖ 

Brfıt.Ml "4,6906 4,69"5 

Atına 67.0-ı-ıl 87,0670 
Cenene S,4416 S,4"96 

eor1a 63,6142 63,72 
Am.sterd&aa 1,4276 ı ,4284 
P-c 22,67 22,6794 
Vlyanı -. -. 
Maı.:r1d 12 7388 12.7.w> 
BerUn J,9697 J.97 

Varşo•a 4 .1942 4 .1960 
Budapeeı. 3.9$10 s 9ö.l6 
Bükre~ 106 21 J06 2li2ö 
Beııırad S'4,6317 54.6. 76 
Yoltohama 2,7366 2,IJ66 
Mosko•~ 2.3,o6 23 dl) 

Stokhotm s '1896 s (,910 

ESHAM 

Açılıı Kapaıııı 
An&dolu flD. ,; GO 
peıln 

A. Şm. " eo ndelı 
BomonU - Nektar 
Aı.ıan çimento 
Merkez bankası 

h Bankası 
98 50 98 50 
ıı. fJ() 10 60 

1elefon 8 6J 
1'.Uha\ n Deltz. 1l 76 
Şark oetlrmen1 ı ıu 
1'erkos 7 

İSTİKRAZLAR 

TOrk borca ı peşin 
• • 1 udeı. 19 40 19 60 
• • u Yadeı 

TAHViLAT 

Anadolu ı pe. 
• ı udell 
• n pe. 
• u ... 

.Anadolıa mil. jleflD 

Açıl11 Kapaaıı 

PARALAR 

- Ta kendisi.. nasıl da aniayıverdin? 
- Anlamaz olur muyum? Böyle kaç 

irade çıktı yanımda!.. Aman tüylerim 
diken diken oluyor! 

- Bir gün ayni akıbet bizim de ba
şımıza gelebilir! 

- Sus aman! Ağzını hayra aç yahu!. 
Hem sen bunları nereden biliyorsun 
kuzum? 

- Keramet yalnız sende değil ya!.. 
- Orası öyle .. aman bu korkunç şey-

leri bırakalım da tatlı tarafından aça
lım .. şu Avrupa tekkesindeki yosma -
!ardan anlat bann .. 

- Yağma yok! .. -derhı bir iç geçir
dikten sonra-hem yosmalardan bana 
ne?! Ben onlardan mahrumum! .. 

- Yahu erenler! Ben o zevke eriş
tikçe seni hayırla yadederim.. duadan 
unutmam seni Cevhcrciğirn .. 

Ci?Vher muğber bir tavtria: 
- Bırak şimdi mavalları.. karnım 

tok -dcdi-
Münir Cevhere sokularak: 
- Söyle başka ne istiyorsan? Söyle 

yapayım?! 

Cevherin gözleri parıldayarak Müni
re iyice sokuldu: 

- SahL mi?. Her istediğimi yapar 
mısın? 

Münir bira~ .«'.)rku ile cevab verdi: 
- Yaparım .. ama!.. 
- Aması falan yok .. ya Pvet, ya ha-

yır! 

~~!.,' ' ı. : .r- 1 ••• .. .;..,. ~- ' 

Çektiği ıstırabJa .. 
rın mes'ulü 
kendisidir 

NEVROZİN 

Knşelerrni tccrnbe etmiş o saydı 
ona cehennem bayatı yaşatan 

bu rnuannid baş ağrısından 

eser kalmıyacaklL 

NEVROZİN 
s~ton ıstırabları d ndirir, baş ve 
diş ağnlarlle oşntmekten mote
vellld ağrı, sı11 ve sancılara 

karşı bilhassa mOessırdir. 

NEVROZİN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 
icabında günde !J 

lıaşe alınabilir 

insanlann en tatlı duygusu, aqnelerln 
en büyük zevki çocuklarn şefkaıtir. Bu 
seni Çocuk Esirgeme Ku.romuna ,.nlını 
etmekle tadarsınız. 

- Vay köftehor vay .. hayır dersem 
Avrupa tekkesi yok değil mi? 

- Elbette yok.. bir daha adını bile 
ağzında dolaştırmanı. 

- Öyleyse söyle bakayım, ne ister-
sen yapacağım! 

-Söz mü? 
- Söz .. 
Cevher koynundan altın yaldızlı bir 

en'am çıkararak: 
- Bas elini üzerine! 
- İşte bastım!.. 
- Sözünden dönen yarın cehennem· 

de kebab olsun mu? 
-Olsun! 
- Kızgın sacayak boynundan geçsin 

mi? 
- Geçsin!. 
-Zebaniler elinde kelsin mı? 

- Kalsın!. 
Cevher en'amı koynuna soktuktan 

sonra Münirin arkasını okştyarak: 
- Artık ihvan olduk -deı:li-Sen ml

kemmel bir con oldun. Bir daha birbi
rimizm sözünden çıkmak yok!. 

- Tekkeye ne zaman gidiyoruz? 
- Tekkeye gitmek için bir çare var. 
- Çabuk söyle! 
Cevher Münirin kulağımı yaklaşa -

rak: 
- Dinle kardeşim! Hanı padışahın 

başucunda gül ağacından altın kakma 
bir dolap var .. 

(Arkan var) 



7 Nisan .,,., SON POSTA Sayfa 13 
.. Son Poata _ am macera romanı :80 

'ifşa eden idam olunur!-,, 
Harb sanayi casuaı.n "arasındaki· mUcedele 

~·ll~ltıt!JB 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

Olanda sapsan olmuştu. Birdenbire müdh~ş öfkesini gizleyemiyerek ayağa sıçradı 
ve kendisinin bu hareketine hayret etmeden, ayni nazik, şeytani gülüşile gülerek 

bakmakta olan Japona: "Hiçbir zaman bir Japon olmıyacağıml ,, diye bağırdı 

afyon mübayaasma başhyor 
Uyuşturucu maddeler inhisarı, 938 se-1 fabrikalar da senede sekiz gün olan .bu 

nesi afyon mahsulünün mübayaası içm, tatil ~nl~nde tatil yapa~akJarını, fa.kat 
geçen senelerdeki programların verdiği yevmıyelen vermeğe vazıyetlerinin mu. 
neticeleri gözönüne alarak ve daima mC.s- sai<l olmadığını talimatnamelerine koy. 
tahsil lehine karar vererek, programını muşlardır. Bu talimatnameler de usulen 
hazırlamaktadır. Bu sene de gene Ziraat tasdik edilmiştir. 

- Löwenştayn mi? I 
- Evet, muhterem leydi! 
Yemeğimizi yemiştik. Bir yemiş soy

Jnakta olan Olanda elindeki bıçağı ma
~nın üstüne bırakJp hayretle Mösyö 

ama'ya bakmıya başladı. 
.. J~ponun götleri şimdi, sanki gülen 

Y~zunün çeltik buruşuklukları üstünde 
fki kurşun gibi parlıyordu. Kollarını 
dayadığı koltuk kenarlarından hiç kı
rnıldanmadan sağ elinin pa~mağını ha -
vaya kaldırdı ve acı bir gü!üşle: 1 
1 - Muhterem dostlarım! dedi. Japon
arın gerek can ve gerek m<ıl!arın: Av
rupalılar kadar sevmedikleri hakkın
:?ki ~z~l hikayeleri her halde .zevkle 
d ınle~ışsınlzdir. Kolonel Ladu gıbi ben 

e ıarıf tayyareniı.le her halde hareket 
etmek Üzere olduğunuzu tahmin ediyo
rum. Onun için, elinizdeki yarım plfı
n.ın size hiçbir suretle yaramıyacağını 

Bankaları vasıtasile ve münhasıran rnüs- Şimdi yevmiye verrneği talimatname~ 
tahsilden olmak üzere mübaynatta bulu- lerine koyınıyan fabrikalar bulunduğunu 
nulacaktır. haber alan evvelki fabrikalar bu vaziyet 

Mahsulün piyasaya indiği tarihten iti- üzerine harekete geçerek bayram günle• 
baren, 938 ağustos nihayetine kadar, as- rinde yevmiye vereceklerını bir yıı.ıılı~lık 
gnri bir kilo olmak şarlile, müstalu;il ma- eseri olarak yazdıklannı ve binacıınleyh 
Jını en yakın Ziraat Bankası şubesine gö- talimatnamelerinin bu f;UrPtle tashıhcn 
türdüğü takdirde afyonu muayene edilip tasdik edilmesini istemişlcrdır. MPSl le 
avansı verilecektir. İktısad Vekaletine bildirilmiştir. 
Uyuşturucu maddeler inhisarı, her Zi· Ağır ve tehlikeli işler 

raat Bankası f\lbesinde bir eksper bulun- İş kanununun mühim bır hükmu de 
durmaktadır. ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçiler<! 

