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aalkan Antantı Konseyi1 ROMANIN LONDRAYA 
:.............yarın IQ.P-lanıY-or UZLASMA SARTLARI 
Bu defak· içtima ehemmiyetli şartlar 1-İmparatorluğutanımak 
c ıçinde vukubulmaktadır 2-Mütekabil emniyet 
' Metaksas, Selanikten ayrılırken: "Ankarayı tekrar --
ı;,,ar i d "' • d d d d• Sinyor Gaydanın bir İngiliz gazetesinde çıkan makalesi 
~ e e ecegım en son erece memnunum,, e ı . , . 

~uhterem mı·safirlerimiz 1--A ........ T .. ··:·~ ... r .. -·u··::·R· .. ···K-·~ :.~~:, ~t~~~~~ ;~r.;:~!~~i:: 
.M Golınıden almakla ma • ihtilafı, ve mazi -

L k ı • ı Ar.kara 23 (Hususi) - Atatürkii.n ruf siyasi muharriri den kalma meselele • 

O 
ou a şam ge ıyor ar yarın sabah İstanbuldan hareket bu- Virgino Gayda cMu • ri kökünden silip SÜ -

yurmaları ve akşam üzeri şehrimizi soliniden size.- baş~ığı pürmektir. t lbiittcfik devleti" n mümessilleri büyük merasimle şereflendirmeleri muhtemeldir. I Ue bir İngiliz gazete • Halbuki, muharrıre 
at sinde çok mühim biı tröre, İngiltere hükt'\ -

•rıılanacaklar ve doğruca Ankaraya gidecekler --··-·-····--.......................... ·--·- makale neşretmiştir. netinin dış politikası -

Ha P 1
1 s ha f 1 a 's ' Muharrir, yeni bh mn bazı safhaları, f:ı -

~ltq1· ttleri tniz Yugoslav ba:,wekili Stoyrı dinoviç, Yunan b«§Vekili Metaksa$ ve 
~llta Rumen hariciye müsteşarı Co_m_n_e_ne_b_w_ar_a_cıa ______ ......,... 
~ 

83 
tı antantı konseyi, yann Anka- r 

~1;t 13.30 da ilk toplantısını ya- Ankara 
t "e · k~_nseye iştirak edecek olan 
"ekil :ınuttcfiklerimiz Yugoslavya Opl&DtlSIDID 
Yadi "~ Hariciye Nazırı Doktor h mmfyetf 
c y~ovıç, Yunanistan Başvekil ve e e 
"lııy Nazırı General Metaksas ve Ya:r.an: Muhittin Birgen 

tr: en a hariciye siyasi müsteşarı Bugün, dünyanın şu çok karışık 
t hu Petresko ile refakatlerindeki günlerinde, üç dost devletin mümes • 
ht-ı akşam saat 20 de hususi tren- silleri, Ankaradn Türkiyenin mümcs-

•11n· 
-...;:'11ir.''•fclcrek Ankaraya gide- (Devamı 11 ine! sayfada) 
-~Devamı 3 üncü sayfada) 

~ l~rnirde bir ka planla yanDl saat 
0ou şan köylüyü 
~lara k konuştuk 

;J~liususi) - Köyüne musallat o
~ :• oldürmek ıçin iki yıldanberi 
'l'ı tkCa.rlar köylü Mehmcd Ali oğlu 
ı. 1 ~n, emeline kavuştuktan sonra 
a ıh astanesinde, yaralarınm ıyi 

0 
tıınam göstermektedir. Yaptı-

() nra k"" ak .. oyunde adeta bir kahra -
· h d Costerilen Musa Tutkun has
ll ısey· .. 

ı.ı tır· 1 şoyle anlatmıştır: 
, 
1'1lu~un Udhiş hayvan iki seneden beri 

lie ,_hayvanatına musallat ol -
I' r11.es 

\r h ondan kol'kuyla bahse • 
" qlar a sı imiş . ı· . . ll'lı , ınsan e ını yermış, 
~ ~~. ' Yanına kimseyi yanaştır • 

b '>Yce su. 
ll'ld 1 c e çıkmağa karar verin-

• an kaim "ft . b b • 
1 

h a çı eyı era enm-
nıaı etmedim. Geceyle yo

Un d b ay ınlandığı sırada, do -

P ndu u ormandn idik. 
U Ud1 ·· ı.ı Ak uı kütülcn domuzları 

ın bızim tarafa domuz-
'tı )'oktu c liJuıc · anımız sıkılıyordu. 

~ oifıııcıa ı~· P n Mustafa, derenin L
tdan ı. B n derenın berisinde, 

?ll (~Yrı kalmıştım, fakat pıı- 3.75 •metre boyundtı kaplanı öldtlren 
evc:ı-r.-. , 11 inci sayfada) köy lü Musa Tutkun ve kaplanın. derisi 

ne 1 r r 1 f ttalya • İngiltere anlaşa- gilterenin hala maziye 
ması zeminlerinin ha • bağlı kaldığını göst"r-

F k b I• h zırlanmasından dolayı mekte imiş. a a a s m a z sa n memnuniyetini bildi • Gayda bundan sonra 
rirken, İtalyanın şim - MilletJn Cemiyeti me • 

F ra n Sa da Y m 1 Ş 
f
1 

diye kadar bu hususta selesine geçerek şöyle 
ne kadar hüsnü nıyetle diyor: 
çalıştığını ve iki mem· cİngilterede hükUmct 

Ü sküdarda On • 
nik isminde bir 
ihtiyarı öldüren 

ve sonra da cFa • 
ka basmaz> imza• 
sile bir mektub 
bırakan azılı ka • 
til İhsan bir müd
det evvel Üsküdar 

tevkifhane-
sinden bir ziyaret 

günü ziyaretçilet 
arasına karıprak 

kaçmıştı. 

G ünlerden 
beri zabıta katilin 
izi peşindeydi. Bir 
taraftan da adli -
yece tahkikata ge-
çilmişti. Suçlwıun ihsan 
İst:ınbul hududundan çıkıp çıkmadığı 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Vekiller Heyetinde 
130 u mütecaviz 

karar verildi 
Ankarıı 23 (A.A.) - İcra Vekilleri nc:

yeti 22/2/938 tarihinde Başvekil Celal 
Bayarın reisliği altında genel kurmay 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Ağahanın oğlu 
lstanbulda 

Ali Ha.n 
(Yazw 3 üncü a.ayfada) 

leket arasında bir ara- Ue halkın büyük bir 
lık aktedilmiş olan kısmı. İtalyayı, Habe -

dostluğun devam ede • iistandaki harckô.tile. 
memesinden müteessıf Mılletler Cemiyeti e -
bulunduğunu söyle • .taslannı ihlal etmiş ol-
dıkten sonra İtaly& ıla Sinyor Gayda 'h:ıakla itham cderler-
İngilterenin hangi şartlar içinde anlaşa • ı Halbuki hnkıkat şudur: Cemiyetin bq 

bileceklerini izah etmeğe geçiyor. ahkhmı, başka ve daha ciddi mesclelet1o 
Gayda'ya göre,. bu rnWıasebetlerin ay • · (Devamı 11 inci sayfada) 

/ngilterede.J;;ğ;c~;:("g~fışmadı 
• 

Chamberlaın ltalya ile 
müzakerelerde ihtiyatlı 

hareket edecek 
Londra 23 (Hususi) - Diplomnsı :ne· n,,.srnın elde ettiği ekseriyet bir zafer te

hnfüin kannatine göre, Avam kamarasın- lakk. cdılemez. 
dalı:" dünkü celsede Chamberlain kabi - (Devamı 11 inci sayfada) 

Dün gece Tekirdağlı 
Hüseyin ile konuşfum! 

Veda ederken telefonda bana "adiö" demesin mi? 
Gülerek sordum: "Fransızcayı hayli ilerlettin, gal"ba?,. 
Şen bir kahkaha savurarak cevab verdi: "Natürelman!, 

Mülakatı yapan : Naci Sadullah 

[Yazısı 11 inci 1ayfamum 4 üncü '\le 5 inci a.ü.tualaruulal 



Z Sayfa 

r 
Her gün 

Chamberlain ve 
Eden düellosu 

Yazan: Muhittin Blrıen 
1:5) iri İngiltere dünyas~m multa~-
19) deratıru idare eden bır adam, o· 

teki de bu ,.<Jünyanın diğer dünyalarla 
olan münasebetlerini tanzim vazitesini 
or.-ıuzl .. rında taşıyan bir insan, Cham • 
berlain ve Eden, karşı karşıya geçip, 
siyasi bir düello yaptılar. Bu düello PS· 

n:ı.,,ında evveıa şuna dikkat ettik: İnsan
J:ır hatta İngiltere gibi memlekette, pek 
çok milyon insanın mukadderatını idare 
vazüe:rl ile mükellef olduklan zaman bi
~c, yaptıkları bütün tecrübelere rağmen, 
sll'ası gelince insan olmaktan kurtula • 
mıyo!'lar; insan, sinir ve ihtiras demekse 
o!'llar da böyledir. Yani, onlar da siyasi 
hrslannı bastırmıya muvaffak olamı -
yorlar ve hatta buna muvaffak olama • 
mak bir imparatorluğun sırlarını mey • 
d:ına dökmek pahasına malolduğu zaman 
bile! 

Bu, şekle aid bir müşahededir. Esasa 
aid müşahedelerimize gelince, evvela, 
Büyük Britanya kabinesinin içinde, son
ra da Avam kamarasının kürsüsünde 
.karşı karşıya geçip birbirlerine siyaStt 
kurşunu sıkan bu iki devlet adamı ara • 
sında hedef ve maksad itibarile hiç bir 
ihtilaf yoktur; her ikisi de sulh istiyor
!Jr; her ikisi de lngilterenin şeref ve 
haysiyetini, bugünkü ve yarınki m en • 
foatlerini müdafaa etmek eınelindedider. 
Aralarındaki yegane fark, yegane ihtilaf 
nokt~sı, bu gayeye doğru götürecek olan 
yvlun intihabındadır. 

Eden, genç bir demokrat, dünyayı •dare 
eden İngilterenin karşısına çıkmış iki 
diktt1tör önünde boyun eğmek istemiyor; 
İngilizliğin, gençliğin ve demokratlığın 
biitün gururile, başını yüksek tutmuş, 

chayır, onlar istediği zaman ben konuşa

cak değilim; bilakis ben istediğim zaman 
onlarla konuşacağım!» diyor. Halbuki, 
Chamberlain bu fikirde değildir; dün -
y3yı çok karışık, İngilterenin vaziyetini 
de çok sıkışık görüyor. cOnların istediği 
veya bizim istediğimiz zaman meselesi 
yoktur:. diyor; harb istemiyen dünyanın 
sulbü ve harbde hiç menfaati olmıyan 

İngilterenin emniyeti namına, Chamber
lain diktatörlerle konuşmaktan çekinmi· 
yur. 

Biri genç ateşli demokrat, öteki tec • 
rübeli ve sakin ruhlu İngiliz devlet ada
mı. İngilterenin selameti meselesi karşı
sındcı birbirlerinden bu suretle ayrılıp 
birbirlerile bu suretle çarpışıyorlar. Bu 
b~lcınıdan Eden yeni bir adamdır, hasmı 

da, eski adam: Netice, kullanılan vasıta
ların doğruluğunu isbat eder, diyor. 

* Faknl. başka bir bakımdan da Eden es-
ki adamdır; Chamberlain ise karşımıza 

yeni bir adam olarak çıkıyor ve bunu biz 
Millt'tlcr Cemiyeti bahsinde görüyoruz. 

Eden biitün Avrupa işlerini şimdiye 

kadar ckomisyona havale> etmek usu • 
lile id~rP etti. Bu komisyon Milletler C~

miyctid•r. Habeş meselesi orada hasıraltı 

oldu; Çin meselesi orada bataklığa gö • 
müldü; silahsızlanma davası Cenevrede 
medfundur; vesaire vesaire... Mü tema • 
d iyen sayabiliriz. Bu, cvurdum duymaz, 
bir politikanın eski an'anelerc göre her 
1şi bir komisyona havale etmesinden 
başka bir şey değildir. İngiltere on sekız 
senedenberi bu an'aneyi Milletler Ce • 
ıniyeti formülü içinde sürükleyip göti.ır
dü; fakat, görüyoruz ki Chambcrlain bu 
fikirde değildir. O, bu defa bir takım 
işlerı haUctmek istiyor ve ckomisyona 

h:ıva!e> usulünün aleyhinde bulunuyor . 
Milletler Cemiyeti hakkında bizim öte· 
denbcri yazdığımız şeyleri, Chambcrlam 
evvelki gün, açıkça tekrar ediverdi. 1\1il
lctler Cemiyetının bir chiç> değilse bile 
hir czar.. tan başka bir şey olmadığuu 
.söylemekte tereddüd etmedi. Bu bakım
dan Chsmberlaın yeni bir adam oluyor. 
Eden oyalamak istedi, hasmının sinirle
r ni vıpratmak ve kuvvetlerini düşürmek 
ıstedl. Chamber ain ise halletmek fik • 
rindedir 

Genç Eden tarafından temsil edilen bu 
eski İng lız metodunun karşısına ycnı 
bir polıtıka metodu ile çıkan başvekıl, 

bu noktada mücadeleyi bile kabul et • 

mcktrn cekinmedı. Demek oluyor ki bu
na, İngılterenin selameti ve emniyeti ba· 
kımından luzum görüyor. 

* Fak t, bu dul:llo esnasında. İngiliz ta -
r ihinde ilk dt'fa gördük ki parlamento, 

bir mesele esnasında bu kı;ı.dar 

SON POSTA 

Resimli Makale : . X Ne kadar dostunuz varsa o kadar kuvvetiniz vardır. X Sözün Kısası 
Dördüncü 
Kuvvet 

E. Talu şeııı• 

B iI kaç gün evvel, istanbul it ıı 
Tiyatrosu mecmuasında~ • 

bir yazının üzerinde gazetemiz hda al 
yetle durmuş ve bunun hakkın ' 
kadnrlardan izahat istemişti. . öıJtJll' 

.. eınli. O •Jazı, zamanımızın en on ..... 1eli' 
~ b' Jtl""' li olduğu kadar da en şerefli ır teC' • 

ne, gazeteciliğe, çirkin bir usanl• artıll 
vüz ediyor, bu meslek erbabını ç 
çirkefe bulayordu. ..,u • 

r ve w Şehir Tiyatrosunun kıymet ı d 
nevver san'atkarları ile, aramızda 

1 
!fiti' 

mcrnnuniy~tle gördüğüm.~z de~:~:tl ~r 
harrir Necıb Fazıl Kısakurek bı nif1 
ha da hassas davranarak, hndistduğ ~ 
gaflet eserinden ibaret bulun dire 
izahllı beraber, işlenen hatayı talt t 
yan, candan bir tehalı.ikle tamır e 
~ h5dise kapandı. ~ 

Yalnıılıktan hazzeden insanlar vardır, kendi alemlerinde 
yaşarlar, ve kendi alemlerinde yaşamayı, muhit ile temas
tan uzak kalmayı bir nevi meziyet sanırlar, tefahürle söy
lerler, bu gibi ödamlar kendi kendilerini ccanlı bir ölü» 
halinde kalmıya mahkum ettiklerinin farkında olmıyan 

insanlardır. 

İnsan cemiyet hayatında yaşamak için halkedilmiştir, 

cemiyet hayatı da ancak dostla, tanıdıkla mümkündür, dost

suz bir insan çöl ortasında yolunu kaybetmiş bir yolcuya 

benzer, kuvveti kesildiği dakikada düşer, elinden tutup kal· 

dıracak kimsesi yoktur, ölmiye mahkumdur. 

Bu suretle, siyasal ve sosyal cs~ı !Jll • 
da clördi.incü kuvvet addea.ilen ~utı.ı 
tın, bizdE de, çok defa muhmel ell t 

masma ve hakir görülmesine rağ~ ılt • 
karı umumiye müvacehesinde la)şııdı 
duğu mevkii kazanmış olduğu anla 

( sez 
Doksan bin Tllrlı 
Lirasına 
Satılan lıeman 

• 

93 sen~ yaşayan meşhur keman us
tası Stradivari, bütün ömrünce 12 00 
keman yapmıştır. Pek nadir ve en mü
kemmel keman nümuneleri sayılan bu 
aletlerin fiatları pek yüksektir. Son 
günlerde de gene bu kemanlardan biri 
mi.izayedeye çıkarılmış, ve tam 9 bin 
Türk lirasına satılmıştır. Resim c:atış 

sahnesini göstermektedir. -·-·· .... -- .. . -
tır. Demek oluyor ki zamanın fevkalade
liğinin İngiliz sinirleri üzerinde de te -
sirleri olabilirmiş. İngiltere bugün bir si
nir buhranına tutulmuş gibidir; parla -
menbdaki münakaşalar bunu gösteriyor. 

Pa'"larr:entodaki cereyanlara ve mat
buatta görülen yazılara bakılırsa der -
hal hükmedebiliriz: İngilterede bir fikir 
k:ı.ynnşması vardır. Böyle bir fikir kay
naşrn~sı, İngiltere an'anelerine göre, der
hcıl yeni bir intihabın y.Bpılmasını icab 
ederdi. Chamberlain bu kadar mühim bir 
münaka§adan sonra kendi ekseriyetin -
den bir hayli rey kaybetmek suretile mu
zaffer çıktı. Bu, muhafazakarlar içiııüe 

mühim bir 'iikir hareketi bulunduğunun 
açık delilidir. Buna rağmen yeni bir ın
tihaba gitmeğc karar verecek mi? Zan • 
netmiyoruz. İngiliz başvekili, bugün fo. 
tit>ab oyunlarile meşgul olacak bir za -
manda bulunmadığım tahmin ediyot ve 
mesele halletmeğe ehemmiyet veriyoı·. 