Bu sene de, geçen sene olduğu gibi, in- taalluk etmektedir. Bu hususta bir ni
ce ve konaksız toplanmış af yonun, kaba zamnarne hazırlanmıştır. Ağır ve tehlı-o 
toplanmış afyondan daha ziyade kıymet keli işlerde kadınlarla 18 yasmdan nşağı 
bulacağı anlaşılmaktadır. yaşta bulunan erkekler çalıştınlmıya• 

Bu sene, köylü lehine bir hareket ol- caktır. 
:~ze. bir defa hatırlatmış olmakta acele Olanda birdenbire müd1ıi.ş i;fJcesim ycncmiyeTck ayağa sıçradı 
1 1:1

1

Ye mecburum. Bu geceki tini dost- rikalardaki suikastların bu meş'um ı ce b~aracağmızı umduğum turist mL.i.
h~gurnuzdan da istifade ederek, sizin tedhişçi tarafından yapıldığına zerre messilliği makamınıza avdet edebilir-
.~çbir suretle işinize yaram1yacağına kad<tr şiiphe etmemiştik. siniz. 

§Ubhe olınıyan bu ~'"'.,.,, plan için can 

mak üzere de muamele yani, afyonun Esnaf cemiyetlerinin tıhsilAtı 
teslimi ve avans alınması hakkındaki me- Muhtelif esnaf cemiyetleri ik.incika-
rasim daha ziyade basitleştirilmiştir. nun şubat mart aylarına aid he.sablannı 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de, tan;im ed;rek Ticaret Odasına vermeğe 
mahsulün idrak zamanından evv~l. in_ce 1 başlamışlardır. Bu üçer aylık hesab1ar 
toplama ve fenni toplama usullerını gos- tedkik edilmektedir. Bazı esnaf cemiyet. 
termek üzere her mıntakaya mütehassıs- Ieri azalan aidaUannı muntazam ver· 
lar gönderilecektir. mişler, bir kısmı da muntazaı!l ven ıne-

nı~ ,Jnal mı, her ne ~-;;;~ttlğ:ni1J ve ne Japon hala alçı kalıbına konu1m~ Yerinde hiç kıpırdamadan duran Ja
ll'lıkdar arzu buyuracağmızı sormıya gibi koltuğu üzerinde hiç kıpırdama - ponun, gülüşü kat'iyen bozulmaksızın, 
cesaret edeceğim. mıya fcvkaltıde dikkat ederek, bizim gc- yüzü mosmor olmuştu. 

çirdiğirniz bu helecana memnun gülü- Olandaya gözlerinde cehennemi bir 
f Japon~n ~eytancasına bir ~eznket1e, şile bakıyordu. istihza ile bakarak, fakat gayet hür- 938 senesi için tanzim olunan progra- mişlerdir. 
akat ınudhış bir tehdidle açıga ~Jurdu- Ben birdenbire Japona: metle başını eğerek, ürperticı bir mana 
ğ~ bu teklifi işitir işitmez, Oiandamn - Siz Mösyö Dolçiyefi tanıyor mu- ile: f ?zlerindeki incecik damarlara birden- sunuz? _ Muhterem leydi!.. Hayatınıza hiç 
ıre kan hücum ettiğini görmuştüm. Diye sordum. ehemmiyet vermediğinizi gösteren bu 
Fakat Japon cevab vermemize mey- Japon hiç kıpırdamadan: necip cesaretinizi görüp adeta bır Ja-

dan bırakmadan birdenbire: - Hayır, böyle bir adam tanımıyo- pon ruhu taşıdığınıza hükmediyorum, 
- Ha ... diye ilave etti. Affedersiniz, rum! dedi. Fakat dünya üzerinde bu dedi. 

şunu da söylemeliyim ki bu yarım plfin infilakların niçin yapıldığ:m ve beyhu- Olanda kin ve nefretle saçlarım silk-
onu elinde bulunduranlar için bir fcla- de yere bu iş peşinde çalışanların nac;ıl ti: 
ketten. baş~a hiçbir. şey temin cde.n:i- takip olunduğu~~ pe!t güze! bili - _Hiç bir zaman bir Japon olmıyaca-
Y~cektır .• s~ze b~nu ısb_at eh~em .ıç.ı~ yorum. Onun ıçın meslek ve mak- ğım!. dedi. 
dunya hadıselerıne bıraz dikkatınızı sndlan ne olursa olsun sizin gibi ,. . . 
cclbetmeme müsaade eder ını' m' ı'z? 'k' g · b 1 d ki Sonra katı bır tavırla. 

S . · · ı ı enç ınsana maruz u un u arı ve 
~nra. sol e!ıni, iki parmağını bitiş- bulunacakları felaketi bir saniye için- - Mösyö! diye ilave etii. Sıze biraz 

tinnış bır şekilde havaya kaldırarak: de saadete tahvil etmek ellerinde ol- evvelki tavsiyeyi tekrar ederim 
- Mera~ buyurmayınız, iç cebimde- duğunu ehemmiyetle söy!emek isti _ Olandanın son derece kat'i tavn ö-

ki gazeteyı alıyorum! yorum. nünde Japon derhal ayağa kalkmış~ı. 
Diye ceketinin iç cebine götürdü. Olanda sapsan olmuştu. Birdenbire Aynt na:iik, şe;<ttani gıülüşile yerlere 
Ben ellini, yıldırım gibi cebime atmış müdhiş öfkesini !fızlemiyerek ayağ3 kadar eğilirken: 

Ve tabancamın namlusunu evvelce he- sıçradı ve kendisinin bu hareketine hiç - Muhterem leydi!.. Son C~\"abınız 
Ba~ladığım şekilde cebimin içinden hayret etmeden, ayni nazik, ~eytani gü- bu mudur? dedi. 
dogru Japona çevirmiştim. lüşile gülerek bakmakta olan Japona Olanda çelik gibi çın1ıyan bır scs1e 
b J~pon, harikuiade zeki bir bakışla büyük bir asabiyet içinde: cevab verdi:. 
t ~un bu hareketimi görmüş ve şey- - Mösyö! diye bağırdı. Demin Ja- - Evet!.. 
~nca bir gülüşle hareketimi anladığını ponJarın Avrupada iyi çalışmağa mu· Japon tekrar yüzünde ayni gülüşle 
:rn sas e~işti. Bense buna hiç aldırma- vaffak olamadıklarını söylemekte ta - yerlere kadar eğildi: 

ış, Yenrnde hiç kıınıldaırıadan, J apo- marn ile hakkınız varmış. Bizim mer- - Şu halde dünyanın en büyük ya-
~: enk küçük hareketini gözümden ka- hametirnizi tahrik edeceğinizı zannede- .nar dağlarının Japonyada olduğunu 

a sızın takib ediyordum. rek önümüzde Japon bankasile Avrupa görmek üzere rnem1eketinıjzi temaşay:ı 
iç Japon, Pannaklarınm ucile tutarak bankalannı çarpıştırmağ:ı ve bizi can mutlaka geleceğinizi üm!d ederek sizi 
'"etcebinden, sür'atle, hakıKaten bir ga- veya maldan hangisini tercih edeceği- selamlarım, muhterem leydi!.. Muhte-
' e çık mizi sormağa cür'et ediyorsunuz. Mak- ı rem centilmen! .. 
Post) armıştı. Bu İngilizce (Morning sadınız bundan ibaret idiyse, daha zeki- (ATka$ı var) 
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un bir nüshasıydı. Bir rovelver 

ma nazaran, mal bedelinin % de 80 i a- Dalıkçıhır cemiyeti, bir senelik mu-
vans olarak verilecektir. hammeıı varidatı olan 6142 liraya muka. 
Yaptığımız tahkikata nazaran, 934 ve bil üç ayda 3166 lira tahsil etmiştir. Aza 

daha evvelki seneler mahsulü olup kon- aidatını çok muntazam vermış ve hattfı 
siye olarak inhisar idaresine bırakılmış bir yıllığın yansı alınm!ştır. 
bulunan afyonlann bakiye üç senelik Bu cemiyet azasına üç ayda 1339 lır a 
taksitlerinin idarece defaten ödenmesi, 

yardımda bulunmuştur. müstahsil arasında büyük bir memnuni· 
yet uyandırmıştır. 

Barıkyagı istihsalAtımız 
artırılacak 

Şekerciler cemiyeti, muhammen C022 
lira varidata mukabil 2656 lira tahsil et
miştir. 21 lira yardımda bttlunmuş, 710 
lira da sarfetmiştir. Deniz küçük nakliye 
esnafı, 4080 lira muhammen varida1a 

Sanayide kullanılan balıkyağı istihla- karşılık 406 lira tahsil etmişti'.". Ayakkn-
kfıtı Avrupada sanayiin ınkişaf ve fahri- bıcılar, cemiyeti 7869 lira muhammen 
kaların çoğalması hasebile hergfuı bir varjdata mukabil 2182 lira :ıidat almış ve 
mikdar daha çoğalmaktadır. Bu nevı ba- 140 lira yardımda bulunmuştur. Fınnrı· 
lıkyağlnn Yunus balığından elde edil- lar cemiyeti, 5155 liraya karşılık 1338 lira 
mekte, bilhassa şimal memlekeUerinm tahsil~tı vardır. 125 lira yardım etmiştir. 
denizlerinde Yunus balıklarıns bol mlk- Çjçekçiler cemiyeti, 1800 liraya muka. 
darda rastlanmaktadır. bil 303 lira tahsil etmiştir. Bu cemiyet 

Yunus balığı bizde de Karadenizin baş- kurulalı iki buçuk ıene olmasına rağmen 
lıca mahsullerinden biridir. iyi bir inkişaf göstermiştir. 

Yunus balıklan Karadenizde balıkyağı 
çıkarılmak için avlanmaktadır. Karade- Sütçüler cemiyet~, 4109 lira.y~ mukabıl 
nizde iptidai tarzda kazanlar mevcud ol· 394 lira tahsil e~ıştir. Tahsılatı azdı:. 
duğu halde senevt on üç bin fıçı balıkya., Masrafı ise 344 liradır ki, ancak tahsila· 
ğı çıkarılmaktadır. tını karplıyabilmektedir. 

Her ıene çıkanlan balıkyağlan dahilde Kahveciler cemiyeti, 7649 liraya mu. 
kullanılmakta, bir mikdan da ltalyaya kabil 2885 lira tahsilit yapmıştır. Sadi· 
gönderilmektedir. Malın azlığı yüzünden yatı 1310 liradır. 155 lira da yardım yap .. 
hariçten yapılan taleblere müsbet cevab mıştır. Yorgancılar cemiyeti, 1200 liraya 
verilememektedir. karşıhk 130 lira tahsil etmiştir. 

~ın usu karşl.Slnda bulunduğunu pek · 
Ve zeı. bildiği için hareketlerinin şübhe 
ce r;ıyecek şekilde olmasına son dere

Yakalanan kaçak eşya 
lstanhulda satılacak 

Son olarak Fransada büyük mikdarda Konserveciler ticaret odasına 
balıkyağı satan altı milyon Tilrk liralık 

-~--------~,~-- sermayeli bir firma Türkfyede çıkan ba- müracaat etti'.er 
Resimli zabıta lıkyağlannın hepsini almak üzere taleb- Yeni belediye zabıta ıalimatnamesme 

de bulunmuştur. Bu taleb, Tilrkofis ma- konservelerin imal tarihinin korunası berı ı~at ?derek, gazeteyı açtı. Bir ha- Şimdiye kadar memleketin muhtelif 
Yi b~ Uzerıne parmağını koydu, gazete- yerlerinde yakalanan kaçak ipekli ku-

ıze doğru uzattı: maş, inhisar maddeleri, şeker, tuz, tütün, 
hikayemizin rifetile İktısad VekAletine bildirilmiştir. Şehir Meclisince müzakere edilmesi kon• 

Hükfunet, deniz mahsulleri kanunu ıervecileri harekete getirmıştir. Konser-D Lfılfen şu haberi okuyunuz!.. sigara kağıdı, kolonya vesaire gibi mad-
edi, deler yakalandığı şehir ve kasaba hal- Betan Tomaa mahud tAğıdı, tarwna 

haJ şekli meclisten çıktıktan sonra balık işlerine veciler, dün Ticaret Odasına müracaatla 
esaslı veçhe verecektir. Yalnız Fransız- imal tarihinin konmasının doğru olamı
lann talebi ehven görüldüğünden yaa yacağını bildirmişlerdir. Konservecllerin 
elde edilen imalathaneler hemen çoğal- söylediklerine göre bir konserve beş se
tıldığı takdirde bu_gün dahilde kilosu 24 ne dayanmaktadır. Fakat imal tar:lhi 
kuruşa satılan balıkyağını.n Avrupaya konduğu takdirde bir sene evvelki kon
bol rnikdarda gönderilmesi kabil olacnk- serveleri kimse almıyacağından konscr
tır. Fransız firmasından bir müddet müh· veciler zarar edeceklerdir. Mesele ted~ık 
Jet istenmiştir. İktısad Vekaletinden ve. edilmektedir. 

t~ Gay_,et asabi bir tavırla yerinde bü- kına müzayede ile satılmakta idi. Güm- kansının ölümünden aonra yazmıştı. 
un Yazıdaki resmin altında bulunan lmza-

d VUcudü gerilmiş, dimdik bir halde rük ve İnhisarlar Vekaleti bu şekli mah- nın aıtma çekllmı., olan çizgiye bakınız. 
.uran Olanda gazeteyi almak için ye- zurlü görerek badema cenub ve diğer hu-

1 
(4. numaralı resim) ve bunu 7 numaralı 

l'iııden hile kımıldamaımştı. dudlarımızda yakalanan kaçak eşyanın resimle mukayese ediniz. Buldunuz mu? 
Ben • b · d , Bakınız, mürekkeb bozulmamıştır. Çırak 

ç k sag elimi pantalon ce ım en bu hududlara civar olan yerlerde satıl- tA~ıdı eline aldığı ve okuyup y< re at -1 

arınaksızın yerimden hafiice kalka- mıyarak 1stanbula gönderHmesina ve b:.ı- 1 tığı zaman mürekkeb daha turamamıştı. 
l'ak sol elimle gazeteyi aldım ve hem rada satılmasına karar vermiştir. Binaenaleyh bu mektubun çırağın ara-
~azetede J aponun gösterdiği yeri, hem k baya gelmesinden biraz evvel yazıl mi§ 

e ayııj zamanda Japonun bütün ha- EflAnide panayır urulacak olduğunu ispat eder. Yanı saat 3.30 dan 
l'ek tl evvel. Halbuki madam Tomas birle 2,30 e erini görebilecek bir şekilde göz Zafranbolu (Hususi) - Kazamıza tabi 
gezdird' . . kı d b 1 1•1.. 

1 
arasında ölmüştü. :rn ırn. Olanda da hıç yerınden - Eflani nahiyesin e u yı ey u un son a- Müfettiş bu noktayı tesblt edince, çı-

:rn lldanmadan yan gözlerle haberi oku- nna doğru üç gün devam edecek bir pa- rağa da mektubu rllsterınlş, tlkrını .sor-
,ı,uşıu, Fakat habere göz gezdirir gez- nayır kurulması hakkında hükumete va- ı muştu. Neticeyi anlar anlamaz da za -
"Jl'tn vallı kadının kocasını, tatil olarak ya -l'\l ez ikimizin de sanki yılclınmla vu- ki olan müracaatlara müsbet cevab veril-

11 

Jı:nlam~tı. 
sa lrnuş gibi benzimizden kan çekilmiş, miştir. ·---------------
~~rı kesilmiştik. 

habıra CMaming Post) un verdiği bu 
1i er Londrada son iki haft.3 zarfında 
ı>! ielektro-tekni fabrikasında.. bir~iri 
hiş ~e .sebebi anlaşılamadan uç mud
ll'l~t ınfı}a}{ olduğun'u, beş işçinin, iki 
di~hassıs usta başının öldüklerini bil-

)3 ekte idi. 