Halletmek istediği meseleyi halledebi
lir mi? Bu suale gelince de tereddüd gfü-

trrebilirfa. Çünkü davaların halli bu~ün, 
nünden daha güç olmuştur. Bu müşkiiJ5t 
hark ~rtlarından geldiği kadar dahil 

"artl::ırıncian da geliyor. Temenni edelim 
k1, dünyanın sulh ve selameti mım! r.a, 

Ch mberlain muvaffak olsun. 
Muhittin B'rge ıı 

ARASDNDA 

Meşhur komedi aktörü. Lucien Gu
it.,.i Rönesans tiyatrosunu idare etti· 
yi zamanda tiyatro tiyatro dolaşıp e
serlerini oynamalannı Tica .1.?den. 
kabiliyetsiz bir muharrir kendisine 
bir eser göndermişti. Ve eserle bir
likte gönderdiği bir mektu.bda: 

.:Bu eserimi de okumadan iade ede-
ceğinfae yirmi frank bahse giri~irim.~ 

Demişti. On be§ giin sonra eseri bir 
mektubla birl"kte iade edildi. Mek • 
tu.b Lucien Guitridcrıdi. Mektubda 

1 

§U cümle vardı: 
•Bphs~ kazandınız, yirmi frangı 

gönderiyorum.• 

•·~------------------------~ 

Dağları 
Yontarak yapılan 
Heylıeller 

) 
tiJI 

Zaten, Cumhurıyet Halk par }le! 

hükiımcti, Türkiye matbuatının arı ' 
kımdan rejime layık bir manzar• r 
mesi için, ona daima zahir olm~:ı· ~ r 
her vesile ile kıymet ve ehemJll1Y 
mişlerdir. ~! 

Biz. gazeteciler bundan do1a)'l ,ıııı' 
mize ve hükiımetimize bihalt}uıl 
şekkiriz. 

tilt c• Medeni ve bilhassa demokra . tJıt' 
larda, matbuatın rolü mühimdil'· 1)fD 
rnun reyi ile iş gören idareler, u~ 
reyine tercüman olan matbuat~ al~ 
<lan, müzaheretinden müstağnı ~ 
~~ d 

Sekiz defa evlenen 
Güzellik kraliçesi 

Bu iddianın ne derecelere kad•~ 
olduğu muhtelif hadiselerle J1l ıştı d' 
Bilhassa devletlerin dış siyasa~ 
matbuat büyük hizmetlerde bul dl'ı: 
tur. Hemen hemen denebilir ld;,uı ~ 
müvazenesini yerinde tutan muh p0\i~ 
tantfarın ve ittifakların husuhinde ııı'' ' 
kacıl:ır ve devlet adamları kadar. ııel' 
buat da rol oynamış, bu işlerde Jlll 
lcrin iradelerini teyid eylemiştir. 

Amerikada cenubi Dakotoda siyah Bunun içindir ki, siyasi to~ııın;:ll. 
dağlarda, Amerikaya büyük hizmetleri büyük devlet adamları, noktaı ıı Jllll 
dokunmuş, üç büyük Şahsiyetin heykel - nnı efkarı umumiye huzurunda a· 'fJI' 

Amerikanın güzellik kraliçelerinden ]eri kayaların üstüne hakkedilmiştir. faa ve terviç ettirmek üzere, ken 1aııl'' 
Virginia Pogswell, ~e?~m gün sekizinti~i ı' ön planda Vaşington, arkasında da Cc- leketlerinin gazetecilerini artı~ ydeıı 
defa olarak evlenmıştır. Bu kocası m • _ .. .. . d 

1 
şl d oun "' 

hcndistir. Sabık kraliçe, geçen sene ye- ::erson gorulmektedır. rın an ayırmaz o mu ar ır. 1jıJI", 
dinci kocasından boşandığı zaman: haren yurdumuzda misafir ola~~ı~ 

P · k h · d lav, Rumen ve Yunan meslekdıR" - Artık bir daha evlenmiyeceğim. arıs evra ma zenzn e e 
Bı·r kitab yazı vurum. İsmi de 7, ve j b da, işte Balkan birliğinin makbul ~;a 

.1 bulunan ir tezkere tıerw-Pırrr'dır. 7 den maksad, yedi kocamın ı kiır gayesini, kendi memleke ~ 

hayatını gösteren fasıllar, Pırrr da son ı P&ris operası evrak mahzeninde bil- rijanlarile el birliği ederek, taha~ 
fasıldır ki, evlenmiycceği~e dair fi • yük bestekar Wagner'in Odeonda verdi· tirmeğe gelmişlerdir. ti1I 
kirlerimi ihtiva ~tm:k~e~!r. . ~ i bir konserin ücretini istediğine daır Dört dost ve müttefik memıeıcetl}IJ 

Altı kt>casımn ısmını soylıven kadın, g. . .. zetecileri. bu fırsatla bir daha b ,..ı 
üçüncü kocasının adını bir türlü söy-; b:r .~ezk~resı bulun~~ştur .. Wagne~, o~- cak, temas edecek, tanışacak, anl81; 
iememi!: idi. Son zamanlarda bunun ninun bırkaç sencsını Parıste geçırınış- lar; ve biraz da kendi himmetJ~rı a 
bir Al.;an baronu olduğunu ve Alman- ~ ti, foka~ o zaman meçhul bir san'atkar rulan büyük ve faydalı eserin bust' ~ 
yada öfüp. kendi.sine 20 bin İngiliz li- ,.olduğundan eserleri kabul edilmiyordu. hafazaı:a neye bağlı ise, ona çalı~; 
rası nakid p::ırn ile bir çok mal bırak - W gneri çok takdir eden bestekar Ma- mü~terek bir program tanzirn eu 
tığ1 anlnşılrnıştır. i yf'rber bir gün Odeonda bir konser ver- dir. ()Sl' 

Doktorlar sıhhi şekilde mesi için direktörüne tavsiye etmişti. Tiirk. Hellen, Rumen ve yug tliJı • 
1 Koı&ser verilmiş, fakat Wagner ücretini mamdarJarı, dördüncü kuvvedn stJet' 

öksürmeği bilmiyorlarmış olamarnıstı. Kendisi de ihtiyaç halinde lundn kendilerine tam müzahere tJ 

A vrupnnı'n en ciddi ilmi . gazetelerin· bulunduğundan nihayet bir tezkere ile dc:!'l emin olabilir ve müttefik ~~fi • 
den bulunan ingilizce cTıbbı Gazct~ .. de ı müdüriyetten ücretini istemişti. matbuatının arzeylemekte bulu~ ,r eJ' 
neşre•tiği bir makalede Dr. Stern şoyle sanü:i manzarasile bihakkın j{Ulı 
demektedir: Wagner bu tezkeresile konserde piya- bilirler. 

cDoktorlar iyi öksürmek le diğeı le ı ine no ile çaldığı Beethoven'in bir parçası 
örnek olmalıdırlar. Yani kendileri e~raf- jçin 25, Mozart'ın bir parçası için 62, 
larına soğuk algınlığı mikroblarının da· Bach'tan bir parça için 150 frank ve bazı 
ğılmaması için her türlü ihtiyati tedbir- 1 masrafları için de 12 frank istemiş ve ne
le .. i almalıdırlar Soğuk algınlığ~.nd~n .. hu· 1 ticede Bach'ın parçasından bazı itısım-
ı;ule gelen hastalıklar yalnız oksurukle ı . . . 
başkalarına sirayet eder. Maatteessüf ları terkettiği ıçın yekundan 12 frank 
dokto! !arın bu hakikati henüz öğrene- tenzıl erlerek hakkının cem'an 237 frank 
medikleri görülmektedir. Doktorların '.>ldnğunu bildirmişti. 
h• zurunda verdigim bir konferanstc1 pek - . . • · A • 

azının en iptidai ihtıyat tedbir olan ok· doktorlar, başkalarına yalnız ellerilc a
sürürken ellerini ağızlarına koydukları- ğızlarını kapatmalarını değıl, hatta de
na dikkat ettim. Bununla beraber bu ka- zE>nfekte edilmiş nwndiller kullanma1an
dar iptıdai tedbirlere müracaat e tmiyt?n nı ta\ siye etmektedirler.-. 

kumı ııcno 

1303 

r 
İ STER iNAN, İ STER İNAN M A! ::;, 

12 
6 istanbulda çıkan ga2;e~el..rden bıri dünkü niishasında : 

inhısarlar Vekilıniu Tstanbula geld iğini ve Vekal tı-

yazıyordu Halbukı a"nı gazetenin bir gün evvelki nüshi\· 
sında inhis:ıdar Vekıı;nin Ankaraya döndtigtl kayıdlı 

ne aıd meseleler uze• ınde incelemeler yapmıya başladığın ı idı. 

i S T E R 1 N A N, İ S T t: R İNANMA! E. 
z. 
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Ç k 1 k d k• AJ J tehdid ediyorlar .E e os ova ya a 1 man ar , .. ~:;:~·:.~! !~~)oldu:r~k;:.:~:~ ;Avrupa hiidıseleri 
ı•şı• yenı•den tedkı•k edı•ıı•yor ~~:t;~~a~e~:r;:n~~~~ı~~;:~~~ıv!e~~i: karşısında Amerika 

imi• ,J.~~~s~y;:~:i~:;:.~':,'!~'· en~:~n~~~;:~~: ~:~; or 
4 kl Al l h • J 17.• d l , .(, B~rcc1one '23 - Öğleden sonra, ilsilc -'lJUsturyanzn isti Q i e lnue V l,qQllQ Q ame e SlnlJ l ::in Cımorias, Ba!care ve Almirante Cer-

J b 1 b • •t b d V"'ras kruvazörler le diğer ikı g mı ve 

('E5) ir çok Avrupa milletlerının ıs -

l9> rarlanna ve isteklenne rağmen 

arasınua ir pı·e lSl teri i e ildi ile .... ~yareleri Sag ne ile Valansıy.:ı lı - bu kıt'a"lın islerile ancak nazari bır SU• 

l3 manını bombardıman etm şlerdir. !o"'ra l- rPttC' m şgul olmayı tercıh eden Am r ka, 
~k.~:lin 23 (A.A.) - Ang .. iff gazetesine göre Prag hük~meti, l hi~.i işlerine ~cnebi. h~r hangi bir devletin müdahalesine as.ıa sız ticaret gemilerinin yakinıne proj k - Avrupad& cereyan eden hadiselerin al • 
t?ıe • lovakyadaki Alman e:kalliyetleri hakkındaki itilafna - musaadc etmıyeceğını kı:ıydc!mektedırler. tı1ler dfıı;müştür. Bir ölü ve ikı yaralı - dıkforı son şekil üzerine endişe ve ra • 
:ıtıe~1 daha crealısb bir es~sa istinaden yeniden tedkik et • Avusturyanın istiklali mız v~rcır. lutsızlık alametleri göstermiye başla -

l>r tasavvurunda buiunmaktadır Bundan sonra, cwnhuriyet fıloları nıı~tıı. 
ag 2.1 (AA ) H . · h b' . d ç k ~lo Viyana 23 (A.A.) - Miittehid sendikanın himayesi altında · A k ı l k ıı.., · vaı.... . . - avns nJansı mu a ırın en: e os - . ~ . . düsm:m gemilerıni bombardıman etmı~ merı a ı arın ·anaa -.: rıne gore son 

">Ya siyaset· d b' d ;ı;.· 'kl"k l ğ d :ı A gr·rce Avusturyanın ıs~k.alı lehmde amele sınıfı arasında b r ple- h l t A k' l d . t . Al n &aıc ın e ır ee~ışı · ı yapı aoa ına arr n ı J. • • a· . S . · · ve Alınirante Cerveras olması mu t me 1 !.>r :ı vrupa va a arın an o uru ma • 
:fıitu 4!5.inde intişar l'tmiş olan makale hakkında mütalcalnr b~s~t te~bb "..,ılmışt: . .' r-ndıka, d~ha şimdıden bir milyon buluı-:an b r gemiye isabet vaki olmu:j - ye nC>zd nde İngilteı cnın şiddE'tlı bir pro-
Scıctı ten siyasi mehafil, t u rr.ukavelenin Bitlerin hakiki :nak- klşı top ıyacagıl'ı ta ınm etmektcdır. tPst--ı )'Jpması ıcab ederdı. Bu meseled n 
llıu:.rı~ın Schuchn.gg'dc-n koparmış olduğu fedakarlıklara Sendika, amele sınıfının kendi istiklali için mücadele et - tur. dola•·ı hasıl olan te s iırlıi intıba zail ol-
kut ·:lsıl fedakarlıklar i~tihsaJ etmek maksadile Pragı kor • meğe amade olduğunu ve Avusturyanın istik:ali için mtlca- s ll r iyede mad .... 1 İngılterenin İtalya ile anlaşma&1 
etnı l'nak olduğunu m'-'ydtına çıkarmakta bulunduğunu bevan delede Schuschnıgg·m ~ r:nb:ışında mevki alacağını ilim et- ic'!l har cıyc nazarı Lord Ed n n da 
tan: ek~~dır. Bu mehafil, ilave ediyor: Fakat Çekoslovakyıı., me-k niyetindedir. IJ. U h [efe f cclıh...,c .. inc kadar gıden ılcrı hare · t, or· 

Ç huküınranlığını muhafaza etmeğe azmetmiştir. Başvekilin pcr§embe günü Bundesrat'da söylıyecegi nutuk, .1 ta ı ı b ıı;bü iın he~ecana verm ştir. 
~koslcwak gazeteleri, Prııg hükumetinin kendısinin da • rıı.dyo ile neşredilccck!ir. , l Amt!rikanın kanaatıne gorE' Hah ı.:.tan 
~ Bir mebus aört ay 1a1J'"e nh·tkıı.ın tanınması, kolcktıt emnıyet mi· 

Çin tayyareleri dün 
Japon adalarını 

hombardıman ettiler 
10 ölü, 30 garall var. Çinde ki Japon 

humandanları geri çağırıldılar 
h;:ı~~~ra 23 (Hususi) - Çin - Japon 
larr ının başlangıcındanberi ilk deia o
l:ır ak, Çin tayyareleri bugün J apon ad:ı-

1111 bombardıman etmişlerdir. 
lıe~ın tayyarelerinin bombardımanına 
ttıu "1 olan Formuz adasında on kişi öl
·l Ve otuz kişi yaralanmıştır. 

ho 0YYurelcr öğleden sonra adayı tekrar 
tnb<ırdunan etmişlerdir. 

Çin tayyareleri 

d ~iltıkeu 23 (A.A.) - 36 Çin bombar
~'hdan tayyaresi, bu sabah, Fonnul ada
bır ~:.1 da Taihbku tayyare karargahına 
~ 1.lcurnda bulunmuş ve kırk Japon tay 

\·:~~ııi tahrib ettikten ve iki hangaı da 
llı1tınır benzin deposunda yangın çıkar • 
l'°'ti n ~onra, hepsi salimen hareket üs-

rıe dönmüşlerdir. 

Londre 23 (Hususi) - Tokyodan bil -
dirildiğine göre, Çindeki Japon kuvvet -
Jcri umum kumandanı general Matsuı • 
dE'n b:ıska, imparatorun amcası o!an Nan
k"ndekl Japon kumandanı Prens Asaka 
ile d!~er bir general de geri çağır:ılmıştır. 
İmparatorluk u mum karargahının )ap

nıış olduğu bu değişikliklerin sebebi .he
nüz :ınhı.şılrnamıştır. 

Harb vaziyeti 
Pek.ir. 23 (A.A.) - Japon kuvv"fic>ri 

Pek'n - Hankov demiryolunun gnı lıında 
ve Sarınehrin de 15 kilometre kadac si -
marndc bulunan. Hivaigçingfu şehı ınc 

varmışlnrdır. 
Çin kuvvetleri bu şehrin 20 kilometre 

kadar c~nubunda toplanıyorlar. Çinliler 
Japonların bu noktadan Sarınehri geç -
meshe r.ıôni olmağa çalışacaklardır. 

F ran_s_a_d_a_h_a_v_a_v_e- deniz 

kuvvetlerini artırıyor 
35 ·ıı" ""d r .• er bin tonluk iki zırhlı yaptırılacak, mı ı mu a .aa 
·~·n 3 milyar 200 milyon franklık tahsisat istenecek 

trı~~ris, 23 (A.A.) _ Munzam milli 600 r.ıilyon bahriyeye ayrılmıştır. 
l~ Clafaa tahsisatı olarak hükfımet par- Diğer taraftan hükfunet İtalyanın 
i te~~dan üç milyar 2 0 0 m ilyon frank yaptığı aibi .35 e r bin tonluk iki zırh-

"''ega ka . r t:> llir ~. rar vermış ır. lının da aynca tezgaha konulmasını ka-
~ltv , l"nılyar 800 milyon fr~ h ava 

\ etlerine tahsis edilecektir . rarlnştırmıştır. 