Utırn~ ~aberi okur okumaz, şüphesiz her 
ltırı ızın de aklına derhal Londrada bu
bit ~akta olan Dolçiyef gelmiş ve nni 

eyecana düşmüştük. Zira, bu fab-

MEDKAL~l_Mi 
ı.=.ı . 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, bütün 
ağrı, sızı ve sancılan derhal dindirir. 

rilecek cevaba göre hareket olunacaktır. !---------------
iş sahibleri tatil günlerinde 
yevmiye vermek istemiyorlar 
İş kanunu, memlekette kendi nevin

den, tatbik olunan ilk kanun olduğundan 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
&/4/938 

tatbikatında bazı meseleler :meydana çık- 1-------~,_. ..... ,,,,.. ___ _. 
maktadır; fakat kanunun birçok hüküm-

1 
___ c_ı_N_s_ı --~--A...:.ş_a .. _1'ı_ Yukarı 

FİATLAR 

leri nizamnamelerle tatbik mevkiine gi
receğinden bu meseleler nizamnamelerle 
halledilecektir. 

K. P. 
Bntday yumuşak 

> sert 

Bu cümleden olmak üzere fabrikalann = :~dol 
dahili talimatnamelerinde.ıı yeni bir va- Nohud natllrel 

fj ~ 

fj 20 
4 :ı 
fj 

ziyet hasıl olmuştur. Bu da şudur: Bazı Keten tohumu 14 

fabrikalar tanzim ettikleri dahili tali- Susam 16 

matnamelerinde Cumhuriyet bayramı ve İ9 ceviz 30 
Kabuklu fındık lli diğer bayramlarda tatil yapılmasına rağ- Yapak Anadol ö4 

men işçilere tam yevmiye verecekleri > Trakya 70 

6 2l5 
:ıo 

20 

~o 

20 

K. P. 
ö sı 

l't 23 

li .. 

f1 

M 

kaydını koymuşlar ve bu suretle tasdik I PeJ'Dlr beyu tate S:l 
ettJrmi§lerdir. Diğer taraftan bir kısımı __ ._ıı:_aşa.._r_ı_a_zıı __ .._..;4;,;;,6--~-...1 
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SON POSTA N. 1 
ısan ---

ÜÇ BOZ ATLI 
SPOR 

• 
lngiltere lig maçları 

Yazan: Ziya Şakir 
Yalnız Timurun sarayı değil, hemen hemen bütün Mogol ülkesi derin bir matem 

için de idi. Hanzade Cihangir, kahramanlığı, ağır başlılığı ve daha bir çok evsafile 
kendisini h' m orduya, hem de halka çok sevdirmişti 

Maçlar nihayete yaklaşhğından müsabakalar çok 
hararetli cereyan etmektedir. Arsenal gene başta 

Ve sonra .. sanki cihanın faniliğini May-San ile karşılaşacağız. Ondan bir - Şüphesiz ... Lakin şunu da nazarı 
henüz an.amıc: .. ve bir gün gelip ken -j zehir alacağız. Ve bu zehir sayesinde dikkate alın ki .. bu kadın: Cihangir ile 
disinin de ecel köprüsünden geçeceği- de, Timurun saltanatını oaşına yıkaca- hergün, ve her dakika temas halinde 
ne, ancak o i l unun ölümü ile inanmış 1 ğız. .idi. Onu kolayca zehirliyebilirdi. Fakat 
gibi, bizzat şah ı ıçin de orada, Keş şeh- - Acele etme, Hatay Bahadır. Daha Timur, ayn bir saraydadır. Etrab, çok 
rinde büyük b .r türbe inşa ettıriyordu.. Timurun saltanatı, yerinde duruyor. kuvvetli ve sadık insanlarla muhattlr. 
Ve yalnız ıkı üç günde bir, bu türbeyi - Sen de, düşünmekte pek geri kal- Bunların arasından yol bulup girerek 
görmek içın sarayından çıkıyordu. rna, Adil Şah ... Timurun saltanatının, o beyaz tozu, onun yatağının içine serp-
Hükiımet işleri, tamamile yüzüstü en sağlam bir köşem, yıkıldt demek- mek, herhalde kolay değildir. Ancak, 

kalmıştı. Ehemmiyetsiz işleı:i. hükO - tir. İyi bilirsin ki Cihangir onun, sağ eli bir zaman mec;elesidir. 
met erkanı idare ediyordu. Fakat ba- mesabesinde idi... Hatta, daha doğrusu- Adil Şah söze karıştı: 
zan öyle müh'm meseleler oluyordu ki, nu söylemek lazım gelirse, bugüne ka- -Canım, acelemiz ne? .. Bu kadar za-

lngiltere Ug lideri ATsennl ıon maçlanndan birinde 
İnglltere llg maçlannın otus ~lncl ton Villa bir oyunu noksan oldulu haJdfl ' 

haftası oyunlan hemen hemen büyük puvanla en baştadır. onlan b izzat hükürndann halletmesi dar Timurun bütün muvaffakıyetleri- man sabrettik. Biraz daha bekleriz ..• 
lazım geliyordu. ni, Cihang ir temin etmişti:." ... Her ha- Hem, Timurun çarçabuk ölmemesi •. bi-

Fakat Timur, devlet erkanının böy- disede, ve her harbde, Cihangir ileri a- raz daha fazla ıztırab çekmesi, bizim i
le müracaatlarını dinlemek bile iste - tılmıştır. Gittiği yerlerde bır kasırga çin daha iyi değil mi? .. 

silrprlzlerle geçmlştlr. Kral kupası flnallsU Manchester bir oyunu fazla 45 sayı ııe i~ 
olan Preston North End ile Huddersfield ta- vaziyettedir. Maçta 55,000 kl§l bulunınıd ' 
kımlan kendi sahalannda yaptıtıan mao - tur. 

miyor: gibi her tarafı altüst ederek, arkasın-
- Artık beni böyle şeylerle uğraş - dan gelen babasına yol açmıştır. Timu- . - Bu da dct11 ... Fakat, bir ~ ~~ 

tlrmayınız. Kalbimi yakan ateş o ka - run; bundan sonra, kendisine böyle bir b_ız dt ya~cagı::;-ızı yap;.a~ .. ~şl:r:ı
dar büyük ki; onun ac sından, hiç bir yardınıcıı b(j!ması, mümkün değildir. :ı yod una koymka ıyız..... oy c ag. ş
sey düşünecek halde değilim. Artık Zaten bugün yarın, o da oğlunu takip a~ a, ~~ :r ;ı~gfilıl:~dn ~efıl v_e 
kendinize, bir hükümdar arayın. Ben, 1 edecektir. Timurun, gözlerin! kapadığı rn~n su~~e e o ar oşa gı-
taht ve saltanatımdan bile vaz geçe- dakikadan itibaren de, artık Mogol sal- ece . şey e~ .: .. . 
ceğim. tanatı, yıkıldı demektir. / Adıl Şah sozunu kestı.: 

Diye cevab veriyordu. Kamer Han sordu: - Bana kalırsa, artık doğruca Kaş-
Devlet ricali ile hükümet erkanı ba- - Acaba Timur ne zaman ölecek gara gitmeliyiz. Vaziyeti, oradan takip 

.n büyük bir cesaret gösteriyor!ar. sc>vgili evladım Dilşad, acaba ne zarna~ etmeliyiz. 
Muh telif heyetler halınde onun buzu- avdet edecek?. Hatay Bahadır, şiddetle itiraz etti: 

runa çıkarak teselli ediyorlar: Hatay Bahadır, büyük bir emniyetle - Hayır .. hayır •• hayır ... Çok iyi bi-
- Her şeyin bir haddi olduğu gibi; Ce\'ab verdi: lirsin ki Timur, dokuz canlıdır. Timu-

elem, keder ve tC'essürün de bir haddi - Bana kalırsa, bu da pek uzak de- run, sekiz defa, öldüğüniı işitsem, gc
olmalıdır. Siz, Cenabı Hak tarafından, ğlJdir. Oğlunun üzerinde bu kadar ça- )le inanmam. Mutlaka, dokuzuncuyu 
bu milletin başına gönderil~ bir hü- buk ve kat'i tesir gösteren zehir, baba- beklerim .•. Vakıiı bugün, bu vnziyette, 
kümdarsınız. Allahın, c;izin elinize tes- sının üzerinde de ayni tesiri göstere- Kaşgara gitme~ işden bile değil ... Fa
llın ettiği tebaanızı düşünmeniz Hızım cektir. kaaaat.. bir de, ahvalin birdenbire de
gelir. - Evet, ama .. günler geçiyor... Ci- ıl işmesi ihtimalini Jiüşüne.lim.. tekrar 
Diyorlardı. Fakat Timurdan, ya de- hangir öleli, bugün tam otuz beş gün Kaşgardan çıkmak, bizim için bir fela

rin bir sü~üt ile mukabele görüyorlar; 1 oldu. Cihangiri zehirliyen kadmın, şim- ket teşkil eder. Öyle değil mi, celalet-
vcyahud: ı diye kadar Timuru da öldürmesi Iazım rneap? .. 

- Beni rahat bırakınız. gelmez mi idi? (Arkan var) 
Diye bir cevab alarak, onu kendi 

melal ve ıztırabile başbaşa bırakıp çe- r 
kiliyorlardı. l Bir Doktorun 

Yalnız T imurun sarayı değil, hemen ·G Ünlük 
hemen bütün Mogol ülkesi derin bir 
matem içinde idi. Hanzade Cihangir; Notlarından 
kahramanlı~ı. ağır başlıl:ğı ve daha bir 

Perşembe 

çok evsafile kendisıni hem orduya ve Be/soğukluğuna dair 
hem de halka çok sevdinniştı. Mogol , 
ülkesinin en hücra köselerinde yaşıyan 
,,e ömürlerinde bir kere onun yüzünü 
görmemiş olanlar bile, ona karşı gıya
ben derin bir muhabbet beslemekteler
di... Onun için bu derin ve candan ma
tem, çok tabii idi 

• 

1 Belsoğukluğunun 1htllAUıtrından biri de 
mafsal Htlhabıdır. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

'I Nisan 1938 Perşembe 

Ofle nep-tyatı: 

12.30: Plft.klıı Türk muslkisL 12:50: Bava
d1.s. 13.05: PJAkla Ttlrk muslkl&, 13.30: Muh
telit plAlc neşriyatı. 

Akşam ne.şrl7ata: 

larda mağ!Qb olmuşlardır. Ço:t: tert bir o -
yundan sonra Arsenal berabere knlm.1§ bu
na rağmen llg liderliği mevklln1 muhafaza 
etmektedir. 

Cambridge - Oxford kürek 
yarışları 

Aston Vllla takımı da sıkı bir oyun •'e par
lak bir galibiyetten sonra tekrar lig lideri 
olmuştur. 

Arsenal: 2 - Charlton: 2 
Lig şampiyonluğu yolunda. mücadele Pden 

bu lkl takım Hlghbury stadında çok çet.ln 
b!r maç yapmışlardır. İkl tarar da çok açık 
bir oyun tarzı lle blrblrlerlnl son daklkııya 
kadar sarsmışlardır. 

Oyunun ortalarında Arsenal mfidafll meş
hur Male blr taza neticest topu ellle tut
muş ve hakem derhal penaltı vermiştir. 

Tuhaf bir tesadüf top üst direğe çarparak 
bu büyük fırsatın kaçmasına sebebiyet ver
miştir. 

Blrnz sonra Arsenal müdafaası bir bata 
yüzünden bir gol yemiştir. Devre 1-0 bit -
ml~tlr. 

İkinci devrede Arsenaı hücum hattında sağ 
iç Ue sağ açık yer d~lştlrmlşler ve oyıın pek 
harareuı bir şekle girmiştir. Charlton mllda
file.rlnden birinin sakatlığı 11e ııctıcelenen bir 
hücum gol ne bltmlştlr. Oyunun sonlarında 
iki taraf ta birer sayı yapmışlar ve maç be
rabere sona e.rml§tlr. 

Arsenaı takımı 43 puvanla en baştadır. 
Chnrlton iki maç noksan oynamış ve 89 pu
vanla llltıncı vaziyettedir. 

Bu maçtn 60.000 kişi bulunmuştur. 

Blackpool: 1 - Preston: O 
Kral kupası finallstl Preston takımının es

ki merkez muhacim.l F. Odonnell bu maçta 
gösterdiği bOyük gayretten sonra Blackpool 
takımını zafere ulaştıran oyunun yegt'ıne 
sayısını yapmıştır. İlk devreyi 1-() mağUlb 
bitiren Preston büyük gayretine rıı.ğmen ne
tıceyJ değiştiremem.Iştır. 

Preston takımı 42 puvania. dOrdOnctı va
ziyettedir. Blachpool ise on 11clncldlr Bu maç
ta S0.000 kişi bulunmuştur. 

Seksen dokuzuncu defa yapılan fkl 11~ 
site arasındaki kürek yarıştan bu ııene I"' 
Oxfordun gallbiyetlle sona erm1ştır. JJ'I 
merhaleden ibaret olnn bu kürek yarıP :.; 
değil bir makine mllcadelest halinde geÇo.ıW 
tir. Baştan sonn kadar Ox!ordun bAkitnl1" 
altında geçen yarış bu ekipln daha ınunCI' 
zam blr şekilde kürek çekme.sile nıhr.yet .,.t' 
muştur. 

Şimdiye kadar yarışlarda Cembridgl ffı 
Oxford 42 defa kazalUillltır. 

Först Vienna geliyor 
Futbol federasyonu tarafından davet el 

len meşhur Viyana takımlarından Först 11" 
enna Jki maç yapmalı: üzere memlelte~ 
gelecektir. 

Först Vlenna takımı llk maçı 16 nisan e" 
martesl gfinü taksim stadında İnanbul nııaı; 
telltlle, İkinci maçını da ı 7 nisanda An~ 
rada Ankara muhtellt takımlle yapaca1'"' 

Barut Gücüne infisah eden 
futbolcular 

Barut Gücünden: 

Aşağıda adlarile klüp isimleri yazılı 11~ 
cular, evvelce bağlı bulundukları klfiplerd,_ı 
muhtelif tarihlerde istifa ederek OucUın~ 
intlsnb etmişler ve keyfiyeti de spor b61P'" 
başkanlığına blldlrmlşlerdlr. Kendllerl~ 
diğer klüplerle de hiçbir illşikleri ıtaıııı" 
mıştır. 

Altınordudan Mehmed Erk. Davudpap"" 
ROştü Çalpala, Davudpaşadan Emin <;r 
yıroğlu, Vefadan Hüseyin Öztekln, aaıat" 
saraydan Nureddin Dağdevtren, EyQbd.0 
Ferdi Balkanlı, Vefadan Necib Bonad, Ttff' 
kapıdan Mehmed Saçlıtfire. 

Beşiktaş klübünUn bir daveti 

Bu hazin hadisenin büyük bir mem
nuniyetle karşılandığı başlıca iki yer 
vardı ki biri; Kaşgar ülkesi, diğeri de 
Harzem hükumetinin payitahtı olan 
(Urkent) şehri idi. 

Hastalığın seyri esnasında btyük maf
sallardan blrlsi ekseriya 11.z kapağı maf
salı birdenbire ıl§ıneğe bıLŞlar ve mafsal 
içinde cerabet olur. Belsoğuk.luğu -
nun mafsal iltihabı çok ehem -
mlyetlldlr. Çünkü iyi olduktan soııra bi
le artık dlz kapağının veyahud diğer 

matsalın arb.t matsaıııt hail ve hareke
ti çok azalır ve hastanın sakatlığına ka
dar gldeblllr. 

Beşiktaş Jimnastik klübü başkanlığındıı.0: 
KlQbQmilzün denizcınt kısmı bu ny fçlJldf 

rıretıerJ). 111.15: Spor musahabeleri: ~ Lig ıamplyonıwnı.n en zorlu takınu olan faaliyete geçeceğinden yüzme, su sporu, ~ 
Şefik. 19.55: Borsa haberler!. %0: Badi Hc..;sea Wolverhampton bu maçı bllyilt blr müşktl- rek ve yelken sporlanna heveslllerln ıaoıiJ!t 
ve arkadaştan tarafından Türt mus'.klsi n ltıttan sonra kazanmıştır. Devre l-O Bir - edilecek program dalres1nde derslere dev•" 

17: İnkılAb tarUı1 dersl: Ünlvemteden 
naklen. 18.30: Çocuk tiyatrosu (Tilkinin ma- Wolverhampton: J - Birmingham: 2 

B'1tün Harzemliler ve Özbekliler, Ti
murun uğradığı bu 'faciadan çılgınca 

bir scvınç duymakla beraber, Timurla 
olan karabetlerine binaen hislerini 
maharetle ketmetmişlerdi. Daha fazla 
sevinebilmek için; Hanzade Susenin, ' 
Timurun sarayı ile alakasın. keserekı 1 
Urkent sarayına avdet etmesini bekle- "' 
mişlerdi. ı 