1 At t .. k •· a ur un 
Tebrik 
Telgrafları 

Ankara, 23 CA.A.) - Lltvanya.nın mil
li bayramı mimase:::!Ule, Rei icumhur K. 
Atati.ırk 11e Litvanya Reisicumhuru B. 
Smctona arasında aşağıdaki telgrııflar 
t.ent.i olunmu tur: 

Ek.,elans Ana tııs Smetona 
-1.itvan)a Rei icumhuru

Kaunas 
Litvnnya mnii bayramı münıısebetile, 

El e- lansınıza en samimi tebriklerimi 
bilclirir ve şahsi s::.:u'letleri De Lih':nıya
.ıı n refahı hakluud:ı.ki hararetli temen 
'llllerimln kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk -Ek>elans Gazi Kemal At:ı.turk 

-Türkiye Rei icuınhuru
Ankara 

mahkum oldu ~Jkrna 'e Mılletkr Cemiyetı paktrnm 

1 
Ş~m ?3 (A.A.) - Muhalefet şe.flerınin 

r utıı:kcmesi dün b:trnıştir. Meb'us Mu • 

1 

nir Aclf.ni, sabık meb'us Zeki Hat b \'e 
gozetc ci Naisıp Dahil. gayri kanuni si • 
. vasi toplımtılar ) apınak ve ihtilale !~ş -
vik ecl'r mahiyette nutuklar söy1 'Jl'Ck 
surclile iğt şas.nra sebebiyet vcrd kle -
r 'ldC!l dörder ay hapse m:ı.hkÜm ecrt -
ınislt•ı clir. 

e"~ l:ırına mugay rdır. Butiın bu :ıhval, 

İng·ltcrenin, vaktile Almanya ve ha:ya 
t:mıfından ileri sürülmi.ış olan bir döı tlcr 
mb:ıkı 2 kdıne kadar ileri gidebil,.ceği 

zclt~hını Amerikada uyandırmaktadır . 
Hatta bazı mehafil, İngiltcrenın, bu 

haı Pkcti ile beynelmılel ahlak kaidclc
rindnn dahi sıyrılarak her ne pahasma 
ol ır-;a oi.sun. kendi menfaalierıni koru
mak gayretıni gUtmcktc olduğu net c ~-

Ba fA"-an Antantı si;ır \•ar!yorlar ki, bu da. Avrupa \ uk•ın· 
,.. • tıo·n yenı dünyada hfısıl ettiği gııyri 

.r. oıııe;.:ı 'JllÜC'a d intıbaın ne büyük ve dcrın dıı-
( Bas tarafı l ine sayfada) . ğm.u gösterir. Hatta, buna, İngiltcrcye 

1 Misafp·lerimizi bugün hud~dda Pıt- ko ·sı hasıl olmıya başlamış bir hıddch 
I) on istasyonunda karşılamak uzere Ha- ba)nngıcı demek de doğrudur. 
ı·k.~ e Vekfıleti namına Rıfkı ve Seyful-1 Şiındıye kadar Amerikadn, beynelmı -
!ah i:c? Yu ,oslavya sefi;ı Acemov.iç: Yu-1 Jel tesriki mesaiye taraftar görünen \'C 

nan sefiri Rafael, Romanya sef1_rı Te- 1:-•t y0ldn şiddetli propagandalar yapan 
lcmak dün rece saat 23 ~e ~usus~ tren- ı kimselı::r, bugün, artık, bunun aksı bır 
ıP Sır~rncidcn P tyona gıtmışlerdır. 1 hattı hareket takib etmiyc meyyal gö • 

l:'cniden elde edilen i tiki.ilin yirminci Mi afir erimizi hamil olan tren bu- rÜı)mektP ve Amerikanın Avrupa ıle 
y:ıldönümü münasebctlle tebrikleri ile fın • aat \ 0-\ 2 arasında Pity.ona mu va_- alaJ.-adar olmaması lazım geldıgi f krmi 
ı.ıt"·nn,·ıınm ve &<"lhsım ıhaltkmdn izhu 
J ütrırnda bulıınd •'•Ja rı t f'.menn terden sa nt etı 5 bulu,1acak ve buradan gı- rnucafaıı etmıye başlamışlardır. Fak:ıt 
dol:ıl, t:k elansınıza hararetli surette te- d n h· ne mısafıı lerimızın \ a onları b r zamunlar kabil olan bu haltı harek ti 
ek'l.urı er ederim. f b n-ıı ak hu. u-.i lren 12 de Pıtyon- hı•g'..ın tnmamıle müdafaa etmek ve tak1b 

An:ıstas Smetona c. an he .. k •l edecekt.r. Bu tren saat 20

1 

eylı.:mek mumkün değılse de, her h..ıldc 
• 1 de 8ırkec V~ f~ erektir. mC\'CUd Vllziyctin yenı Ve eski dunya!ar 

Japonlar hır Suvyet rı s rırıc~· mız burada a-.kcıı me:a- mü,asebatı üzerinde tesir yapacagı mu
sim e 1<aı : anacakt:r. Vah \'e beledıyc hak~ktır. Nitekim, bugünlerde, bu 

vap urunu reisi Muh'dclin Üsti.ında~. İstanbul ko- me\'?U etrafında İngilte:eye karşı bir b~ 
mut2nı, merkez komutanı, Belgrad se- y:mrıame neşredilerek Ingiltcrenin de • 

tevkif el H er frimiz Hav~ar, B~kreş ~?f~~·imız .Ham-ı J"'IClm1tik davalar kar5öısında gôster1>ceği 
du'lah Suphı, cmn yet mudur Salıh·K1- lnkaydi nisbetinde Amerikanın da İn -

Moı::kC1va 23 (A.A.) - Japon mt•mur- ı l ç ve di • e:· zevat istikbal merasuninde 

1 

gilterEyc karşı alakasız davranacağı bil
krı, henüz söylenilmiyen bir sc:babrlen 1:-ıulunacaklardır. ctnlecel...1.ir. Bütün bu ahval, fikirlerde 
ciolnyı Husn Stzkstroi adınJaki Sovy t j Mi.ıteakıben otomobiller~e Kop'"ı.iye 1 ha!:t' olan şaşkınlığın ve ta1nbi ıcab den 
vapurunun 35 kişiden ibare• o'an mür •t- har. kPt ed ecEk ve hususı yerde ya- yolu hıtihab etmekte duyulan tereddi.ı • 
tebatı:ıı \'e 37 yolcusunu tevkif etmişler- na mı~ bulunan Akay vapurile Haydar- dlin ne derece büyük olduğunu göster.r. 
dir. paş~) et !!eçi ecektir. Murahhaslar bura- Selim Ragıp Emeç 

Mısırda müdlıiş 
bir yangı:ı 

da husu i trene bineceklerdir. Tren sa
at 21 de Anka:-aya hareket edecek ,.e 
avnı merasimle uğ"urlanacaktır. Sirkeci 
v~ Ha:.•darpaşa istasyonları Türk ve 
:müttefiklerimizin bayrak1anle donan-

Ağalıanın oğlu 
lstanbulda 
H~ndistan Müslümanları İsmailiyele-

ını~tn. rin reisi olan meşhur n.gahan'ın oğlu 

15 /l;şi ve 90 0 ev yanAı Kon!;ey içtimaı 28 şubatta bitecek ve Ali Han Suriyeden geçerek şehrimize 
• Ayn: gün murahhaslar Anka~adan ha- gelmiş ve burada iki gün kaldıktan 

Londra. 23 (Hususı) - Kahireden reknle 1 mart sabahı şehrimize gc1e- sonra dün akşam İsviçrey~ hareket et-
l• •• d hildiri'":1or: Şimali Mısırın bir kasaba- reklc::c!ı. mi~~ir. 
lYJareşal Göring Ankara a sında y~nq;n çıkarak 650 C\' yanmıştır· Dün gelenler Alı Han, dün Perapalas otelinde hır 

Yangın civar bir köye sirayet etmiş ve Yugoslavya hariciye nezareti umuru rnuh&rririmizi kabul ederek sorduğu 
Lehistan da bir cinayet ıso ev de orada yanmıştır. s·~ as ... e 01uaurne refakatinde bulunan sua11cr,p şu cevablan vermiştır: 

'var Bu ar3da 15 kışinin de yanmış oldu- b;:ızı zevat dün şehrimize gelmişlerdir. - Türkiyeye altı sene evvel bir de-
~rı Şova 23 (A.A.) - Alman hava na • Ankara, 23 (Hususi) - Bugün Bend ğu haber verilmektedir. Bunlardan başka Vreme gazetesi baş- fa dah~ geldim. Şimdi arada pek az za-
b;ıt\ı lllcıreşal Görıng Polonya reisicum • dı"!'csinde umumi evlerden 7 sayılı ev- muharriri j vetovski ile Yuvanoviç, man geçmi. olduğu halde yollarda ge-
ı,. e~ tıun davetini kabul ederek Bialo • de bir cinayet olmuştur. Kastamonulu •

1
· randa bu•• yu•• k Gavriloviç, İsmilaniç, Bristiç de gel- !irken pek çok yeni umran eserlerıne 

~c:ıı ~ 0rrnanhı.nnda avlanmak iizerc Mehmcd oğlu Gazi sabah :saat onda e- mistir. rast:adım. Fakat İstanbulda esaslı bir 
CtııYcıya gelmıştir. vt:- girerek Hasan kızı Nesibeyi odasın- ı· ki l ...:._1 Bu •i.iıı de Yunan matbuat cemiyeti değ'ş klik görmediğimi de kaydetmek 
~Qa da miiteaCldid yerlerinden yaralıyarak şe n 1 er yapı U l r.eis; Zar·fi, Katimerini'den Vi ahas, isterim. 
ıt. lllmer Eriş öldürmüştür. Cinayetin sebebi !ıcnüz Etnikı'den Politis, Etnos'dan Daska1ıç, Çok sevdiğim memleketinizde görü-Lr',eb> Tahran, 23 (AA.) - Majeste Peh- ı k 

>ı. Us namzedi• an1 nşıl~mamıştır. 192 Pro:yp'dan Durusos, Akropolis'den Ye- ece ve tedkik edilecek o kadar çok 
------ lcvi'nin 22 şubat 1 de Tahran üze-l"lk ramis '!cleccktir. şey var ki. bunun için en az i.ıç ay kai-

l\ ~''hara, 23 (Hususi) - Partinin Denı·zhan ı. Ul'" llm rine "'tiı·iiyerck iktidar.ı ele aldığı tari- mak ı· d • al .J( u " Rumen, Yunan, Yugoslav meslekdaş- r azım ır. 
"'"".,, ıneb'usluklara göstereceği hin yıldönümü bütün Iranda hararetle B b · d' 1· · d b 1 l) " 1<-edı · r..ıu"idı·ı·ru·· Jzıııirde larım!z bu ün Ankaraya gideceklerdir. a am şım ı s\•ıçre e u unuyor. 
r~ktö ~.r urasmdn Iş Bankası Umum 1,.1 kutlanmıştır. General l\fetaksas memnun KendisiJe orada buluşacağız. Babamın 
llıuhu Mu"mmer Erişin bulunnca- Ankara. 23 {Husu~i) _ Denizbank Şah ve Vc1iahd Tahranda yap·lan bü- Scl:ı-ıik. 23 (Hususi) _ Ankaraya önümüzdeki sene Tü~kiyeyi ziyaret et-

il) b'us ak~ak addedilmekt:dir. Eriş llmuın Müdiirü Yusuf Ziya Öniş bu ~ uk askeri mera imde hazır bulunmuş- g·tmek~e bu'unan Basvekil Met k as mes: çok muhtemeldır. 
lırnurn se~ıld.:kten sonra da Iş Bankası brdn. Bu münasebetle yapılan geç'd 
1it:.~ edl\ıudur u··:u··nu· uhdcsın· de muha- ak~aıf\ izmire hareket etmiştir. 1 t·· 1.. t 1 ,.e rehkatindeki heyetin rakib olduwu Du .. n al{şamkı· yangın 

"' ~ .•• · ·- · ··· · -·- · · - · ·-resmine tayynreer, mooru opar, 1 • b b h ecektir --...... .mrnsı trerı u sa a burcıJ :- rrelmiştir. 

t . '-- ' 1 tmklar ve zırhlı otomobiller de iştirak B Dt"n gece, Zindankapıda hır çuvalcı 
la} 11 t 'Jul hap·ıshanosı· yı" ılır.,,, etnıistir iıyük bir merasimle karşılanan ~"<:- ..:ı··ı.::kfııPnda vangın ÇJkmı", derhal ve-

Yan l"adyol 3.rl Arabca 3 an IJ 1\ l\v • . vekil Makedonya umum valisi tarafın- . tisen itfaiye tarafından, etrafı sarma-
n Zı .. ~ .. danların tarı· hı· R d . k"" dan şerefine verilen ziyafetten sonra d eşr· h k t ·ı j • · • an söndürülmüstür. to ıya es 1 er o manya a su un ai{~um gene hususi trenle refnkatinleki -- ·-· ......•.• ~ .... ·~ ·-

;-ıa~rı:~ra 23 (A.A.) _ İtalyan Bari 1s - Bu çok şayanı dikkat yazı seri· heyetle bi:-likte İstanbula hareket et- <:ilerini k~bul eden General Metnksas, 
~~i h~~~ab ?1emleketlerine İngiliz i;- sinin ilk kısmı bugün sekiz ınci Bi.ikrcş, 23 (A.A.) - Siyasi bir şah- miştir. Başvekil ve heyeti getiren tren ıJk zı) .ıretindcn fevkalade guzel intı-
- llt aı.~ ndakı neşriyatın ı kesmi~tı:·. sayfamızdadır. Okuyunuz r 1 siyet!n ö l dilrüldüğüB .. h.akkında dönen yarın sabah Türkiye hududunda bulu- bala la döndüğü Ankarayı tekrar ziya-
~tl,ri;'arn Arab musi kişinaslarının e- şay ialar asılsızdır. utün memlekette nacaktıı . retindcn dolayı mhayetsiz derecede 

1 Verıni§tir \.._""---------------',,} tam b~r sükunet hüküm sürmektedir. Hareketinden evvel Selanik gazete- memnun olduğunu söylemiştir. 



Bu yıl Sıhhat Veka:e'i ls·anbul hastaneleri için ayırdığı 
tahsisah iki milyo:ı lira· a çıka~acak 

Haseki hastanesine doğum için mü- kAmilen gezmiş, ihtiyaçlan ve yeniden 
raraat edenlerin sayısı ziyadeleşmekte- ya1Jı acak ilaveleri tesbit etmiştir. 
dir. Hastaneye vaki müracaat mevcud Sıhhiye Vekaleti İstanbul hastanele
yatak sayısının çok fevkindedir. Hase- rine her sene bir buçuk mi yon liraya 
ki hastanes:ndeki doğum kısmına yeni ·ak n hir para harcamaktadır. Bu mik
yatak ilave i için tahsisat konmustur. 1 dar n 1938 mali yılında iki milyon lira-

İstanbul h:staneler·ne di ~ er vi ayet- )a ç .karılması için tedkikat yapılmak-
lerden yapı'an tehacüm devam etmek- tad·r. 
tedir. Beled ye dışarıdan yapılan mü- Üniversite büdcesine konan 503 bin 
raraatlerin lfepsine cevab verememek- !ıra ile hastanelerde yeniden klinikler 
te, diğer belediyelerin arzuları tama- açı acaktır. Bu suretle muayeneler da
men yerine getirilememek edir. İstan- ha seri şekilde tamamlanacaktır. 
bul hastaneleıindeki yatak sayısını, ge- Snnntoryom sayıları ve yatak mik
Tek S!hhiye Vekaleti, gerek belediye :farları kafi değildir. Belediyenin Va
gittikce ziyadeleştirmekte, Üniversite lidehaemda yaptıracağı sanatoryom i
büdcesıne kc.ınan tahsisatın bir kısmı i- çin tedkikat yapılmaktadır. Maarif Ve
le de yeniden muayeneler için klinik a- kalf'ti tarafından Validebağında yapı
çılmaktadır. İstanbul hastaneleri en lan sanatoryom binası da tamamlanın
mükemmel şekle ifrağ olunacaktır. ca 'hur.:tya memleketin her tarafında 
Sıhhiye Vekaleti müsteşarı Asını bir okuyan talebelerden sıhhati düzgün ol
müddet evvel İstanbul hastanelerini mıyanlar alınacak, tedavi edilecektir. ........... ~---.-~ 

Miltef errik: 

Mercan • • 
cınayetı 

Katil 16, ma' tül de 17 
yaşında imişler 

Yedi yıllık bir suç 
duruşması dün bitti 

Suçlu Validei Hidivin yalısından hırsızlık yapmı1f 
da kendisini yakalamak isteye:ılerden birisini vur. 

.. uzun müddettenberl ağırcezada devam e-ı ye ald davadır. Hayri de nakzen 
dvn bir cinayet davası, dün neticelenmiştir. ruşmu.ı sonunda 2 sene ıı ay baplt 

Suçlu Altındiş Ömer, 930 senesinde bir gun edllmlştlr. 
Valldei Hldivin Arnavudköyündekl köşkü • • cıabiunde, Alinin evıne gtimı, ve bizmetcı Bır tavzıb 
Zeynebl bağladıktan sonra, yakındaki gara
ja götürmüştür. ~rada arkadaşı Rızayı da 
bekçi bırakmıştır. !çerden Ali ve kansı Şem- altınca münteşir satırlarda; aı 
slye ald para, mücnherat v.s. glbl birçok km d:ıJremde ihzar edlld ı ve 
kıymet.ll eşya çalan suçlu, tedarik etti- 1200 lil'anın benim önümde sayıl 
il bir otomobille kaÇ!lll§tır. Sonra yakalan- cUlmı=!ktedlr. 
mış, bu sefer de Bakırköy hastanesinden kaç- Dalrvmde bu şekilde hiçbir nı 
ınıştır. H~dlSeden dört ay sonra tebdllen rPyan etmemiştir ve bahai ıeçen 
dondurmacılık ettikleri mada, Horhor cad- benim dairemde hazırlanmam 
deslndt"n geçerken, Alinin kansı Şemai suç- Saygılanmın kabulünü rica ede 
lulan görüp tanımıştır. Bundan sonra ikisl istanlnıl Al 
de kaçmaia başlamışlar, kadının batırmaaı Gal it 
üzeriıle halk da kovalama!a başlamıştır. Bu 
sırada Ömer tabancasını boşaltarak, taklb e- ı y 
dE'nlett!en balıkcı Mahmudu ve bekci Hüsnü- aman 
yü yaralamıştır. Mahmud nakledlldill hasta
nede öl!D.tiştür. Yakalanırken eroin 

tini yuttu, fakat p 
hastanede nıide,.in 

~ıkanldı 

Rıza eneJce ppılan durutma aonunda 
soygımculuttan 3 sen97e majıt1UJı ed11ın1ft1. 
Tımarhaneden kaçan öiner hakkında ile, 
muvakkaten tatll karan verllmlftl. ömer 
yakalı:ı.rıdılttan sonra onun da muhakemesi
ne bsşlıtnılm1' ve bu dava dün bitmiş ve suç-
ln Ömer katll ve soygunculuk suçlarından le;- Beyazıdda oturan sabıka 'ı 

Köylerdeki damızlıklar GUmrOkler umum mGdilril timaen 11 sene, 6 ay hapse mahktim edilerek, Ntjadm eroin sattıkları 8 

dk
"k dil ek t_ • d Id" lmme hizmetlerinden ebedi mab---' .. etlne te ı e ec ızmır en ge ı 1 ıcarar verllmlştir. ~~ kaçakcll!k bürosunca evlerinde 

. Bdglarlık işleri 

Viliyet baytarları köylerdeki damız- İzmir gümrük muamelltını tedkik Katil Arif Ka ·ı k aramada yatak ve yasdıklan bğa yoramıyan hayvanlan burmak ve ve teftiş etmek üzere bir hafta evvel Dünkü nüshamızda Mercanda bir cl- rl~lı8 aynana~ınl yaralı. an bir paket ve çantalarında da blt 
Silivrt:ıe yoni açılacak boğa deposuna hmtre gitmiş oıan gümrükler umum noyet olduğunu; Arif adında birın·n lır adam mahkOm oldu roin ve buna karıştırmak içın 
damızlık temin etmek üzere yarından müdürü Mahmud Nedim Gündüz dün Ha.san ismindeki arkadaşını öldürdügw ü- n...... dıklan tebeşirler bulunarak 

h 
. . .. . .u .... ~!\Z adasında medenl niklh blllfında ı · . 

ltıbare..'l köylere çıkacaklardır. Köyler- şe_ nmıze ge~işlir. Umum müdür bir nu yamııştık. Katıl Arif henii2 on altı blrllk\e ..,.oıtı ıııatbule ne......,,. tı ııe ve suç.ulıı:'" beş ncı ceza nuııııs~ 
deki damızlığa yanyacak yavrular hu- muddet şehrımı~ kaldıktan sonra An- yaşlarında olup öldürdüğü Hasan da yaralıyan Mehmed otıu Anıl ........:.... 1 sevkedilmışlerdir. ınısl idare büdcesinden satın alınarak 1 karaya g:decektır. ondan ancak bir yaş kadar büyüktür. sene. 3 ay. 29 gün lıapae .. l'abua ııe Mat- e Kızıltoprakta oturan 
Silivri denn~una gönderilecek ve bu Şehir bandosuna yablı talebe Tahtakalede Kırkçeşmede oturan A- buleyt '10 Ura tazminat vermeıe malıtt\m e- Nej:>.dl!l eroin mübte.ası oldu r-- . fl D d dJlmtştır roin tedarik ed . .. 
hayvaı,lar depoda beslenerek boğa lh- • abnaealı: rı • ovu paşada Açık medrese soka- 1 . . . ememesı yu 
tiyac> olan köylere meccanen dağıtıla- K t b "Iı Şebi . ğtmla oturan Hasan ötedenberi arka- ki ıhttllS SUÇIUSU mab:.Om edildi ze uğradığı memurlarca görü 

8 

caktır. na ;~:~:.~=er a~cak~ır~~== ~aşkd"aha. Hırsızlık ve yankesicilik yüzün- Dlln atırcezada 1k1 lhtllla davası neticelen- ~~~~~~::n ?şte~inci ceza m 
da müsa_. --~- en bu yaşta zabıtaca malUın ve ırılş~lr. "' • Sa~·-•ı-.•• 

Karadeabde fırtma keaildi 
Blrk:ıç gün evvel Karadenizde başlı-



SON POSTA Sayfa 5 

'--------------------------:--------------~~---------·-------~---------=-Ar nı u dl u Egenin en 1 Dört köpek Kızılcahamamda yiyecek 
modern ko··yu·· oldu Bir kızcağızı ve yakacak buhranı var 

Parçaladılar ~~ 1 ~o Yun sporcuları lzmirle spor temasları yapıyorlar, Yenidoğan nahıyesinin Hacıtuğrul kö-
}'de • d 1 k yünde bir facia olmuş, dört azgın köpek 

şınıdı· de bı·r Cumhurı·yet mey anı yapı aca y Ayşe isminde 12 yaşında bir kızcagızı 

parçalamışlardır. 