Fakat Kaş{!arlılar, Timura hiç bir 
bağ iie merbut değillerdi. Bahusus, son 
mağlfıbiyette verdikleri kurbanların a

Görüyorsunuz ki btr belsoğukluğu gözde, 
husyede ve mafsallarda lhtllli.U:ır yaptı

ğı gibi gene mesanenin ağzında bulunan 
ve kestane denilen prostat uzvunda da 
llUhab yapar. Hastada makada doğru 

ağrılar sık sık idrar etme hali ve prostat 
iltihabının diğer bfitün o.razı meydana 
gellr. Bazım bu lltlhab yani gonokok de
nilen belso~klu~. mJkroblarının husu
le getırdlğl vaziyetler böbreklere kadar 
intişar eder ve böbrek tlt!hnbı yapar. 
Bclsoğukluğunun kadınlardn meydana 
getirdiği avarız da çok ehemmlycUldir. 
Bundan da yarın bahsederiz. 
Cevnb lst~yen okuyucularunınn posta 
puln yoli malannı rica ederh. Aksi tak
dirde lstf'klerl mukabelesiz kalablllr. 

mlnghamın lehinde bitmlşttr. İkinci devre edebllmest için •imdiden klu-be mfiraA .... ıJ' 
halk prkıları. 20.•5: Hava raporu. 20 '8: Ö- iki taratın §fit 18fmurlle geçmiştir. Daha lslmlerinl kaydettlnnelerl rlca oluııur • ..,... 
mer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Rn- lsabetll §iltler atan Wolnrhampton bu de•-
di!e ve arkadaşları tarafından Türk musı- rede yediği bir gole mukabu üç sayı yapma- f enerbahçe lzmire gitti 
kist ve halk p.rkılan, (saat ı\yarı>. 21.45: Or-1 ğn muvaffak olmuştur. Wolres ta!wnının bir MllU tü 

1 
d 

1 
nıarııı' 

maçı noksan olduiu halde 42 puvanla ik1ncl me maç an ep esman cyu 
kestra. 22.15: AJans haberleri. 22.30: Plakla yapmağa karar vennlf olan Fenerbahçe ıit' 
sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: Son vaziyettedir. bil İzmlrde Alsancak ve Uçok taıwnıartl' 
haberler ve ertesi günün programı. B!rmlngham ligde on dokuzuncu vaziyet- maç yapmak üzere İzmlre hareket etmııtlt· 

* 
ANKARA 
7 Nisan 1938 Perşeını.. 

Öfle ne.şriyatu 

12.30: Kanfık: pille neşriyatı. ıuo: Plı\t: 

tedlr. Bu maçta 35.000 klşt bulunmtl§tur. 

Manchester: 1 - Chelsea: o Galatasaray - Yedek sübay maÇI 
Lig şampiyonu Manchester ligde dtlştfiğü 

çok müşkül vaziyet dolnyısUa son maçlarda 
büyük bir kuvvet .sarfetmeğe mecbur kalmış
tır. 

Galatasaray birinci futbol takımı cumat" 
tesi günü saat dörtte Yedek subıy okulu tJ
kımlle Taksim stadında hususi tılr maç .,-
pncaktır. 

Gazi Antep NoterUlfnden: 

cısı i)e kalbleri yandığı için, Timurun 
beynine inen bu darbeyi, (Allahm in- 1r Türk musikisi ve halk p.rkıları. 1S.l5: Dahl

i il ve harlct haberler. 
----·----------~~~~~-------

Blitün oyun esnasında sahndn dıı.nseder 
gibi parlak b1r oyun gösteren Chelsea takı
mı karşısında bir tek sayı ntabUmek yolu
nu bir türlfi bularruyan Manchester ilk dev -
reyi sıfır sıfıra bltlrmlş, ikinci devrenin on 
birinci dakikasında lı:azandıtJ. güzel bir fır
sattan ıst1facle ederet İnglllz nıllll takımı 
kalecisi Woodleyi mağlQb etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Eyüb oğlu mahallesinden olup G. A~~ 
noıerllğinln yaptırdığı tahkikattan ına~ 
meçhul olduğu anlaşılan Sallh oğlu nP"" 
ve Abdfilhamld karısı Ayyuş ve ol{uUarı gut" 
şld ve Halld ve Fikret n kızlan Hafıza~.~ 
Hamide ve Hamkanın pylan tapu fle ın.,..

ve mutasarrıf oldukları Eyub otlu mah~ 
sinde ve Kurtgözü sokağında kAln aağı .-
kıf ve Kalanğası oğlu Mustafa ve ŞamlJl~ 
oğlu Nazar dükkı\nlnrı solu tarJki(un ve ~ 
kası Kürkçüynnların hanesı önn tar_lki~ 
ve vakıf dükkfm lle mahdud hlr bab ?UlJ...._ 
hanenin belediye encümenince lstlmllılıı' 

tikamı) telakki eylemişlerdı. Nöbelci 
• Eczaneler 

Ur dai!ının eteğindeki Aksakal kö- Bu gece nöbetcl olan eczaneler 1JU11 -
yünde, Kaşgar hükürndan Kamereddin l:ırdır: 
Hanın oturduğu köşkte, gene üç kis! İstanbul clhethıdekller: 
haşhaşa vermişlerdi... Bunlar da, Ka- Aksamyda: ( Pertev l, Alemdarda: 

(Eşref Neş'et), Beyazıdda: (Cemlll, Ba
mer Han ile Hatay Bahadır ve Adil ma.tyada: (Teofllos), Emlnönünde: nıeh-

Akşam n~rlyah: 

18.30: Plltıa dana musikls1. 19.15: Türt 
musikisi ve halt şarkılan {Makbule Çakar 
ve arkadaşları>. 20: Saat ı\yarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Radyofonik tems1L 21: Potog-

Chelsea Ugde on dördüncü, Manchester 
ise on aeklzlncl vaziyettedir. Maçta 25.000 
kişl bulunmuştur. 

1 

rafcılık hakkında bir konuşma: Safder Şük
rü. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans Aston Villa: 3 - Manchester United: O 
haberleri. 22.15: Yannkl program. İklnci llg llderllğl lçln haftalardanberi karar verilmiş ve vUAyetçe de taı.:dlk cdıııısJ' Şahtan ibaretti. l mcd Kt'ızım>, Eyübde: (Hikmet Atlnrnazl, 

Üçünün çehresinde de büyük birer 
1 

Fenerde: CHüsameddlnl, Şehremininde: 
meserret tılameti parlıyor; aralarındaki <Hrundl>, Şehzadebaşındıı.: <Hamdi>, 

Karagümrükte: <ArU>: Küçül..-pazarda: 
müzakere, her an geçtikçe, daha hara- <Yorgl), Bakırköyünde: <HllAl>. 
retle canlanıyordu. Beyoğlu cihetindekiler: 

yaptıkları maçlarda yerlerlnl muh~faza e- olan ve 183'i sayılı kanunla gördüğü tntıtl' 

1 
den bu lki takınıın oyununıı pek b~yllt blr lmuclblnce vergiye matrah ittihaz edilen klr 

yeni neşriyat ehemmiyet veriliyordu. Devrenin bltmeslne metl yüz altmı§ iki 162 llrndan 11.ıaret buıuo· 
---------------1 yirmi dakika kala Aston Vllla lPhlne verilen masını. mebni 6632 sehlmden l'Jaret olan 1ı1· 

Hatay Bahadır acelesinden adeta ke- istik!~ caddesinde: CKanzuk>, aaıa-
limeleri birbirine çarpa çarpa söyleni- tada: <lımet>. Taksimde: CNızanıeddlnJ, 
yordu: Kurtuluşta: (Necdet>, Ye~ehtrde: CPa

runakyan), BostanblQlnda: (İtimad), 

TRAKYADA ARICILIK KONGRESİ: Trak:-
ya Umum! Mft!ettlşi KAzım Dlrlk'ln reisli-
ğlnde yapılan bu kongrenln zabıtları ve re
simleri kilçOlc bir brO§ür hallnde ç>kn.rılmış

- Hey, Kadir Allah ... Her şeyde bir Beşiktaşta: (Ali Rıza>. 
hikmet vardır diye, işte buna derler... Bofazlçl, Kadıköy n Ac1alardakller: FENER _ Her ar çıkanlan kültür mecmu-
Kimın aklına gelirdi ki, bfz Kapçaklı Üskfidıırda: <Sellmlye>. Sarıycrdc: asıdır. 2 ncl saflSl intişar etmı~tlr. 

tır. 

Oru Hanın sarayından kaçacağız. Gün- CAsat>, Kadıköyfinde: <Büyük. tİçlcr>, Çaflıyan _ Antalyada çıkan bu aylık tıtlr 
l d ·ı d d ı · So · Bfiytlkadada: (Şinut Rıza), Heybelide-: er"" ag ar n o aşacagız. nra gı- ve edebiyat dergtslnln ıs ınct sayısı Jntlfar 
dip· harap bir kalenin ifçinde, Lama .__<T_an_aş_>_. -----------' e~tır. 

penaltı gol ile nihayet bulınUJ ve devre böy- rab hanede hissedarlardan Ayyıışun 6:,.1 .el" 
lece bUm.lftir. mı lçin on sekiz llra 76 ve Flkrctln 1526 ,seti' 

İkinci devrede Aston Villa hOcum hattı- mı için 43 Ura 78 ve Tahlrln 400 sehmi ıçlf 
nın parlak oyunu takımı llg llderllğl mev- ıı lira 48 ve Nazlfenln 763 sehmi Jçln 21 ı!Jf 
kllne çıkaracak kadar güzel hücumlarla ge- 89 ve Hamka nam diğer Hamldenln 763 setr' 
çen ve fistüste yapılan Jki gol bu büyük za- mı lçin 21 llra 89 ve Hurşidln 1526 .. ehml ıç!O 
feri hazırlamıştır. 43 lira 78 kuruşun belediye veznestnden •1•' 

Oyunun sonlo.rına doğru tek b\r sayı içln rak muamele! feragiyeslnln icra edilmesi nıJ' 
mücadeleye geçen Unlted oyuncuları on be~ susunda mahalli meçhul olmıllnrına b!.%1•9' 
dakika içinde be4 korner çekmişler, A. vnıa illi.nen tebll.ğ olunur. __ ... 
taıecısı btıtnn bu tehllkeleri bertaraf ede- Gaziantep Beledl1e ......... 
ceıc kadar parlat kurtarlflar yapml§tır. As- Hamdi Kutlar 
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SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 

kutulan 

1 o bık 
vardır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
AKTİF 

Kasa: 

ALTIN : Safi kilogram 19.714.736 
BANKNOT 
lIFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
TUrk lirası 

llariçteki Muhabirler: 
ALTIN : Safi kilogram 6482.909 
Altına tahvUl kabU seı best 
dovtzıer 

Di~er dovızıer ve Borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl, evrakı nakdi:> e 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 l!lcl maddele
rine tevfikan hazine tarnfından 
VA.ki tedıyat 

Senedat Cüzdanı : 
~İNE BONOLARI 
TiCARf SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde edilen evrakı .nak

A - (diyenin karşılığı ~ham ve 
B <TahvUAt 1tibarl klymeUe) 

- Serbest esham ve tah\ilat 
Avansıar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvtlflt üzerine 

lliSSedarlar : 
~uhtelif: 

2 - Nisan - 1938 Vaziyeti 

r 

27.730.352,971 
18.362.1GI,

l.05G.165,59 

350.612,62 

9.118.'i29,56 

20 303,13 

21.242.830,94 

158.748.563,-

14.374.727 .-

3.000.000,-
42.748 216,93 

38.762 531,58 
7.064.520,88 

53.821,65 
8.512.678,51 

Yckim 

PAS 1 F 
Lira 

Sermaye: 

İhtiyat Akçesi: 
47.148.679,56 

'fedavilldeki Banknotlar : 
350.612,62 Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

YA.ki tedlyat 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

30.381.863,63 Karşılığı tamamen al~ın olarak 
llbeten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukablll ilaveten ted, 
TaZd, 

Türk Lirası Mevduata : 
Döviz taahhüdatı: 144.373.836,-

45.748.286,93 

45.827.052.48 

8.566.5U0,1S 

4 500.000,-

14.988.480,59 

341.885.311,95 
r == 

Altına tahvili knbll dövWer 
Diğer dövizler ve alacnklı kllring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 
• 

2.105.172,40 ı 
4.516.007,70 

1Ş8.748.563,-

lil74.727,-

144.373.836,-

19.000.000.-

13 000.000,-

932.77 

30.262.471,40 

Ycld'm 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
15.000.000,-

6.621.180,10 

l 76.::rr.s.836,-

14.038.853,14 

30.263.404,17 
99.588.038,54 

341.885.311,95 

İskonto haddi % 5! , Altın üzerine avans o/o 4-l 

Nafıa Vekaletinden: 
R 1 :- ~~ltmeye konulan iş: Malatye!da Derme Regiilitör İnşaatı ile kanalın 
eguıatorunden itibaren 5,5 kilometrelik kısmın tevsii, keşif bedeli 361,000 li _ 

radır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de Nafia 
\7eklleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı urf 
llsullyle yapılacaktır. 

3 - fst~kliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
farlnamesı, fenni şartname Vi projelerı 18 lira 5 Beş kuru§ mukabilinde Sular 
U.ınum Mildilrlüğilnd ı b'lirl li lık en 8 8 1 P.r. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18190 

ra muvakkat teminat venn si 100 0 . 
e • , 00 lıralık Nafia Su işlerini taahhüd edip 

muvaffakıyetle bitirdiği ve b kabil N . 
Jı...- • • ,. u afıa işlerini başarmakta kabiliyeti oldu-
6"'.ua daır Nafia Vekaletinden alınmıı: müteahhidlik v 'ka 'b t . . t klil . .,, esı sı ı raz e mesı, ıs-

d:r se:ı: teklif me~u~la:1~.1 ikinci maddede yazılı saatten bir &aat evveline ka
olan 'kmUmum Mudurluğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 

gecı eler kabul edilmez. •1367. 

Bu bir tennt bakikııttir ki : 

BREM PERTEV 
Cildi temizler, ptırnzsUz ve 

gergin tutar. 

Buruşukluklan giderir, tabit 

güzelliği muhafuza eder. 

Dr. H AF 1 Z C E MAL 
(Lokman He\cim) 

DallWye miitehusm: Pıızardan maada 
berytln (2 - I> DlTanyolu nu.""nara 104. n ı.
lefonu 22398 - 21CK4 

• 

Dr. Operatör Süleyman Mehmed Tezer'in ~ 
idaresi altında açılan 

ALEMDAR SIHHAT EVi 
BilQmum Cerrah!, Dahllf, Nisai ve Asabt hastaları kabul eder ve en bnynk 
kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar isledikleri müte

hassısa kendiltırini tedavi ettirmekte serbestir. 
Yata\ fiaetl 2 liradan başlar 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 _______ _. 
Satılmak üzere mezat işleri Müdürlüğü Halı şubesine Ali Kadıoğlu tarafından 

bırakılan bir adet Şarköy kilimı ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfındaı 
sahibi müracaat etmediği takdırde satılacaktır. (B.) (1905) 

f//Nllıllıl 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bostancıda vapur iskelesi sokağında 
2 No. Baraka 939 veya 940 ve 941 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya ver · ı.!DelC 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö .. 
rülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşlu}t ilk teminat mektub veya makbuzu ile 
8/4/938 Cuma günü saat 14 de Daimi En cümendc bulunmalıdırlar. (B.) 0597); 

Tabib alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyozgatta çahştınlrnak üzere iki tabib alı

nacaktır. 

Kab~ıl şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü alqa· 
mına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. cl646> 

lstanbul defterdarlığından 
Lira kuru11 

Ahiçelebi : Mahallesinin Ba!ıkpazarı caddesinde kain Nevşehir 
hanının altında (80) sayılı dükkan. 420 00 

> > 

• > 

> 

> 

> > 

> 

> (3) 
> (4) 

150 00 
192 00 

Yukarıda yazılı mallar 15/4/938 cuma günü saat 14 de ihale olunacaktır. Kira 
bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen tahsil olunur. 

Talihlerin % 7,5 pey akçelcrini vakti muayyeninden evvel yatırarak defter •· 
darlık Milli Emlak Müdürlüğünde mü!eşeklli satış komisyonuna müracaatları. 