Ayşe yanında bir süs köpeği olduğu 

halde komşuya giderken dÖL-t tane aıgtn 
sokak köpeği kızcağızın üzerine hücum 
etmişlcı· ve ısı•maya başlamı~lardır. K1z
cağız bu azgın köpeklerden kurtulama
mış, kôpekler kızcağızı çek_e sürükleye 
derin b•r hendekten aşağı yuvarlamı~

lardır Kız, faciayı görl"nler tarafından 

hendekten alınarak evine göturülınü~ ve 
teciavi altına Rlmmış ise de aldığı yara
ların teı::iri ile birkaç saat sonra ölmüş-

ç azar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... l\lükemrp.el 
fransızca .. 

ing;Iizce, ... Ve daha bir çok şey • 
kr de bilirim ... 

Hasan Bey - Kafi değil 
azizim. Daha kimleri bilir

• ? 'Sll1. 

kar,a la.:,tırılmıstır. 

Kızılcahamam d()ktonma takdirname 
verildi 

Dert sen0du1 bPri kaza rnınlalrnsında 

fı erıgi mücadelesinde vedispansere mü
racant eden hastalann tedavisinde a1.amt 
biı gayTLt gösteren kaza hükumet dok .. 
torıı İbrahım Alp Sıhhat Vekaletince 
takdirname ile taltif edilmiştir. 

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

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ 
Gern1'l•te .roksul \'t>Cuklnra yarclıın 1 1: oıgndda resim sergisi 

Çocuk Esitgeme Kurumu Gemllk şubesi Yo,gad <Hususıı - Lise resim muulliml 
okulhrdaki 150 fakir ve o~üz çocuğa elbise, bir sene zarfında talebesine yaptırmış oldu
U.}'a~l:nbı. şapk.-ılarile mekteb levazımı tevzi j ğu resimlerin en guzellerini tefrik ederek 
etını~tll'. bunlaıla mekteb binasında bir sergi aç.ınış-

1'rabzonda Kıııl:\y balosu • tır. Çocuk velileri akın akın sergiyi ziyaret et-
Trabzonda tiçiıncü umumi müfettişlik bl- mektedirler. 

n·ısl'ıeıa kızılay için bir balo verilmiştir. Ba
loda vali ile konsoloslar da davetliler meya- llalıkesinle yeni ta)inler 

mnd:ı bulunmu~lardır. Dur:;unbey hususı muhasebe memuru Kanı .. 
Bo~·:ıbad Kızılay kon~re:si 1 n!n gi;~iilen lilz!un üzerine vazifesine nU:ayet 

Boyn.bad kızılay kurumu şubesı geçen haf-, Vt.'rilmış ve \ ekalet emrine alınmıştır. Ruşvet 
ta yıllık toplantısını yapmıştır. Bu toplantı- aldığı 1ddlasile mahkemeye verilen ve beraet 
•1-ı kurum başkanı Refik Tuzlu kurumun bir ('den Bürhanlye hususi muhasebe memura 
yıllık fa:ıllyet1 hakkında izahat vermiştir. Rıfat F.lalyeye, Balye hususi muhasebe me-

Geçen yıl kurum tarafından Knvaklıköy munı Hakkı Dursunbeye, Bürhaniyc hususi 
harlkzndeler!ne 570 Hra para yardımı yapıl- muhnsebe memurluğuna da tahriri arazi ko-
ıuıştır. misyonu reislerinden Tevfik tayin edilmiştir. 

Köylüler de bu hnrikbedelere 1239 kilo Halıke:sir öğretmenleri yardım sandığı 
buğ·day vermişlerdir. Kurum başkanının iza- kurulu) or 
h~ltıı1drı.n sonra yeni idare heyeti intihabı . . .. _ 
y;:lpılını.ş ve eski heyet yeniden secilıniştlr. ~.ıhkesir !Ik 0.kul ogretmenleri yap ıklan 

Ceylıand:t iskan tectisleri bı. toplnnt~rla hır .r,ardım sandığı kunnağa 
Ceyhan (Hususi) - hkan mUfettişi Nihad knrnr verınışJerdlr. Oğl'etmenler yardım snıı· 

Ülkmen şehrimize gelmiş, kaymakam Nured- dı~ıııa her dJ' muayyen bir para yardımında 
din Öcziibek ile birlikL-e Kırmıl mınlııkasma b1ulunn.c~lt1.~r, !'tr.knd::ı.slarınm herhangi bl
verleşllrilen goçmeıılcrin vazlyetinl tcdkik 1' nh! oluınn ve dığer bit' suretle feH\kete u~-
etmiş'lr. ıadı ı z:..m~n sandık derhal bu 617retınenin 

Orman mesaha inıtihaııı aıle..,·ne vey.:ı ynkınl,ırına nakdi yardımda bu-
Sıvııs (llusuc;i) Orman mesaha memur- lun ı ·aktır. ÖP,-retmenler ene bu toplantıda 

!arı a!·asında bir imtihan yapılmış, imtihana b.ı de seyahat kolu kurmuş! ırdır. 
20 kişi girmiştir. Kazananların evrakı Vekı\
Jete gönderilmiştir. 

Ağaç yetiştirme kursu 
B:ıhkesirde köyler için acılan ağaç ye•i!l

tirme kursu kapanımştır. Kurs ıo ı;un d v m 
t:t.11ls. 400 koylü ağaç dikme, aşılama. buda
ma usulerini öğrenmişlerdir. 

Kırşehir sulh lıiikiınliği 

GeHde <Hususi\ Kazada üç senedenbc-

Tokatla Tarha! arasın~a 
oto~ ·s servisleri 

Tok [.ı U&l) T 'rnt beled y rci 
si il,:· o obus mü1' \ aa.,ı için İstanbuıa 

· ı ;.t'r. Bu otobiı 'er T k<1tla • T.1 hal 

ar "'ıncb munt zam sf'rviskr yapacak· 

tır. H· Ik bu sur1=tk hem ucuz, heııı de 
r! hukuk hfaklmliği eden Saim Bi~elınan bu 
defa Kırşehir sulh hukuk hiikimll~lne tayin 
edilmiştir. 

Sı:ılın Blselnıan şerefine Gerede Halkevln- emın bır ııakll va&ıta'>ına kn\'uşmuş ola-
de blr aynlı~ ziyafeti verilmiştir. ı·aktır 



-

Kadın ile erkek 
Arasında yaş farkı? 

· Tarsusta oturan bir erkek okuyu
cwn kad:nla erkek arasında yaş far
kının ne olması icab edeceğini anla
mak istiyor. 

Kendisi 31 yaşındadır, ve 1 8 ya
şında bir genç kızla tanışmaktadır. 
.Vakıa kıza henüz ümid vermemiştir, 
fakat tehlikesizce konuşma hududu
nun son noktasına gelmiş görünmek
tedir, ya münasebeti kesmek, yahud 
da esaslı!a~tınnak lazım ve bana so
ruyor: 

- Bu kızla evlenirsem mes'ud o
labi~iı· miyim? 

* Şark eski zamanlarda kadınla er-
kek arasında 1 O dan aşağıya inmiyen 
mühimce bir yaş farkının bulunma
sına lüzwn görürdü: 

- Kadın çabuk yıprar derdi. O 

v;ıkit, yaşama, ve sıhhat şartları bu
~ünkünün aynı değildi. Bu itibarla 
kadınla erkek arasında mühimce bir 
yaş farkının bulunmasını isteyenle
r~ fazla haksızlık da isnad edilemez
di. Fakat buna mukabil garb kadın 
ile erkek arasında mühim bir yaş 

farkının bulunmasını hiçbir zaman 
istemedi. Son zamanlarda ise 2 3 1 

ya~ farkile iktifa eder oldu. 
_B11gün biz de onlara yaklaşıyoruz. 

Bın~enaleyh 37 yaşında bir erkeğin 
18 yaşında bir genç kızla evlenmesi-
ni niraz tehlikeli görürüm. Fakat bu 
mesele her şeyden evvel bünye ve 
konstitüsion meselesidir. YaR farkı 
har:c:inde, okuyucumun bu· kızla 
rrıes'ud olup olamıyacağı meselesine 
gelince, ikisi hakkında da elimdeki 
malumat azdır, bana söylediklerine 
islinad ederek bir hüküm veremem. 

TEYZE 

Bacaksızın maskaralıkları : Kaybolan köp~ 
4 • ' ~ !· ı • 1 

l 1 



Kaşifler 
~itine· k. 
~ (, 1 UŞif - Kutupda so· 
tıö kadar fazla idi ki, yak
c:ı:?nız nı 

l:t.ı1o urnun alevi bile don· 
ı"'itU. 

İkilıti k• . 
11.>, aşıf - Bu da bir şey 
"""n· ız daha - - .. sogugunu gor -
~ konuşurken birbirimizin 

dan .... ı.a .. ··ı ki...:'· • 1"1.l\. n soz, o e ·un 
~ gitmeden donup ka
Y<>rdu. 

o 
Kur!ulacağız 

'lli. 
Zirn komşu bir radyo almış. 

~ - Darısı bizL'Tl 
komşunun başına. 

- Neye. On1ar, 
radyo çaldıkları 

zaman dinliyece.. 
ğiniz için mi bôy-

' lr - ı le söylüyorsunuz? 
)~0 <ıyır, radyo sesinden kızlarının pi .. 

sesıni duymaktan kurtulacağız da.. 

• 
'c Boyatacak 

'lrson, çorbadan gene bir siyah ra; 
çıktı. 

Bugün so· 
nuncudur bayım; 

yairından itibaren 
tekerrür etmez. 

- Aşçınızı de -
ğiştiriyor musu • 

~ liı \>ır 
•tııc~!' fakat bugün saçlarını sanya 

anla -

- B"r ispiritizme tecrübesinde bulun
muş, o zamandanberi masalan bu 
tarzda taŞ1yor. 

Cambaz - (Karısına} Kahve dcğ;r
meni Icizımsa çek al, ôteJ.dler kalsın! 

- Bundan yüz sene evvel ticaret 
nasıldı"> 
- iptidai h ·r tarzda idi. Peşin para 
ile yapılırdı. 

Aydınlık 
Sarhoş, gece sokakta bir şey 

ar:yordu. Bekci gördü, sordu: 

_.,,, Ne arıyorsun? 

-·· Para cüzdanımı düşür ~ 
düm. 

cğım1 

o 
Ha gi sokak 

GE'.nc er"kck, genç kızın peşinden k~tu: 
- Bayan ba) n. 
- Bir ş y mi 

söyliye~l:siniz? 

- Evet baynn, 
bana şey şey_ So
kağın ismini söy -
ler misiniz? 

- Hangi sokafiın? 
- Sizin evin olduğu sokağın! 

o 
Çi;ek 

kabul etseniz bayan .• 

ama ... 

o 
Kemi~leri"e mi? 

Dedi, kasab sor· 
du: 

Kemikler:ıe 

et alıyordu. Bu sıra-

.nıi, yoksa kemiklerini 
yı:n? .. 

mı ta1·ta· 

o 
Dalgınlar 

Dalgın erkek evine gelmişti: 
- Karıcığım, de

di, bizim yeni me
mur çok dalgın a
dam, evine gıder· 
ken benim şemsi· 
yemi almış g~t

miş .. 
Kn~m kocnsına baktı: 

- Sen de daktilonun şapkasını b~ına 
giydığinin farkında mısın? 

\ Sarıya boyatmış 
Çocuğa sordubr: 

- Sen siyah saç

lısın fakat kiıçük 

kardeşin sarışın .. bu 

nasıl olmuş? 

Cevab verdi: 

li)ti,, 
d .r<>r anız a . ' 

s.ı ern· ı ın. 

- Çol· şükür sükunete kavuşabildim.. Vapurdakilcrin gürültüsünden başım 

sişmişti. 

- Küçük karde -

şimin doğacağına 

yakın annem saçla. 

larını sarıya boyat

mıştı da. 

Sayfa 7 

Mi a onun kuds yeti 
Japonlar Mikadoya bir 
peygamber gibi taparlar 

Japon imparatorunu gö .. üren tren mahalli maksuduna 
altı daki:Ca geç varınca makinist, ateşci, şefdögar ve. 

dört memur derhal harakiri yaptılar 

stıh'!lihi altı sene hapse mahkUın e<lil~r ... 
İki sc"le g çer ... Gazete tekrar intisn ı 

cde.r ... Karı bulamaz ve çöküp g"dcr ... 

Mikado geçiyor 
Mikadonun bir resmi 

M.ikado hastalandığı vakit doktorlar o-
Mıkııdo şchird.e gezmeğe çıktığı va • r a el süremezler... Meğer ki kend s n'n 

1 
kıt ~a ~ona ~ar ı ~deta secde etmek ın<X!- muvafakatini istihsal ets nler. Bu takd',r.. 
burıvetındedır. Kımse M kadoya bak • d . . k ld' 1 g'ycrl"'r • c ınce 1pC' e ıven er ı " ... 

1 mak hakkmn malik değildir. Gün~şe nt- . . 
fı n:ızar edılemiyEceği gibi M kadoy.ıı da- j Mikadonun elbıselen 
hi atfı nazar edilemez. Bu herkesin harcı Mlkacionun terzisi dahi onun vücu • 

ı de[!ildir diı.ne el süremez. İşi bilm yen ccnC'bi tl ?-
Bundan bir kaç sene evvel sağır b;r loma!Jar ve gazeteciler M.ikado gibi çok 

dülger bir insaatta çalışıyormuş. Mika • bu~ tik tir ~ahsiyetin fena giy"ndı ım 

do şchrP çıktığı vakit düdükler ötC'r. Bi- hayret cdeı ler. Halbuki terzisi bir man· 
c·are dülger düdükleri duymaz ve yeruı- ken iizcrinde provalarını yapmaktaJır ... 

Mikadoya el sürmek de kalır. A1ay sür'atle geçer. Dülgerın 
aklı sonradan başına gelir. Ailesinin şe
refıni korumak için derhal harakiri ya-
peır ... (Bir nevi intihar.) 

Mikadonun şerefi için 

M•kadonun kudsiyethıi tenkid etmek 
cür'etini gö terecek şahsın bir tek ce?.ası 
vardır: idam ... 

Milrndoya el sürmek cinayetlerin C'n 
buyüğüci.ür. Bu hususta bir kaç ay evvel 
cere.vım eylemiş olan bir vak'ayı an!u • 
t .. cağız .. 

Bı 1nd3n bir müddet evvel (Mikado) 
treJ"le bir· seyahate çıkar. Tren maha 'li 
maksuduna yalnız altı dakika taahhürle 
varır. Makınist, atcşci, şefdögar, dört me
mur der hal harakiri yaparlar. 

Bi:- gim Mikado arabasına b'n ıkPn 
ayah kayar ve düşer. Saray hizme•ka.
larındnn biri derhal koşar ve Mıkadoyu 
kaldırır. Fakat hemen mahkemeye ıc.ev • 
k di!ir ve on sene hapse mahkum olur. 

11 ka'lunuevvel 1936 tarihinde Mika -
doyu taşıyan otomobil, yolda bir taş.:ı 
çarp:ır ve biraz zarar görür. M kndoyu 
s.ııayın& bıraktıktan sonra şoför harakıri 
yapar .. 

l\lfüadonun. serveti ve şahsiyeti 
Mıkndonun şahsi serveti araziden mu· 

rckkebdir. Bu arazinin vüs'ati 4,000,00C> 
akrdır A rnzinin bedeli ise 325,000,000 do-
lardır. 

Japonynnın hakikatte iki çehresi var ... 
dır. 

'fokyoda Mikadonun sarayının etrn.fın
da iiç derın siper ile üç kalın duvar mev
cuddur. 

Ecnebiler için Japonya, cidden çok 
m'ldE'rn bir ülkedlr. Fakat da\.ıild" Ja
p.mlaı muazzam bir cemaat halindcd•r· 
Ier \'C bu cemaatin başı Mikadodur. 

-
Ortamehteblerde 
Tedris 
Usüller.i 
İstnnbula yakın şehlrlerlmlzln birinde 

otumn okuyuculanmızdan biri, bize yaz
dı~ı bir mektubda orta mekteblerdckl ted
ris u tJllerlndcn ve bazı muallimlerin gos
tercllklerl ders verme tarzından bahsedi
yor. Diyor ki: 

- İki çocuğum vnr, ikltıl de orta mek
tebde okuyorlar. Çocuklarımın derslerini 
- hlttabl bir baba olmam sıfatile - alaka 
ilr tnklb ediyorum. Fakat görduğtım şey
ler 1l<.'l11 müteessir ediyor. Me ela bir oğ
ltmıu ak nmlnrı tarih kitabına baş e~mlş, 
miıt<>mndlven o"lcrpor gönıyorum. Soru
yorıım . Anlatıyor ki, mualllm der e gel-
mi , u s yfııdan şu sayfaya kadar çalı
şacaksınız. yann derse kaldıracağım, de-
mt Ne o dersi muhtasar ve miifid bir şe
k'lcl nnlatmı , ne de kendi mallımatını 
da v r rck takrir yapmış. 

- Bu muallimlnlz her zaman b yle mi 
d 0 r verir? Kendisi anlatmaz mı? dlyo
nım. 

- Evet. hep boyle ders verir. Kendi l 
nrlatmnz. Daha evvel verdi•! ders lçln 
bh dinler diye cevab veriyor. İklncl o~
lum da ayni halde .. bir çok dersleri oldu
ğu h::ılde yalnız bir tekine çalışıyor. Son
n nkşamlnrı oğullarımın ağzındıın duy
d·ığ•ım şlk!ıyetler şu oluyor: Fnlıın der-

sin mualllml gelmiyormuş, falan dersin 
rnuclllınl ıapor almış, falan dersin muaı
Jl:nl hıırtnda nncak bir deta derse gell -
',)ormuş!. 

Mc>mleketc istikbal için yeni bir gençUt 
yetistJrmeJ.. \"azlfelerini Üzerlerine alan 
hocal:ırınuzm bu haline artık göz çevir -
memiz. lazım gelir. Çocuklarımızın bot 
bir kafa ile mekteblerlnl bltlrmelerlnin 
surunu bu gibi hocalarda aramalıdır. 
Snyın Kultür Bakanımızın nazan dik

katini celbederlz .• 

ılt' 

Fakat biz bu okuyucumuzun mektubu
n11 yazdıktan sonra kendlsinl haksız bul
dufuı:nu u sovliyereğlz. Haklı olma ı için 
isin , vak'a, yer zikretmesi ve mektubunu 
d !'Udan d -ruya alakadar makama gon .. 
dermesi l" zımdı. 

* Okuyucu1arımızın sorgularma 

cevablarımız 

Oku) urt•larımızdan N. l\l, e: 

Ycryu unde b rçok meml ketler ar
dır ki, muh elif eb blerden in a ll r u e
r n:te ıyl veya f na tesir bırakır. Arkada
şınız dn İ 1 nbulu fena gorm s, ruhu u
ı<'lrinde 0 hrln fena bir tazyik ya ığını 

hl etmiş olacaktır. Kendi ini n ak İs

tıınbulun iyi taraflarını g s'erm e ik
nııa çalışınız. fakat mun k: t ı \adt ine 
sapmayınız. 
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1 . "stanbul hapishanesi yıkılırken . . . 

Gazete s "' c ıg an z· a ar n t ihi 
krallığına • 

sınema 

Metro - Goldwyn - Mayer şirketinin sahi!:i ol!ln Samuel 
Goldwyn bu mevkie nasıl yükseld:2ini, anlabvor 

Osmanlı imparatorluğunda kimler, 
nasıl ve nerelerde hapsedilirlerdi? 

Sinema kralı na -
mını alan Samucl 
Goldwyn'in serveti 
:tam bir milyarı bul
muştur. Kendi ken -
d ini yetiştiren ve bu 
günkü mevkıini elde 
etmeğe muvaffak o -
lan bu meşhur a<la -

mm geçirmiş olduğu 

hayatı kendi ağzın -

dan dinliyelim: 

-t- l 
cHapis, cezası, yeryüzünde insanların 

birb rlcrine tatbik etti.leleri ilk cezaıar 

arasınrladır. Eski devirlerde, sadect bi
rer tec1iye müessesesi halinde bulu:ı.an 

hnpishanelerin son zamanlarda, dünya
nın birçok yerlerinde olduğu gibi bi1de 
cic ekseriyetle birer mekteb şekline so
ku lm=ıı.ına gayret ed lmekted:r. Bu gay
retin ilk eseri İmralı adasıdır. 

Havatm sade en hayvani zevklerinden 
nıa"ırum bulunan İmralı mahkumları, 
Fı:-rbest bulunan birçok kimseleri unr n
dirC'bılecek n:ce mazhariyetlere sahib
cirlcr. Bu itib:ırladır ki İmralıya cMah
kumlar cennet"» diyenler, mes'ud bir h.ı
kikati ifade etmiş oluyorlar. 

Halbuki Ostrnnlı imp<ı'"atC'rluğunun 

hr.pishanclerin! hatrrlıvanlar, idam s lı

p~sınzı götürülmüş birer masum dehşeti 1 
ve isvanıle titrerler. 

Yazan: Naci Sadullah 

- 1882 senesinde 

Varşovada doğdum. 

Babam bir seyyar sa

tıcı idi. Tasarrufa 

son derece riayet et

mek sayesinde gü -

nün birinde, M·ısevi 

mahallesinde küçük 

bir dükkan açab'ldi. 

Fakat maalesef az Zira Osman!, imparatorluğunun teş k
kiilündro Tanz'mata kadar geçen asırlar 
im•ıctadınca ta+h;k edilmiş olan cezaların 
kanlı hrihi, çok meraklı safhalarla do-

Bugünlerde tarihe karışacak 

6 - &Koğuk> lar. 

olan 1stanbul hapishanesb 

dı~ındaki ibret taşında (*) ganıeret sonra işleri fona git

rncğe başladı. Ben o 

zaman on ya ·ında 

idim. Beni mektcb -

den aldı. Vaziyet'ni 

anlattı. cArtık g't, M. G. M. yıldız1anndan Marlene Dictrich 

kc.ndıne zs bul!.. .. dedi... j hassaten gençlere çalışmağı tavsiye 
Jlk ic;i bir bank.'.ıda buldum. Kapıcı ık, rim. 

ccle-

odau'ık, po tacı'ık )aptım. Bu işler len 1 • • ,. • 
çok ~:kıldım. şiıl'ai hatırııyamıyorum 1 Marlene Dıetr ı ch ın bır cevat ı 
nma zaıınedersem işdcn çıkarıldım. Lon- A vrup:ıda bir hayli mUddet vakit rre
dradn bulunan bir akrabamdan haber 1 c:ırdikten sonra meşhur yıldız Mar!:ı1e 
aldım. Orada iş kolayca bulunurmuş. He- Dietrich Amerikaya avdet etmistir. Hu
men oraya gittim. Bir hafta sokakk.rda susi şoförü çok sür'atle otomobil ku~la!1-
sürttüm, iz.mar1t topladım. Nihayet Bur- mnktad:r. Arkadaşlanndan biri şoförii 

lıngtonda bir demirci yanında çıraklık nC' i!ida! tavsıye etmesini rica etmi~. 
J.1 rlrne ona şu cevabı vermiş: buldum. bir sene çalıştım. 

- N<.' için yavaşlatacakmış? .. . Evim-
Bir gün gazetede Amerikada kolay pzı- d,,, il "" , ·imde ölecek olursam kızım s.-

ra ~rnzanıldığını okudum. Biriktirdiğim (rC'rla kumpanyasından 500,000 dolar ala
paralar!~ Amerikaya gütim. On beş ya

şında id"m. Cebimde metelik yoktu. Ga-
cak. O omobil kazasında ölecek olursam 
alac 7-1 para: Tam 1,000,000 dolardır. 

üç :;y kaldım. Bir eldiven 

zete sat.rılığına başladım. Bu meslc~<te 

fabrıka ına Sonja F eni 3 ve ipek çort.b ar 
girdim. Yirmi yaşına g:rmiştim. Yirıni Elyevm Hollywood'a film çcvirnıC'k1e 

beş yaşımda Nevyorkun en meşhur "ldi- In('şgul bu.unan Norveçli patinaj ~ ... !Ti-

1 

ludur. 

r l:i h•'1.ishane1erin m~~hiş ~ususi-

1 

yetkri, cskı cezaıarın verılış ve mfaz e
d li!; şex ileri, hayret, ibret, nefret V<' 

ko ku duyuracak garabetlerle doludur. 

fst2n bul h?.pis'ıanesi yı!ulırken, ve 

7 - Kapıaltı hapishaneleri. 
8 - Konak zindanları. 
9 - Y cdikule zindanı. 

10 - H sar burcu. 
11 - TC'kad kalesi. 
12 - Payas kalesi. 

Ah:ret istasyonu 
nlC'mlekı>tte hapis:tanelcr·m.ze ka ş1 a- Simdi gelin sizinle, tarih sayfa',:ı.rını 
JC:.k:lyı arttırma gayesi güdülürk n b ... n, birer seyyah rehberi gibi elimize ahraK 
bu tarihin bir hülasasını çıkarmak için bu bir düzüne zindanı birer b.rer dola
biiy\ô k ~ir em"k sarfotmeyi beyhude bir ~alım. Sırayı bozmamak için evvela Bos-
zahmet saymadım. tancıbaşı hapishanesine girelim: 

Burada, bu tari11i çıkarırken büyük 'l'opk~pı sarayına giriyoruz. Meşhur or 
yardımını gördüğüm bir b'lginim'zc a- ~a :<apımn iki taraiın~a iki ~ule ~a.rdır 
cıkça tt=şckkür etmek isterdim. Fo.kzıt J~tc, Bostan:ıbası hapıshanesı, bu ıkı ku
;mcşlıur:r. lardan çok drğerli saydığım Jenın altlarında bulunan iki hücredir. 

bu meç1ıul alimimiz adının anılmasını ı Birer mazgaldan 1şık alan bu hücreie
tile istcmiyecek derecede müt"vozı ve rin zemir:ılcri, küf kokan rütubetli blr 
frral'.atkar davranmakla, beni, bu vazi- to!')rak yığınından ibarettir. Bu rüt1ıbttli 

fr;vi yerine getirmek zevkinden mahrum 1 \ e korkunç hücreler, hükümdarın gaza • 
bıraktı! 1 bınn uğ:-ıyan bedbahtların mezarıdır. 

* Hükümdardan doğrudan doğruya VP-

Tanzi •rattt:n evve'l i Lİ ll°r n "~ r ya ))ilvac;ıta C'mir alan bostancıbaş:nın 
Bostancıbası hap shancsine tıktığı biça
re n n, diri diri me-zara sokulmuş bir ;n
s:mdan farkı yoktur. 

Evvela, T c'1Zimata kadarkı O::.m.ınlı 

imparatoıfogunda, hapsetmek VC\ .ı hap
settirme!< sa ahiyetınin kımlcre aid bu-

ven ust~ıarından biri olmuştum. Bir hay- p:vonu Sonja Henie'nin ipek çorablaıı lu 1dııf1ımu gözden geçirdim: o dcvrı y :ı) an zekalar, bu zınd:ınlara 
li p;ıra b:riktiı m'ştim. stüdyoda adeta bir mesele h~lini ::ılım~- Başb bittabi . ~hukümc.ar, ı b 1'.11'"u~· 1 Aııhct btasyonu• adını takmışlardır. 

Günün birinde samimi arkadaşlanm- hr. 1 O sırn ılc v zır.azam, kubbe vtzı;·~~ı, o aya bu ismın verıl şınin bir ebcbi 
dan Yessc Lasky bana dedi ki: llu ccvik ve ş"rin yıldız, şimdi mı!J )y k pt mrıısa, val.ler ve k;.ıdılar •"K b dnhn v::ıı dır: 

- Garb tarafında Ilollywood ismind • Lrırıd "ng adında büyük bir film çevir-ı edt:r. . ., . 'faıih, Bos~ancıba~ı hapı5hancsinde bir 
. . . .. .. . . Bu alt, mak[lma, orduda aynı c;al ı- . 

küçiik bir köv var. Orada sinema il<.? mc.ı-:tcd•r. Fılmın buyuk bır kısmı patı- . . 
1 

. . h ay:l ın fr..zla va n nış bır mahkum kay-
~ . .. • 1 ·ı kt d' S · Y tı h ız bu unan yenıçerı ve s.p. ı aJ:ı- d t•nt.!mıstir Ciınkü orayn atılan mah-mrc;gul olunuluyor. Dır tet:rube etsen naJ numara arı ı e geçme e ır. O!lJa lar nı da i'ave eclebil'r"z. • . . • 

1 
· bl ı · · . . . . . kumu beklıycn uç akıb t vardır: muvaffak olacağım snnırım. . . mutıak:ı ıpek çora ar a pat naJ yapma it- fümlardan başka, asken ve ıdarı d s p-

. bl . .. ı 1 "k d b 1 l - Orada unutulup arlıktan, susuz-L::ı~ky'r.in kız karc!eşi Blanche'i sevi- ta :S!'llı ctmektedır. Fakat çora ar ela- l•ne mut al k ş.er "" a.a a ar u unan 
T lukınn ö!mek! 

Yordum. Buna binaen bu teklifi kabul yanıksız olduğundan yıldızın dans nu- mcselfı cBostancı., cT<"ıçu ve & rsa-
• 1 b" t kk"'ll · • · ' · Cunkiı Bostaneıbaşı zindanına atılım ettım. Hollvwood'a vardım. mara1ar1 esnasında derhal parçalanm 1~- ne. ocnl{ arı gı 1 ese· u erın am r.,..rı 

J • •• • • de kendi maiyetlerini hapscttırebilir- mahktiM hakkında hükümdardan ik nci 
İlk filmimizi çevirmeğe başladık. İs- tadır. Bu yuzden yapılan masarıfı hes ... b lt>rdi. b r emir sn ır olIT'azsa. b' çare mahkiı-

ır.i: Th~ Squav Man idi. Rejisörlüğünü da e>~mt'sek san'atkfırın ikide birde stüd- j Bunl::ırnan her b'ri, vcrrl kleri hnpıs mu, hü1-ümdarla birlıkte Bostancıbııo:ı 
Cecil de Mille yaptı. Aman, ne mfü;l~Jilat yoya dönüp çorab değiştirmesi işleri bir 

1 

k:>rarlaı mı veya ceza hükümlerini infaz da ıırıuturdu. 
1le kar~ılaştık. Gece, gündüz durmadan çok z.ırncn ar yüzüstü bırakmaktadı.:". cd(c k ayrı vasıta 1ara da sa1-ıibdıler. Gi'.nüi1 bir'ndc, orada unutulan h d-

B d .. f k b Jt JA h k" d"rın verdi i ct:zabr ba"ı ı ancak burunları tacız eden bir ta-çahştık, çalıştık. .. ir s .1nsta tam ort çi t ipe çora ' E'Se a, u ·um .... · · 
1 b hır ynhud da bostar.cı ~a affün ha ır'atır'iı. O takdırd<.', yalnız :k-Velh:ısıl çalıştım ve bugünkü mevl:.:i- h•ırcvm~Jı:t ır. ki ayda sarfed len ço- ya ravt:ş ası • • • -

40.000 ~ı :ır "ta•af•ndan yerine getırilırdi. tan cı dı ıp haykıraıak, a(']ıktan ve sı:-mi elde ettim. Bunun içm herkLS.:? ve r..blaım tutarı frangı bulmuş.. . h h 
Veziriczamın icra memuru mu ztr a- su. ·u n kıvranarak ölen mağdur ·ı1l11-

şıy ı. k·m n ko an c s di, b"r hayvan la ·si 
VC'z'rle'", bu emirler rıi, zapfve ••azı- f' b", b r ç-p ar.ı.basile s hir dışına gön

f s.rıi gc rC'n z0bu t .. kım arı m ku • n- cic r" 1 rd ! 
d n 'arımı, yani zobu .ba ılarına b c rtir- ı 2 _ r. n 

k dı. n ı · ı 1 i' IJı 
Knrlıl" .. ın cezaları, rna! k me muhzır- nc,d rı c nr an paclişahın ıkinci bir cm:i

lnrı, y r.i ma kc m ır ... b irlui tar ı.ın- le k .. tkd ım kti. 

dan yerme gC'•irilirdi. b iiml en ö üm b nmek lazım q"-
0 'ev'rl rde, hap'slıaneler dC', ceza Şt'- lir c, şı bhe ycık ki, bu ık ncı akıb t, u

k lleıi Vt.' c za vermt'k sala l y tini ha"z n•ıtu'nn ma lk. mun akıb tine kat kat 
bt ıın::ın makamlar ni:sb tind bo! ve çe- P ürcccahtır. Sı· hn'd , oruya du~tukt n 
s'dliyci. Hatta Evliye Ç lebıye b:ıkar'in- sonra pr i hın gazabına uğramak, ora
nız, o d vri~ b:ızı vezirle~i·. k ndı. :ıda'11- da unu! u lmamn d hşe ine n sbeten, .. d~

I ı ırı •• k J"dı kcnaklarında.a hususı m,ıh- tu sa d t ir: Çünkü 0 takdirde ö ume, 
ı:. 

1
re tıkar.la:dı. • 1 d ı k ·rmc ve daha az ıztırab veren 

F at, tarı r', rcsmı mah ) ett' mah- b r • lclnn ka U'}ulmaktadır. 

hir edilirdi. • ~ 
Faka~ eğer mahkumun ~çtırnıı•~ 

yii:ıt~ek'"c, veya evvelce yukse}( 1 
lar işgal etmiş bir bedb:ı~tsa, k 

5
1 

şı, katil emri veren hükümdara; 
tepsi içinde> arz (!) olunurdu. .. 