(M.) 0891) 

Dahiliye vekaletinden: 
1 - Vilayetler evi meydanı altında yaptırılacak arşiv tesisatı kapalı zarf usu-

lile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli .35704. lira ,33,. kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat c2677> lira c83> kuruştur. 
4 - Eksiltme 22/4/938 Cuma günü s:ıat 15,30 da Vekalet binasında toplanan 

Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
5 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı cl79> kuruş bedel mukabi

linde VilayeUer İdaresi Umum Müdürlüğü Levazımından alırlar. 
6 - İstekliler eksiltme prtnamcsinin 4 üncü maddesinin cE> fıkrasında yazılı 

vesaiki ibraza mecburdurlar. 
7 - İstekliler teklü mektublarını 4 uncü maddede yazılı saatten bir saat ev. 

veline kadar Vekalet SatınalmR Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde tes

lim ederler. 
8 - Posta ile gönderilecek teklif mektub1an 7 ci maddede yazılı saatte komis

yon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabu: edil • 
mez. c956· cl903· 

' 
lstan bul P. T. T. Müdürlüğünden 

İdare merkez Deposu bendıye ihtiyacı için 1500 kilo ince sicim He 4000 kilo çu
buk kurşunun alımlan ayrı ayrı eksil~meye konulmuştur. Sicimlerın eksiltme 
ai 19/4/1938 Salı günü saat 15 de, kurşunun eksiltmesi de ayni günde ve saat 
1:;,ao da Büy.jk Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde 
müteşekkil alım satım komısyonunda yapılacaktır. Sicimin beher kilosu 86 ku· 
ruş, çubuk kurşunun beher kilosu 31 kuruş, sicimin muvakkat teminatı 96 lira 
75 kuru~, kurşunun muvakkat teminatı 93. liradır. Taliblerin olbabtakı nüm~ne 
ve şartnamesini görmek ve muvakkat temınatlarını yatırmak üzere çalııma gun• 
)erinde mezkur müdürlük levazım lcıs~ına, eksiltme gün ve saatlerinde de J{~ 
misyona müracaatları. (1816) 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayeal Liret 700,000,000 
İhtiyat akçe& Liret 145.,'169,054,51 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca ıehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngUtere. İntçre, A't'USturya; Maca
r1stan, Yugoala vya. Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Muttehldesl. Brezilya, ŞW. uruıuay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Xolumblyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karatöy 

Palls (Telef: H841 /2/3/4/5) 

Şehir dabllindekl acenteler: 
istanbulda: Alalemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: istıklM caddesi Telef. 41046 

İZI\IİRDE ŞUBE 

•DİŞ TABIBI ... 

' 

TIJRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergnn ogleden 
ıonra saat 14 den 2U ye kadar j 

Son Posta 
YevmJ, S17asl. Ha vadls ve HaUı: ıautal 

Yerebatan, Çataıçeşme aotak, 2S 

lSTANBUL 

Gazetemizde \"}kan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz \'e gazetemize aittir. . -

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. ..... ı:..r. -----TÜnKİYE 1400 "iöO 400 

YUNA~iSfAN 2340 12..?0 710 
ECNEBİ 27\JJ 1400 bOO -

Abone bedeli peş~raır. Adreı 
değıştırmek 2!> .ıturuştur. 

1 
Ay 

,Kr. 

160 
270 
soo 

Gelen evrak geri verilme~ 
l"nlaTclar mea'uli;yel alının~ 
Cevap için rneklublara 10 kuruıluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

• ••••••••••••••••••••••• • POIUI katusu ~ 741 İstanbul 
1 

11 

' hastalan kabul eder. 

ı~------ı 
Telgrcf : Son Posta 
Telefon : 20203 

' --- -- -......... "-~ ......... _ ... _ ..... ________________________ .., 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

ri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
• 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat •• 

ıle niçin 
dişleri mut

laka her 
yemekten 

sonra fırça

lamak lazım-

Çilnkü geceleri ağız guddelerinin 
ffrazatile dişler ve diş etleri dolmuş

tur; çünkü yemekler, sigara ve kahve 
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaen· 
aleyh dişleri hergün iki kere • bilhas-

En muannit öksürüklerle 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksüri:ğünün kat'i ilicı· 

Cır. Göğüsleri zayıf olaı;ı· 
lua vikaye edici leairi 

ıayanı dikkattir. 

SUtUn eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğh:, lstanbuJ 

dır? 

sa yemeklerden sonra ve herhalde 
bol bol cRADYOLİN > ile fırçalamak 
ve temizlemek şarttır. Bu sayede diş
lerin de, ağzın da sağlığı ve S!lğlam· 
lığı; güzelliği garanti edilmiş olur. 

ŞURUBU 

ALFA- LAVAL 
Dünyada mevcud ıüt makinelerinden en em· 

niyetle kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Genel Deposu : M. C A M C A N 
Galata. Mahmudiye Cad. No. 61 

Telgraf adresh latanbul • C A M C AN 

'fürklye Kızılay Cemiyetinden: 

30.000 metre kutil 
40.000 ,, Pazen· 

l.imleri yukarda yazılı iki kalem eşya ayn ayn veya birlikte 
satın alınacaktır. Alakadarların nümuneleri görmek ve ıeraiti an

lamak üzere Yeni Postane kaqısında Kızılay hanında 

KIZJLA Y DEPOSU DlREKTÖRLIJ(;IJNE 
müracaatları ve 8 Nisan 938 Cuma günü akşamına kadar teklif 

mektuplarını mezkür Direktörlüğe tevdi etmeleri. 

1 

KEllPETEN GiS; 
Sil< ER 
4TAllL 

, ................ . 
0Si\4ANLI BANKASI 

TURK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Berma)'al: 10.000,000 tnruu l1r&ll 

Türkiyenin başlıca şehlrlerile 

Paris, Marsilya, Nis, l.ondra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
f ran, Fılistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla-vya, P.omanya. 
Suriye ve Yı:.nanislclrıda Filyallerı 
vardır. 

Her turlll banl<a muameleleri 
yapar. 

En /1Uf5~in iLACIDIR 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahila 400 kuruı 
ikinci aalı:la 25G ,, 
Oçiinca &ahi.le 200 ,, 
Dördüncü 1ahil• 100 ». 
1, aahileler 60 • 
Son 1ahil• 40 • 

Muayyen bir müddt' zarfında faıla
ca mlkdarda ilAn yaptıra~nklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek aa1f,a 
UAnlar fçln ıyn bır tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari fllnlanna ılcl 
f§ler itin ~ adrese müracaat ediJ.. 
melidir: 

iılncllıt Kollektlf Şirke~ 
Kalıramanzade Uaa 

Ankara caddw 

........................ ____...:. - ...........,.._._. ---
Son Posta l\fatbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emq 

SABİBLEKI: S. Ragıp EMEÇ 
A. l'knm VŞAKLIGIL 

. . 
Çünkü ASPiRiN seneler• 

denberi her türlü soğukal• 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar, 

ktssma dikkat ediniz. 

Şirketi Hayriye ve Üşküdar - Kadı
köy ve Havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden: -u E K 
Şirketi Hayriye vapurlarile Üsküdar tramvaylarmda 

muteber müşterek biletler ihdas edilmiştir. 
Kısıklı • Karacaahmet ve cıvan, aylık abonman kartJan 

fiyatı : İkinci mevki 607 1/2 kuruı ve birinci mevki 675 luıruı 
(vergi ve rüsum dahil~ 

Bu kartlar 11 Nisan 938 sabahından itibaren mer'idir. 8 Ni· 
un 938 tarihinden itibaren Şirketi Hayriye idarei merkeziyesi 
Kontrol Mildiriyetile Köprü Üsküdar ve Köprü Boğaziçi iskele
lerinde satılacakhr. 

Çamlıca ve civanna gidecekler için aynca müşterek günlük 
gidiş ve dönüşlü biletler fiyah: İkinci mevki 22 112 kuruş, bi· 
rinci mevki ~5 kuruı ( vergi ve rüsum dahil), 
İşbu biletler ı l Nısan 938 sabahından itibaren Köprll, Kabataş Te 

' Beşiktaş iskelelerinde Sdtılacaklır. 4m--••-•., 
Türk Hava l{urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11 /Nisan/ 1938 dedir ... 

Bu keşi dede: 

200.0QO ve 50.000 
liralık mükif atlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci i'ÜDÜne kadar bayilerinizden almanıJ 
kendi menf aatınız iktizasıdır. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

, pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kWianmıs-