1 • b h . d . altı" başı1J1n a dıgı a ş ş aıma, b 
deki kellenin kıymetile mütenaSl 

du. ~ 
Bu itibarla, o devirlerde, JllC'\ 

sek bir şahıs, hükümdarın gadrı~ ııı 
dığı takdirde, halk arasında şu cı.ı 
laşırdı: ıı ' • 

- Bostancıbaşı vurgunu vurd ~. 
H akikaten, o kabil hadiselerde, I ı ov 

cı bası sade biiyük bir c baş, de J 
•' WP 1 

yük bir cvurgun> da vurmuş o ~ 
3 - Oraya girenlerden şefaate !>' 

f .. d ·1 nııdıl" o1up ta men aya gon erı en d 
yarlar da vardt. Onlar, orta knP1 b 
lıkhaney:? indirilir, bir çavuşla f1 
bir .ıçektiri> ye bındirilir ve 11 d ti 
ce<'ri m mleketin iskelesine gofl 

b ~ 
Maarrafih, Balıkhanrye, - Y8 

ki Ahırkapı fenerinin yakınınd:l , 
nan K:rıkkule, denilen mahnll~e'1 

!fıw dcrihnt.\< her zaman kurtuluş n 

ğilc:li. 

Çl'nkii hükümdarların cncf~;e 
hırını !ekrar ckath e çevırd 
mcn!'aya gönderilmek uz r ı 

··1dıır nı:ıhklım!arı Balıkhanede o 
çok vak.dır. 
Şu h .. de, Bostancıbaşı hll~ 

ıc"ne diı nlerin yüzde doks n 
öli,ime gonderen kanlı b.r ista ) 

Bu konlı istasyona hay.a'cn f 
bile verdiğı delışeti, kısa bır ra 1'• 
sile gidcrdikte~ sonra, cTornrıı 
hanesine geçiyoruz: 

Bugiı'l v··ayet ve defteıda !ı1' 
·naların eskiden csadra2am d ı 

P: c:a. kapısı. oldugunu b 
Jarırı k:ırc;ılarına gelen ve b r 
e>vvel P l"s Mü üriycti t 
ı.:ub o ı k kullanılan b 

d 

To h pishan si, o 
OI a~a Ti VCUd olan va 1 V 

In nan rr "tcş kk d. 

p s k sav ' ı malı 1 r şunl rdır: • 
Bo tan~başı, katil t>mrini aldıktan tugu bu ,murdu. 1 - T + n ba~ı hap·s~an 

A7. lJ. M. ını son çevırctıği cGoLdwyn 1' 0ıııes l"JISJ. Jılmindı:ki dilber figüranlar 

2 - l\lkşhur cTomruk hapishancsL.t 
3 - «Tersane zındanı>. 
4 - Haseki zindam. 
5 - •İplıkhane» hapishanesi. 

sonra b çare mahkumun tal"hsiz b1şını, 

o kulen:n içinde biçtirir. 

1 
Öldi.i:ülen mahkum, halk tabaka!.ıma 

mcnsubsa, kanlı kellesi, saray kapısının 

-Ark 

t 1 1 
(~) Tari'ıte O mnnlı ncl le 'fJ 

b"r t:ı ı gibi gorulcn bu ırnnlı taş, 
tan sonra kalclırılnı ıştır. 



~Şubat 

·. 
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~ 

mı.ıııı.ı$u ıj ayı lçıntle 

k palı bir biııu o.an 
Berl n spor sarayın
da Osltım pervıın<>li 

bir t.ıyyaro ıııuvurra-
kıyeUe uçmu~tur 

l<urdlar içinde 
büyüyen çoJuk 

~--· 1928 de Hındıatanda çnlı,nn birkııç 

• e-
SON POSTA 

H fı:ı:asına çok ;;ve· 
nen AVlllt alyalı 
Thnnuıon. •o ~laı Lir 
sua c c v,b ve•en c· 
vince. \'at cttığı 11 bi 
Panan a şapl.uı ı baş• 
~mış. 

Sayf• 9 

şeyler _il 
Düny11d11 her tıaniyc 
bır ç cuk c'o~ 11k a 

,iiiiiiiifiiii;;iiii;;;;~~:~::..- ve her uniyc ve un 
111 ==- ı •alıae<lc de bir inaao =- . ölmcltledır • -· 

Sihiıli ralcrmlar 

... ~ 1 - 1 = lj 

•ı x 21 - 1 ::ı 188 

• " Jıf - 1 .. 28&1 

CJ . 4 ll - 1. Jll~ 

Garb Arrıkası 

krnl.çesıdıı'. Ar· 
tık kenJı.ıerin· 

den ho .• ımına-
dığı iç n 4J ko-
cusını öldür -

mı.h nd iıı Lir kurd ııuru11ıiao ı nıı'ln· 

mı~l"r ve aro.larındtı 7 yıı~ları dıı 
bir ç ıc {.ru:ı hı v .n gılıi dört ay kin 
lcııç ı •ıaı o rr Ü e~. c")di!lınİ rrı ç ~ o 
ya al:ım c a·dı • Çccı ğU'I bir :r ı d• 
iken vanci h:ıyvınl ır t r 'ına n koç rıl

g \n bır ve ( • 
9 ~ 

.,4 ıı -·- 4888&1 müşLtır. 
(> 4lll - 1 .. 8~ 

dı,,ıı ı.o a"ılmı•br. R s rn ç l.ılen 
Lir (o ofpıftatı ulınını~ır. dr r ı, uı t n • ünlrri..ıi 

)l ta1rıık gı.çir.rlcr. 

Posta'nın Resimli Zabı a 

Yal -Komiser muavlnl 
de~ Yakıla müfettişe 

Yandı: 

ta - İki hafta zarfında 
el Ilı. 6 hırsızlık vak'ası ol 
k~İ SuçıuyU bir türlü ya-

• 1Yaınadık. 
he ~.in garibi şu ki, şüp
S:rı.ıllzcrine yakaladığım 
el ~i lh hırsızlığın işlen -
ile saatlerde başka yer
tor Olduğunu fsbaL edl -
ttıe' biz de bırakmak 
~burıyetınde kalıyo -

.na 

2 - Tam bu sırada mükellef bir 
kapalı otomobil, High - Strect'de 

sür'atle ileı:Iiyordu. Çok gitmedi, 
köşe başında durdu. Smith araba· 
dan indi ve kaldırımdan yürüye • 
rek bir parça ileride bulunan b:i • 

yük bir bakkal dükkanına do,i!rul
du. 

i Sltnk lia~kal kütük gibi yere yığıldı. Smith işe yatkın bir 
)~rck Çcvıkliği ile knsanııı arkasına çöktü. Kapıyı gözetli-

1 Paraları top!adı, cebine indirdi. 

3 - Pükkfında, ba!tkalunn başka kimse yoktu. Bnkklil o 
günkü kazancını sayıyordu. Bırden, Srnith cellcr yukarı! .. a. 

diye bağırdı. Bakkal, tE'2gahın altına gizlediği tabancasını 
almıya davrandı. Fakat Smith, ckımıldama, yakarım!:t di· 
yerek tabancanın kabı..asuıı kafa tasına indirdi 

5 - Biraz sonra da, s:mki hiç bir ş0y olmamış gibi çıka
rak arabasına <ıtladı. Knrc.nlık bir geç.de gelince, yağnıuı· 
luğunu, şapka..;ını ve yü:ıünd.f'ki mendıli attı, ve bir yeden 
çalmış olduğu otomob.li de bıraktı. 

7 - Müfrttiş: 

- Allah.. Allah.. di
ye bağırdı. Gene bir 
bakkalın basını y eli -
ler. He.men bir k ç po • 
lis ile, dükkanı bir kor
don altına alınız, tu.ı

vınız. Ben g n' S:n t ıi 

~ ~ - Bunlar olup bıtPrk~n, bakkalın karı ı a ,) in~r k takib edecr·ım. 
n haz r o .. lu ur.u h;b r verm k ist a·. K a mı o • 

8 

k <'an. ız eılaı aj( 1:.ulunca bir çıg ık k pa dı. D li 6 bi 
~ lefon < tti. 

~ :lutaıea: l\lufettl , fçrriyc girdi. Sm't.ıı'e tılin saatte nerede id'n? diye sordu. Srn 

l'ıturc~ .iurı hiçb r yere çıkmadım. nu iki ukad:ı" :ıb:ılıt:m geldiler. Şimdiye kadar g rd u 
Atııretuş. etrafı araştırıyordu. Birden b'r ev gC'r<lü ve hır ı ın muhakkak surette Sm t'ı old 
:Yııı1~ J od3.da ne ghrdü? Snıith'in '\a tal ınma ına scbcl> o!an hatası nedir?. Re imlere bir l 

· ulaınazsanız, o zaman (14) ün 'i snrfayı çeviriniz. 

b ı k mbil oynuyorduk. drdi. 
l ı ve Smi h'i tcvltH etti. 

d 'ıa bakınıı ve hallini ara-

<; x 7 ~ \ll - 1 = 6ö88SB&S 
q • 870543zı - 1 = 7~ 
9 " <)3'ı654321 -. ı .. SSSSSS8888 

Doğu mekf ublarz: 

Eı·zurnmda 
Her tar\.ofı kap:ı:;an karla beraber kayak' sporcuları da 
f aaliy~ı-e geçtiler. Doğuda kurulması mukarrer şeker 

fa b ikasını :ı Erzurum da tesis ~dilmesi temenni eailiyor 
Erzurum <Hususi) - Erzurum artık 

tam manasile kışın -zemnerinın- iç:ne 
gırdi. Sokaklarda arabalar yerlermi 
zangalara te:rKetti. Hava da adamakıllı 

soğuk. Fal.fot buranui ı:;ski 1>a!~nlcri Er
zurumun soğuğuna ~ocamış!- diyor
lar. Artık eski soğuklar olmuyormuş. 
Nedense harb".umumiden sonra bura1a-

• 
rın havasına bir halavet gelmiş. Harb
den evvel .sokakta mum yanmazmış. A
levin ateşine rağmen soğuktan isper
meçet erimez ve mum da ı~ık vermez
miş ... Şimdi öyle şey yok ... 

Erzurumda spor 

Bu sene, ha kta ve bilhassa gençlerde 
dehşetli bir spor merakı baş.adı. Geçen 
hafta tertib edi!en bir kır koşusu mü
sabakasına 40 C!tlet işt:rak etti. Bu haf
ta da kır koşularının devamı yapılacak
tır. İstanbulda tertib edılen bu nevi ko
~ u1aı ada zannedersem kırktan fazla at-

' 

let iştirak etmc·J. Erzurum.da bir kayak sporcııstı 

Kayakcılık da hayli önemli bir mev- sonra Yenispor klübü nami:e, klübü 
ki tutmuşaır. Bayanlar bilhassa kayak tekrar tesıs edeceğim. 
sporuna fazla ehemmiyet vermektedir- Şcl eı- fabrikası 
ler. Kayak federrısyonunun da Erzu- Erzurumun p::ıncarları Ankarada 
ı uma gösterd ":i alaka şayanı mem- tedk' k ed lmi~ ve asgari yüzde 16 aza
nunivettir. s :mdi rseye yeni takım·ar mi 17.5 nısbetınde şeker ih \3 ettığ 
gC'tirtilmektcdir. Hemen herkese kayak anlcı~ılmı t.•r. Ha k, bu ne r . ı duyun 
levazımı temin ed:lrniştir. Böl e de ka- ca, Do ud ı kurulacak o an, f kat \ e
yakcı"ığa azami t!hemmiyeti vermck•e- rin'n de.: tamamil~ tesbit cdi mi bu
dir. Federasyon asbaşkanı İlyas gene Ju::ıdu • u ~ ker fabrikasının Er urumd 
Erzuruma ge'miıştir. kurulması ihtim3lini hat rlam 

Bu hafta da b:r de kayaklı göstc i sinler o\ ası, \•ac.:i pancar zer' 
yapılacaktır 44 kayakcı bayrak ko~usu en miikcmmel bir hazined'r. 
yapacakla:-, at!ı kayak gö::.terilcri ter- iktısaden sarsılmı~ olan Er u a da 
t 'b edeceklerdir. Erzurumda ha 'k da töv <? bir müesc:csenin yardım etmesi 
spora fevkalRdP alaka göstermektedir., lazımdır. 
Nitekim geçen haftaki k•r koşula,.ında 

1 bütün s~h·r ha kı güzerr,fıha dolmuş bu- - -:
lunuyordu. jhtiyac karşısında, b'r ae Bır 811 lgar ta! e e 
Da·cıl k Kıtibti l<'(;ekkül etmiştir. /Jfefıteb mİİdü1• "n l 
na·cılkkübi"ba!"ıkan·ı-·navalimu- n·· ı l t 

mini H :m· feçılmi~t'r. K'üb d 011(' reıl il8Ç l 
~e · el tefr ş (dilen bö' e hına 5, n JorJ n E.'kt ınde okU\a r 
f a ) e e ~ K~ • n · n rn ... t 

) çın kcnd 

, inün f hed 
in' v. ·, 'm J;:n.., rhn ben taleb et- c.k 1• ılı 
ıtım. Geçim ıı [wı arı uzaklaitırdıklan,çık .. ııl nı~tır. 



EVİNİZDE 

BiR PUDRA 
MÜSABAKASI 

YAPINIZ 

Kullandığınız pudrarun rengi ne olursa olsun hf.lki de size uygun 
gelmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında 
kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı c.<:.merler de, sarışınlara mah
sus bir pudra kullandıklarında keza kendfü rine daha uygun gelebilir. 

Bunu anlamanın çaresi, yüziinüzü n bir tan•fında bir renk ve diğer ta -
rafında başka ıenk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarif e karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos

ta kutusu ad.resine (T. S. S) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğiniz 

takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nü· 

4 ufak paket pudra gönderilecektir. mektubunuz -
vakit kullandığınız pudranın rengini de bildirmeği unutma -

yınız. Bu suretle yalnız kendi başımza veya arkadaşınızla beraber tecrü

be ederek hakiki bir pudra müsabakası yapını~ 'llursunuz. 

Tokalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 

Bu pudra havnlandınlmış, gayri mer'i ve kat'ıyyen sudan müteessir ol

maz. Gazeteler, iki Amerikalı yüzüciiniin sudan müteessir ohnıyan bu 
pudrayı kullanarak iştira'k ettikleri olimpik oyunlarından sonra bile tcn

leriııin knt'iyyen bozulmadığını yazıyorlar. 

Nümune isteyenlerin çokluğu karşısında gönder
me işinin birkaç gün geri kalmasının mazur S?"Ö
rülmesini muhterem müşterilerimizden rica ederiı. 

' • : .' .... ...:..-. • 1o ..... , .. . . ·~ i· . . . 

Açık Eksiltme Kaimesi 

N.ğde Daimi Encümeninden: 
Bor - Aksctray yolunun 50 X 000- 53 ;< 000 kilometreleri arasında 3175 lira be

deli keşifli sandık açma blokaj kırma taş !crşi 15/2/938 tarihinden itibaren 20 

giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talıblerin % 7,5 teminatla ihale gu
nü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 e kadar Vilayet Daimi Encümenine rnürsca
atları. 

Bor - Aksara~ yolunun 28 X 000---36 X 'JOO kilonıetreleri arasında 4380 !ıra b•!
deli kesıflı yapılacak şoseye moloz taş ihzarı 15/2/938 tarihinden itibaren 20 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talıblerin J"{ 7,5 teminatla ihale gü
nü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 şe kbdar Vilayet Daimi Encümenine müraca
atları . 

Aksara v - Bor yolunun 4 X 500-9 :-< 500 kilometre] eri arasında 1562 metre 
nukap ham taşın nakli, istifi, kırılmaı:ı 1438 metre mikap şosede mevcud tlşın 

kırılması, 600 metre mikap kum nak!i ve istifi, 5 kilometre sandık açılması, 
6000 metre mikap siJindiraj yapılması k ~şif bedeli 8287 liradan ibaret olup bu 

i ler 15/2/938 taı;.ihindcn itibaren 20 glin müddetle acık eksiltmeye konulmuştur. 
Talihlerin ( 7,5 teminatla ihale t,;.in:i olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar 
Vilayet Daimi En<Ji.ımenine müraca.nları. 

Aksaray • Bor yolunun 4 X 500-5 X 500 k'lometreleri arasında 4620 liı a b~· 
deli keşıili yapılacak blokaj taş ihzarı 15/2/938 tarihınden itibaren 20 gü:ı 

müddetle "çık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin ~ 7,5 teminatla ihale günü 
'an 7/3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vil"lyet Daimi Encümenine müracaatları. 

Niğde - Nevşehir yolunun 24 X 100- 3 O 000 kilometreleri arasında 9954 lira 
41:1 kuı u;;. bed li ke ifli toplama taş ve i<um ihzarı 15/2/938 tarihinden itibaren 

-O gün müddetle açık eksiltmeye korı:ılnıuştur. Talıblerın r( 7,5 teminatla ihale 
.,iınü olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vilayet Da "mi Encümenine mü-
ncantla ı. 928 

/• my"g ~. 
As ierl Fabrikalar Umu 

e ı: 

ır 

Müdür-

d<> ç ı tın k üzere m1d n tahl ilerinde çalışmış ''e yetişmiş bir 
myag r alınacaktır. İsteklılcrden :ı ~erUginı yapmış olanların vesikalarile 

Umum Müdi.ırlüge şifahen veya tahriren müracaatları. •830 .. 

ıı;:~ırewam 
Daha cesur olması lazım 

gelen bir tip 

sur olması :18.zımdır. 

Tire okuyu<il' • 
larımızdan Fa:ıl 
imzasile sorulu • 
yor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Daha serbest ta
vırlı olmağa ve 
konuşurken sıkıl

mamağa dikkat 
~tmesi ve daha ce-

1 * 
1 Fena tesadüf :erden 

1 

laE __ ımdır 
korunmak 

Karabükten 
min Özdemir im
zasıle soruluyor: 

\ - Sevdiğim kız· 

la evlenecek mi
yim? Muv.aff ak O• 

}acak nı~~}? 
Bazı vasıfları, 

tutunduğu işdo 

muvaffak ... olaJ':ağı
na dP.liılet. edı:bilir. 
Sevilmek, sevmenin mukabili ise; sıhhl 
v~ kanuni bir mani de olmadıkça taraf
ların rızalarına bağlı oları bir hadis~~i 
fena tesadüflerden, dedikodulardan ko
rumak icab eder. 

* Hatırşinas Lir t:p 

= w 1 1 Emniyet Sandı"' ı ------· ilanları 

'ı'aksitlı t.mlak Sa ış 
Muh:ırtlnıe_ı' 

tı 

SEMTİ 
Kocaınustafapaşada 

din mahallesinde 
caddesinde eski 148 
ila 196 numaralı. 

Sancaktarhayred· 
Kocamustafapnşa 

ilfı 162, yeni 186 

Kuınkapı Çadırcıahmed çelebi mahal
lesinde Kumkapı caddesinde eski 13, 
yeni 13, 15, 17 numaralı. 

Ay\'ansarayda eski Hocaali, yeni Mol
laaskı mahalles:nde Hamam sokağın· 
dır ~ski 43, 45, yeni 43, 45 No. lı. 
Kadıkövünde eski Osmanağa, yeni Ha· 
sanpaş; mahallesinde eski Kurbağalı • 
deı e, yeni Kurbağalı dere Birinci so -

lrnkta eski 6 mük. 6 mük. yeni 8, 8/1, 
6/1. 8 numaralı. 
Kartalda Meydan sokawnda eski 174, 
y._pj 21 numaralı. 
Kuzg-uncukta Çiftemeyhane ve Bakk&l 
elyevrn Derefırını sokağında eski 2 
rnük. 9 yeni 22, 22/1, 24 No. lı. 
ı - Arttırma 10/3/938 tarihine düşen 

CİNSİ kıyı~ 
üç katta beş odalı bahçeli kar· 2500 
gir bir evin tamamı. 

Kz.rabıcak meyhanesi demekle 
ari! ş~rbethane gediğ nden 
münka!ib evvelce iki bab dük· 
kan ve maaoda bir bab dükka· 
nın, tlyevm imalathanenin 120 
hisse itibarile 39 hissesile itlba· 
rı mezkurdan 8 hissenin 56 his· 
i:e tcrtibatile 21 hissesi. 

İki buçuk katlı beş odalı kar
gir biı hanenin tamamı. 

Birisi iki katta beş odalı ah
~ab, d'ğı:.ri bir buçuk katta ıki 
odah kllrgir iki evin tamamı. 

İld l.atta üç odalı ahşab bir 
200 

evin t&.."Ilamı. 
35

50 
Uçcr katta dörder odalı, bah 
çcli kfırgir üç evin tamamı. 

Jc vt 
Perş~mbe günü saat 15 te yapılaca 

-qayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. le si 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey a ç 

yctu·:nak lazundır. . rıııı· 
3 _ Arttırma bedelinin dörtte biri p0~in ,.e geri kalanı sekiz senede, sekıZ 

savi t:ıksHte ödenir. Taksitler % 5 faize tfıhidır. • 
4 - Taksitler ödeninciyc kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede po 

tekli kal•r. (890) 
K.adıköyden Fa

cı! da tabiatinin " •• 
Türk ({urumıı tahlilini istiyor: 

Hayali mevzu
lara fazla yer ver
mek, diğer varlık
ların zfıfını davet 
~debilir. Sinema, 
roman, seyahat ar
zuları b'r ihtiyacı 
karşılar mahiyette 

olnıaııdır. Heyecan ve sev.g meselelcı i 
de maceralara ya] açmamalıdır. Ncza'k~~. 
!yı muamele ve hatırşinashk samimi bir 
muhit teşi~ine yarar. 

* KEn 'i~ini !akayd n· s'r ren Lir tip 
1 Ankara okuyu.cularnnızdan S. K. ela 
fotografının dere ni istemiyerek ı;oruyor: 

- Karakterim nedir? 
Süse, zarafete, iyi giyinmeğe hevc·sli

d!r. Kendisini büyük göstermek ve -=tra
fının kendisile meşgul olmasını ister. 
Sevgi duygularım belJi etmekte çok k1s
kanç davranır. Lakayd g bi durur, fakat 
etrafını tecessüs eder. Parayı bulursa is-
raf derec 'nde sarfetmek ister. 

{ fı h~:r=-F"ErX=ı?=r::Er:ı:r::ı:y-::ı:y..= 

Son Posta 
Fototr(i.f tahli.i l1.upcnu 

isi~ • • • • • • 

ı\dr~s • • • • • 

I~ DiKl{AT - ~I 
Fotograf tahlill lçln bu kuponlardan 

1 5 adcdmlıı gonderilmesi şarttır. 

~:=ı:::z;;:::ı:rı:-x::x:-=ı ı:-ı::.,...ı.:,_™ELr:ı:x:ıs .!::ı I 

Yevmi, Siyası. Havadis ve Halk gazeteJl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2S 
ISTANBlJL 

Gaze~ern:zde u!rnr. yan ve 
reEıim!erin btiıüc Haklan 
mahfu-ı ve çazetemize aittir. 

ABONE fiATLARJ 

Tf'rilKİYE 
YU. •.l\.NlSTA..ı.~ 

ECNEBİ 

3 ' Ay ,\y 
.ı.r .. ... 

Abone bed i ptsi:-oıı. Aare.s 
degiştirrr.ck 2;, .mruştur. 

- _..... ... , 

Gelen evrak~ f'"ri ''erilmez. 
ltt.n!ardar mes'ul1yel alınmaz. 
ce,·ap i~ n mt"klub .ra Hı kuruşluk 
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Büyt1k ikramiye: 5 • L.radır ..• 

Eunc:an başka : 15. OJ, 12.0JJ, lJ.O)J Liralı~ ikramiyelerle 

vardır. ( 20.0 )J ve 1 ).J O) Lır.ah' i'd adet .mü.df:ıt 

ŞiD?diye hacıar binlerce kışiyi zengın e:.len bu piyangoY; 

iştirak eC:iniz ... 

1 adı köy \akıllar Diral<torlü) J - ua, ı 
Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 

Ahmefcelebi Tahririye 8 Hane 

Tabaklar Mezarlık 5 

İbrahimağa Cami 17 Du .. kkan 

Altunizade Koşu yolu 34 > 1, 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerl~r 31/5/938 sonuna kadar kiraya ve~3' 

mek üzere açık arttırmaya çıkartılnu~tır. Istek~il~.ri~ i.?ale ~~nü olan 2/3 
819) 

çarşamba günü saat 15 de Kadıkoy Vakıflar Mudurluğüne muracaatları. ~ 

Mastarcı T esfiyeci 
Alınacak: 

As ier1 Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

_..ı "} • f ' 'k . ' b b' . . f t cı tesfi~ Kınkkal~-ue topçu mu ummat aon ·ası ıçm eş ırıncı sını mas ar t, 
ciye ihtiyaç vardır. Yol masrafları kendilerine aid olmak üzere yapılacak 1~l!5 
handa takdir olunacak gu .. ndelikle ç.ılışmayı kabul edenler imtihan için ~~ilt' 
ve askerl.k, tahsil ve san'at vesika ve bonservisleriyle doğruca Fabrika ?dlJ 
lüğiıne müracaatları. (748) __,/ 

--------------------------------------~~ 1 uavlet Oemiryo,ları ve Umaniarı işıat n lSİ Unun rnarası ııa 11~ • 

Muho.mmen bedeli 9968 lira 74 ku:-uş olan 71492 Kg. muhtelif cins ve e~·te: 
demir 17/3/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahı).ill 
kom sy0n tarafından knpalı zarf usulile satın alı!'lacaktır. ull 

Bu işe girmek isliyenlerin 747 lira 6;,) kuruşluk muvakkat teminat ve karııJ!l Jt" 
tavın ettigwi vesaik ve Resmi gazetenin 117/938 gün 3645 No. lu nushasırıd• \11 

J 1 

tişar etmiş ola:ı talimatname dahil.n.ie alınmış vesaik ve tekliflerı JllU i;' 

zarfl::mnı ayni gün saat 14 de kadar Hayc!.arpaş.:ıda gar binası dahilındeki k 
yon ı eisliğine verilmesi lazımdır. gS) 

Bu işı:: aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma~ 

Sıhhat ve İçiimai l'v1uave .et Ve a eti Ta_fiye 
1- e 'e i Reisli .. inden 

Yany,1 mübadıllerinden-Ve Pendik n ürctıcbatıncian 1ust:lfa P 
tıhkakı irin veı"lcn 6032 sayılı bır kuponlu \:f' 1380 li a kıym •ı 

r.ırı Yunanistanda kalan ve Hayri M:ı iyettc o an Ar~ an z· f k r v 
vakıflanna karşı vcrild gi tcb y) i:in dı ; ve 1\ vf " t H y im n 

dhlı içtimaında görüsülerek mah:y ' · i ıt b r· .... husu:si mu k) tc ın 
meleıine kanunen imkan bulunmay.m bu vakıflara k rşı Mu tafa P c 
gayri kanuni olarak tanzim edil n bu taı;fiye vesikasının ibtalıne k rar ' 
mış olmakla keyfiyet ilan olunur. (951) 
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İngilterede heyecan yatışmadı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) J verildiği sırada, İtalyan sefiri ~randinin 

.Muh<ıfazakar meb'uslardan çoğu Ede - de hf'zır bulunması muhtcmeldır. 
llın siyasetini tasvib etmekle beraber, Bııı;lıt'!!. esaslar üzerinde iki taraf ar~m-
lı?'f • • . . . da nıut..<ıb,kat hasıl olduğu takdirde, lngl-
)'a Jıa~~ dısıplı~i ~a~ımından ve ye~ı liz-ftalyan münasebatının ıslahında bü~ük 
1., ~ :8 t'uk olan bır ıntıhabatta sandaly- - rol oyn:un!~ olan orandinin, Romada yuk
t/inı kaybetmeleri endişesi karşısında, sek bir vnzlfeye tayin edU~Ai söylenmelt-
lıkıirnN. lehinde rey vermeği tercih et • teeir. 

lni!"lerdir Emsen Grandi, martın başlangıcında Ro-
l>' .ı;,. • • . • mada toplanacak olan yük.sek faşist; mecll-

ı .. -r tara!tnn efkarı umumıyedekı he· . 1 tırak etmek üzere önümüzdeki hafta Yetan h .. s· . te sıne ş 
§<! •• enuz yatışmamıştır. ıyası • Londradan ayrılacaktır. 
ltkuıı~r ve muhtelif cemiyetler tarafın· Mea .. tat seyliyeıeell 
~ Protesto telgrafları yağmaktadır. Lonıira, 23 <A.A.> - Öğrenildiğine göre 
Charnı · - l · · ·ıt·L-- tt" ~ · · s· Bden cu:n:ı nk.şamı müntehibleri huzurunda ~r aının ı lıMU. e ıgı yenı ı · • · ıst 

)'~ti . . ' . .. .. • bir nutuk .o;öyliyecd: ve kendi.sini ifaya 
~~ n _tatbıkinde haylı muşkulatla kar· snke<kn esbab ve anmill lzah n teşrih ede-

~~agı muhakkak sayılmaktadıt'. cektlr. 
t l>ünk{! rey neticesini kabinenin müs- Londra, 23 (A..A.) - Chamberlaln'in MU-
~kb(ı Vaziyeti için kat'i bir teminat s.y- Jetler Cenuyet.l lcraat •e faaHyeUnln hodud-
lllıyazı. \' ·ı ide . - · zı · ıarına müteallik olan beyanatı Cemiyete 
~l.Uıu euhı er y~ı su1:Prı • erı~ vh~d- batlı olan İnglllz meh&fUlnde bir nebr.e be-
l rn temel goren sıya51 muşa ı • yecan unndırm.tftır. 
~r, Charnberlainin İngiliz .. İtalyan gö- Lo:ıd.r~. 23 <AA) - Cenub Galı maden iş
l .. fnf'lerınde çok ihtiyatlı ve müteyak • elleri federasyonunun icra komitesi Kar-
ıı bar~ket edeceği kanaatini beslemek· dif'de toplanın~ ve kendisine merbut bulu-

1~itler. · nan sendikalara gelecek paza~ günfi bir mi-
l . tıcg yap:ırak . cumhuriyetcl ispanyaya iha-

1 _Şci Ptlrtisi yeai intihabet istiyor net için faşist Mussollni, Hit~r ve Franco 
-..ondr<ı 23 (Hususi) - İşçi partisinin Ue birleşen• Chamberlain siyuıetlni protesto 

lne?~ez heyetile Trade • Union'lar mü • etmelerini ta•.sl:re etm~~1:: .. .. , 
~.S!lleri bir a-ada toplanarak bir be - .RNBacla ne clüşunüluyor • 
Y~ıınatnP. neşre;mişlerdir. Roma 23 <~·>-:·> :--- Siyasi İtaly~n ~e-
~eYannamede, derhal yeni intihabat h~ffü ~t~!ya ıle Ingilter~ arasındakı ~~ş

l'apılrnası taleb edilmekte ve Chamber- k~lkrı ızale ederek muzakerelere gırıf
laiııın tevessül ettiği tarzda faşist İtalya, mek hususunda Chamberlainin sarfetti
~~,~ Nıtıi Almanya ile müzakereye gir~- ği g:tyretleri takd~r eylem~ktedir. B~ • 
t'ihnes.i şiddetle reddedilmektedir. nu11Ja beraber vazıyet henuz pek nazık-
tı....berlain GraH.i ile aralannda tir ve kat'i bir hüküm Yermeğe imkan 
~en ınuhaheratı neşretmiyor yoktur. 

t 
l.ondra 23 (Hususi) - Avam kama • Lo...ı Balifaks 

ag Londrtl, 2Z <A.A ) - Evenlng Standard ga-
1 l?'ın bugünkü toplantısında liberal ve zeteslnin diplomatik muharriri, Lord Hali-
~ Partisi meb'uslarından bazıları, İn • taks'ın hariciye nezaret.ini kat'i olarak kaltl J• 
~ ız • İt.ılyan müzakerelerinin başlan - bul ettiğini bildirmektedir. Maamafib Lord 
asına dair Grandile Chamberlain ara- Hali!aksın hariciye nezaretinde az bir müd-

~:ı det kalmttsı da kararla.ştırılmıştır. 
'(f · :ert>yan eden muhaberatın neşre - İnglJJ::: - İtalyan müzakerelerinin nihayet-
ilıtıesıni istemişlerdir. ıenmesl üzerine Lord Halifaks hariciyeden 

t~ Chaınberlain, bu hususta yapılaıı bü • çekilecektir. 
ıırı ı . 

lıa ~rarlara rağmen mevzuubahs mu • Anst.urya meselftı 
beratı neşretmiyeceğini söylemiştir. Londra, 23 <Hususi> - Avam Kamaraaı-

nın buga.:ıkü müı.a.kereleri esnasında B. Art.-: 
Hariciye Nezareti Jee"niu, Almanya - Avusturya hadiseleri et-

~Undan sonra, hariciye nezaretine kJ- rafında sorı.•lan bütün suallerin cevabsıs bı
~ getirileceğine dair Atlee tarafından rakılmı;i bulundutunu teb&rüz ettirmiş, bu
:~l<ın bir suale cevaben, başvekil dt! _ nun üzerhıe başvekil şunları söylemiştir: 
·'-"tir ki: B. Attlet> unutuyor ki, hariciye nezaretin-

de işleri muhlm surette karıştıracak ve ka-
\a - ~e:nüz kat'i bir şey söyliyemem. Bir rarları gPc!ktirecek mahiyette değişiklikler 
~gün daha beklemeniz icab edecektir. olmuştur . 
.,.. ~talya ile müzakere esaslan B. Henderson, yeniden söz alarak pek ya-
«"'arıs 23 (H ·) C ·· ·· Lo kında Anı8turya meselesi etrafında bir umu-

dr ususı - uma gunu n- mi müzakere açacağını bildirmiftir. 
~aya nıuvasalatı beklenen İngilterenin Kabine to .... tı 
~ ~ sefiri Lord Perth, ayni günde Londra, 23 (A.A.) - Kabine, bugün haf-
'"Q•ınbe ı · L d H } 'f ta af 1 talık lctlmaını akdetmfJUr. dıı r aın ve or a 

1 
ax r 

1 1 
• Nazırlarm İngiliz - İtalyan müsa.keratının 

~ k<lbul edilecektir. acılına.sma müteallik olarak Lord Pertb'e ve-
t .giliz - İtalyan müzakerelerine esas rllecek t.a!lmat hakkında görÜflllÜf oldukla
eıkıı edecek olan talimatın Lord Perthe rı ta.hmln edUmelı:tedlr. 

Vekiller Hey' etinin kararlan 
~ (844t«r4jı 1 inci sayfada) Çl'l get!rilecek montaj aletlerinin muvakkat 

211§k,•?ı Mareşal Fevzi Çakmağın da hu· kabul usulü He memlekete sotuhnasına izin 
t\:. 1 verilmf'si. ~ ı e toplanarak muhtelif işler ha"k H _ İstanbul ldtabsaraylarımn tunifl iş-

,1\da ı · o ·· · k · 
~ .l u mutecavız arar vermı:; ve ler!.nde çalıştırılacak memurlara ald k&dro-
ıt.~ar arasında aşağıdaki kararlı.rı cia n~n tasdilu, 

1 l etmiştir. 15 - Elizıtda yapılacak H.923 Ura 6+ ku-
\ı11ts- Yeni yapılacak Büyük Millet Mtcllsi ruı kt,Jlfll cüzzam paviyonu inşaatı için 938 

, ına a.id plin, yılına geçici taahhfid salihiyeti verilmesi, 
ll@n - Fentrbahçe mesire mahallinden hazl- 16 - Türkiye - İsveç ticaret ve kllring an-
taglt aıt kısır..ın 2290 sayılı kanuna ıöre pa- !aşmalarında bazı tashihler yapılnıa.sı, 

3 olarak ıstanbul belediye&Iıe terki. 17 - istanbulda et nauannm ucuzlatıı-
~t- 2490 sayılı kanunun 7 nci maddesine m!l$ı için be!ediye ve mahalli idareler elle
~~ lSO()(ı Hrayı geçen artırma, et.siltme ve rinde bulunan iskelelerden geçen küçük bay
t:\!> tlııtıarda mahalli gazeteden başka ilin va.1 yavrularından alınan 0.50 ve küçük hay
~t~caıc iki ga.?.eteden birinin uıua olması ve vanlflri.hn alınan 1 kuruşun 0.25 kuruşa ve 
~~Jn lşln kabına göre hükümet namına büyük baş hayvan yavrularından alınan 5 ve 

t 1 dairelerce seçilmesi, btiyük baş hayvanlardan &lınan 10 Jı:uruıun 
~tı~ 'riirklye - F.stonya muahedeslle verilen da 2.50 kuruşa indirilmesi, 
~et.erı nJ~nıardan •328 a. pozisyonuna ili- 18 - 55.820 lira keşini Bergama kaiabası 

g Yuı t.onluk daha kontenjan Yerilmesi, el~lttrilc tesisatının yenııenmesi !§inin ema
'lla7' Ankara ile Et.lmesğud radyo istasyonu net.en yaptırılması, 
ltı~ tl<!a Yapılacak 145.000 lira keşifil elek- 19 - Aşı ve serom fiatları için yeniden ha-
'11-te:bekesln!n pazarlıkla Ankara elektrik zırlannn llstenln mer'iyete konulma.aı, 
ı ne Yaptırılması, 20 - Kütnhyanın Emet kazasının Kızılbük 

'1 ~~ )duhteuı vllayetıerin 937 senesi husu- koyf:ndeki linyit madeni imtiyazının Etibank 
;e nı r~ büdcelerinde münaJı:ale yapılmuına uhdesine ihalesi, 
~c~tınzarn tahsisat verilmesine müteallik 21 _ Giiven Türk Anonim sigorta şirketi 
·~. tedkik komisyonu kararlarının w- esas mukavelenamesinin ı , 2, 35, 78 ve 80 inci ., _ 
ncı ita •l583- numaralı askeri ve mülki teka
''raı~Ununun 3 üncü maddesine ~2936:1 nu
te llıiiJ:anunıa eklenen ııt. fıkrası mucibin
~Ukı ı ınemurların sicilleri üzerine teka
~ıl\ınerının sureti icrası ve tezkiye varaka
~. tarzı tanzimi hakkındaki nizamna-

8 ..._ 
ll:\nıesttrnnıyet muamelAt memurları nizam

a • 
tleltı~ tnınıyet te4kilatı memur n müstah
tı~llın tıin kıyafet ve techlzatı hakkındaki 
ıo :ınıe, 

tı - c llıaııd aını hademesi nizamnamesinin 21 in 
lı - l!.slni defiştiren nizamname, 

~lrt 1 ~aYvan, satlık zabıtası nlzamname
tıcı nı ncı maddtslnin deliştirilmesine ve 
~llırı addestnin kaldırılmasına dair olan 
12 °nıe 

~~ebe;e lielgrad üni.versitesindeki iki Türk 
~h81J et lllukabU Iatanbul üniversitesinde 

Y~ aydlllek üzere gelen iki Yugoslav tale
ıa _ ~ 75 er lira yardım yapılması, 

\'Jet DemiryoUarı Sıvas atölyesi I-

maddelerinin kaldırılma.sı ve diğer maddele
rinin madde numaralarının değiştirilme.si, 

22 - İçel vilayetinin merkez kazasına bağ
lı Yt:nlköyde Bahrettin ve Muhiddin Yunus 
ıtardc~kr tarafından meydana çıkarılan krom 
madeni imtiyazının adı geçenler uhdesine i
halesi, 

23 -- Çankaya caddesinden ayrılıp Küçük
ayrancıya giden yol üzerindeki 1300, H66, 
1467 savılı imar adalarının müstakbel imar 
v'lziyetl~r!ni gösteren 4501 sayılı planın tas
dilrı . 

24 - Kireçlik Kömür Madenleri T. A. Ş. 
esas mukavelenameslnin 7, 83 ve 100 üncü 
maddelerlnln deği§tlrllmesi, 

25 - Türkiye İmar Bankası esas muka
Vf'lenanıesinin 5, 33, 35, 39, 47, 79, 80, 84, 87 
ve 109 uncu maddelerinin değiştirilmesi 

26 - 1081 şahsın Türk vatandaşlığına alın· 
ması 

27 -· Bazı sanayi ham maddelerinin 937 
mali yılı iptidai maddeler muafiyet cetveli
nf' idhru edilmesi, 

28 _ Turkiye - Letonya ticaret mukavele-

SON POST& 

Ankara 
toplantısrnrn 
ehemmiyeti 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
sillerile birlikte konuşmak üzere İs • 
tanbula geliyorlar. Hiç bir zaman, . 
Balkan devletleri arasındaki içüma 
bu kadar ehemmiyetli p.rtlar içinde 
vuku bulmuş değildi. 

Gelen misafirlerin ik.imıl çok iyi 
tanırız ve okuyucularımız da pek gü
zel tanırlar; biri YugoslaYJ81W1, az 
zamanda şahsı etrafında p,,et büyük 
bir tf!vettüh ve kuvvet toplem1f olan 
başvekil ve hariciye num, dileri de 
Y unanistanı korkunç Wr 4lahill JDÜ • 

cadeleden kurtaran demirelli askeri• 
dır. 

Stoyadinoviç Türkiyenin ne kadar ha
raretli bir dostu ve Balkan paktının te • 
mellerinden biri ise, öteki de, onun gibi 
halis bi:- Türk muhibbi, daha allam b!r 
Balkancıdft-. Bi:i, Yupal....,.nın nüfu· 
zunu Vf> kuvvetini hari~ w dahilde her 
briin bir mertebe daha yübeltmiş bir a
d:ım, öteki de Yunanistanda ınillt bir b!t· 
lik vticude getirmiş bir iaMA. Bunların 
Türkiye ve Balkan poli-kua bakımla • 
rından büyük olan kıymetıerini anla • 
mak. için şunu batırlatmalıyas ki her iki
si de, vatanlarının seli.metlerini Türk 
d'>Stluğıında ve Balkan fikrine sağlam 

bağlanmakta görmüşler ve aistematik bir 
şekilde bu gayeye doğru çalıprak mu • 
vaffak olmuşlardır. 

Üçür.cü misafire gelince, bu, bizim içın 
yeni bir simadır; fakat, Türkiyenin ha
lis dostlarından biri ve Balkan fikrinin 
bir başktl temeli olan bir detlet adamını 
temsilen Bükreşten geliyor. Romanyada 
dahili ve harici meselelerin bu kadar 
mühim olduğu bir zamanda, d~tumuz 
başvekil muavini ve hariciye nazırı Ta
taresconun Bükreşten ayrılması müm .. 
kün olamazdı. Bunun için, onun yerine 
hariciye müsteşarı Bay N. P. Comnene 
geliyor. Balkan konseyinin bu yeni mü
messili, Bükreşte doğmuş, elli beş ya • 
şınd:ı. politika mesleğinde uzun bir ha· 
yatı olan bir diplomattır. Muhtelif z:a -
man!arda muhtelif sefaretlerde bulun • 
muş, bir aralık Dobrucada Türk mün • 
tehiblerden rey alarak parUmentoya. 
girmi~ ve orada hariciyı; ~ ~a~ba· 
ta muharrirliği yapmıştır. Kendisi Türk· 
]eri iyi tanımak ve onların dostu olmakla 
maruftur. 

Bütün bu kıymetli misafiıierimizi, dost 
Türk milletinin dost bir gazetesi sıfatile 
hilrın~t ve muhabbetle selimlar ve ken
dilerine müşterek menfaaUer namına 
muvaffakiyetler dileriz. 

Romanın Londraga 
Uzlaşma şartları 

( Baştanıjı 1 inci saylada) 
de tatbik olunmamıştır.:1 

Muharrir, bundan sonra, Habeşıstan 
rn!!selesinde İtalyanın uğradılmı iddia 
ettiği haksızlıkları birer birer sayıp dök
müştür 

Büyük harbden koloni itibarile eli ~ 
çıkan İtalyanın koloni istemek hakkı ol
duaunu söyliyen Gayda diyor ki: • o 

4 Şimdi Londra ve Pariste müstemleke-
lerir. lüzumsuz olduğunu söylemek bir 
moda oldu. Madem ki öyledir, neden İn· 
gilterP. ve Fransa da cömerd davranarak: 
bu kolonilerini terketmiyorlar?.> 

Bil'laennleyh, İngiltere ile tefriki me
saiyi? yeni baştan başlıyabihnek JÇln, 
Gavdanm fikrince İtalyan milleünin ıs
ted·i~i şeyi ve ilk şart, İtalyan imparator
luğunun tanınmasıdır. 
Anl3~manın ikinci şartı da, gene Gay • 

daya gÖre, mütekabil itimad ve emniyet· 
fü. tspanya meselesinde de görüldüğü gı· 
bi, İngiliz mehafillerinin bir çoğunda 
ttalyay:ı karşı emniyet yoktur.> 

İtaJvan politikasının yanlış yere itham 
edildiğinden şikayet eden Gayda, bu nok
tad~. cİlAlyanın İspanyada hiç bir nıak • 
'"'adı voktur. İspanyada nasyonal ve kuv
~etli 

0

\:-ir hükumetin kurulmasuıı istiyor.ı 
Gayda bu teminat verme me.elesine de 

avnca ehemmiyet veriyor w makalesi· 
n;n slt tarafını gerek Akdeniz vaziyeti, 
gerek komintern ale~hindeki pakt me -
seleler inden dolayı Ingilterenin hiç bir 
sur( tle endişeye düşmemesi lAzım gele· 
ccğini söylüyor. --.. ····-···············--·········· .. ·-....... ·----sinin to.sdikı hakkındaki kanun llyihasmın 
YüksE'k Meclise arzı, 

29 - Türkiye - Letonya ticaret 'fe klir1ng 
anla~mnlarlle merbutıarının tasdlkı ve buna 
mütcnll!k kanun lfıyihasının Yüksek Mecli-
se arzı. 

Dün gece 
Hüseyin ile 

Evvelki gece sabaka karşı gelmiş bir 
tt>lgraf Son Postaya Tekirdağlı Hüseyin 
hakkında dünkü nüshamızda okuduğu • 
nuz haberleri müjdeliyordu. 

Bu telgrafı: okumanm sevinci içinde 
bir :ın, telef onla Tekirdağlıyı bulmak, ve 
konuşmak arzusuna kapıldım. 
Maksadım ondan soracağım suallerle, 

hem bu kısa telgrafın bende uyandırdığı 
b:lsit meraklan gidermek, hem de sizin :ı 
lakanızı cezbedebilecek bir mülikat yap
maktı. 

Doğrusunu isterseniz, onun vereceği ce 
vahları öğrenmek arzusu, beni belki siz
den bile fazla sanyordu. 

Fakat o anda gözüme ilişen saat, beni 
bu arzumu tehir etmek mecburiyetinde 
bıraktı: Çünkü vakit sabaha yaklaşıyor
du ve o ~tte, mühim bir güreşin heye • 
canlı yorgunluğu içinde bulunan Tekir -
dağlının uykuda olacağı muhakkaktı. (). 
nu uykusundaı& uyandırarak istirahatini 
scktelcmek, göze alamıyacağım bir iz'an· 
sızlıktı. Bu itibarladır ki, evvelki gece 
tehir ettiğim bu mülakatı, yirmi dört 
saat sonra, yani ancak dün gece yapa • 
bildim. Santralm davetile Paristeki Se
lekt otelinin telefonu başına getirilmi§ 
bulunan Tekirdağlı, sesimi duyar duy -
maz: 

c- Merhaba ... dedi ... Ve ilave etti: 
- Şimdi Son Postayı okuyordum. Her 

satırını ebzer ettim adeta... Gazete ne 
tatlı şeymiş yahu ... Memlekete dönünce 
her gün okuyacağım ... 
Şampiyonumuzun titriyen sesinden bel 

liydi ki, memleketten ses duymak onu, 
dünya p.mpiyonile karşı karşıya gel • 
mekten fazla heyecanlandırmıştı. Onun 
bu masum sözleri beni güldürdü. 

- Sen, dedim, orada olduğun için tat
lı geliyor sana ... 

Onun ayni masumiyet ve samimiyetle 
verdiği cevabı, tek kelimesini değiştir -
miye kıyamadan yazıyorum. 

- VaJlahi bilmem ... Sizin gazete, bu· 
r:ının yemeklerinden lezzetli geldi banat.. 

- Demek yemekleri beğenmiyorsun? 
- Beğenmiyorum ya ... Pera adında bir 

lokanta bulduk. Sahibi Ermeni imiş. Sö
züm ona Türk yemekleri pişiriyor. Fakat 
b!zim güzelim yemeklerin bir lokmasın
d:ıki tadı, buranın bütün mutfağını ye • 
.sen bulamazsın! Şimdi bana şöyle bol 
~lçalı, bol kıymalı, bol sulu bir tabak 
kuru fasulya bulsalar, buralarda kaza • 
nacağım bütün paraları veririm! 

Hem buradaki kasablarda ne satıyor· 
lar biliyor musun? 

- Keçi eti mi? 
- Keçi etini öp de başına koy... Bey -

gir eti satıyorlar, beygir eti... 
Ben ~na demiyor muyum buradaki -

lerin hepsini yeneceğim diye ... Beygir e
tile beslenen pehlivandan ne hayır g.? -

-..-••••u • ...... 
lzmirde bir kaplanla 
Yarım saat boluşan 
Köylüyü bularak konuştuk 

(Bqta.raf ı 1 inci sayfacl4) 
Elim tetikte beklerken, gözlerime ina

namadım. Müdhiş sesler çıkaran bir ca
navar, bir kaplan on beş metre mesafe
den üzerime doğru geliyordu. Bu, kö • 
yümüzü korkuda yaşatan canavar ola -
caktı. Saniye f evtetmeden çifteyi doğ • 
rulttum, gözlerine ateş ettim. Şahlanan 
hayvanın göğsüne kurşunlar rastlamış, 
yaralanmıştı. Can havlile hemen üzeri -
me hücum etti. Bu sırada çiftem düşmüş
tü. Olürn muhakkaktı. Fakat ne pahasına 
olursa olsun kendimi müdafaa edecek • 
tim. 

Ebmi pençcsile yakalıyarak ağzına gö· 
türiint'e bütün kuvvetimle yumruğumu 
sıktım. Kolum J:>oğazında adeta kaybol
muştu ve parçalanmıştı. Etlerim tutam 
tutam ağzında idi. 

Ard pençesile de didildemeğe çahşı • 
yordu. Tam yarım saat savaştık. O üstte 
idi. Bu sırada yetişen arkadaşlarım ona 
ateş ettiler. Esasen can çekişmekte ol -
duğ'J için derhal öldü.:1 
Ağır surette yaralanan bu cesur genç 

sözler ini şu cümlelerle bağladı: 
- cBen asıl köyüme yaradım. İyili • 

~im onlara dokundu. Bu korkunç savaş • 
t en ban3 arta kalan kazanç kaplanın de
risidir. Ağam onu 60 liraya sattı:. dedi. 

Öldürülen kaplanın derisi İzmire geti -
rilmiş hunun panter cinsinden oldugu, 
3,75 metre uzunluğunda olduğu gönil -
rr.üştiir. Kuyrnğu 1,25 santimdir. 

A. B. 

Tekirdağlı 
konuştum! 

lir? Gözümden bütün bütün düştüler 
b;llilhi! .. 

- Onlar .enin gözünden düşmüper 
ama, sen onların gözlerine büsbütün gir .. 
mişsin? 

- Yalan değil. Eksik olmasınlar, ikide 
bir buraya telefon ediyorlar. Şimdiye ka 
dar üç yüzü buldu telefon. Fakat ben sa
na bir sey söyliyeyim mi ağabey? Mem
lekett~ gelen bir mektub, bir kart, bil' 
telgraf, hat ti bir tek telefon ... Meseli şe 
telefon yok mu? Senin etüğin telefon ... 
Senin sesin ..• Bana o üç yüz telefondaa 
fazla keyü veriyor. Kuvvet veriyor. Yü• 
reğim şişiyor adeta ... 

Belli ki burnunda vatan kokusu tü • 
ten Tekirdağlı, pir kesilecek kadar he• 
yecanlt. Ona, giderken hasta bıraktığı 
ailesinden haber alıp amadağını soruyo
rum: 

- Aldım, diyor. Bir mektub geldi, ~yı. 
lermiş. Onu da öğrenince büsbütün fe
rahladım. 

- Kilon nasıl? Zayıflamadın ya?. 
·- Dört kilo düştüm. Fakat kendimi 

dört misli kuvvetli hissediyorum. Benim 
buralarda güreşim olur da, vaktinde ha• 
her a!amazsanız, hiç düşünmeyin: 

- cTekirdağlı galib geldi!> diye yum. 
Sizi ahaliye yalanh çıkarırsam, bir dan 
Tekirdağını görrniyeyim! 

- Büyük söyleme Tekirdağlı? .. 
- Vallahi. .• Buralardaki pehlivanlarJ 

J)('k küçük görüyorum da, bu laflar ban 
pek büyük görünmüyor ağabey .. Yoksa. 
sen beni bilirsin ... Hiç bir şeyden kork• 
marn, fakat yüksekten atmaktan korka , 
r1m! 

- Seni telefonla arıyanlar, görüşmek 
istiyenler içinde kadınlar da varmış. Sa· 
km kapılmıyasın ha? 

Tekirdağlı bir kahkaha savuruyor: 
- Var sahiden ... İki tanesi de meşhw 

sinema yıldızı imiş. Fakat bana bakmL .• 
Benim öyle yıldızda, mehtabda, gözüm 
yok. Hayırlısile şu herifleri haklayıp 

memlekete bir dönebilsem bir çift kurban 
keseceğim! 

O arada, Tekirdağlının menejeri.le de 
görü~tüm. Rıdvan Asımdan, yapılacak 
gi:reşler hakkında malumat aldıktan IOD• 

ra (*) tekrar telefona gelen ve benden 
kendisine iyi sucuk göndermemi istiyen 
Teki~dağlıya veda ettim. Tekirdailı ba· 
na: 

- Adiö! demesin mi? 
Gülerek sordum: 
- Fransızcayı hayli ilerlettin demek? 
Tekirdağlı, şen bir kahkaha daha sa • 

vurarak cevab verdi: 
- Natürelman! 

Naci Sadullah 

(•) Onunla yaptığım mülakatı da ya • 
rm yazacağım. 

Hapishane /lrarl•I 
Faka basmaz Ihsan 
Fransadagmıı I 

(Ba§tarafı l inci sayfada) 

tahkik ediliyordu. Nihayet müddeiumu• 
miliğiıı sıkı tahkikatı neticesinde bütün 
ihtimaller şu noktada toplanmıştır: 1h· 
san nasılsa bir kolayını bularak viliyet, 

hatta memleket hududunu aşmış. 

Filhakika bir kaç gün evvel müddeiu
mumiliğe yapılan bir ihbar bu ihtimaH, 
hakikat haline getirmiştir. 

Bu ihbara nazaran, suçlu ailesine bir 
mektub yazmıştır. Bu suretle auçlunun 

Napoli şehrinde bulunduğu anlatılmış • 
tır. 

Bu son vaziyet üzerine tahkikat tevsi 

edilmiş ve İhsanın Avrupaya kaçlığı kat'i 
denecek şekilde tebeyyün etmiştir. 

Diğer taraftan elde edilen diğer bazı 
ip uçları da bu azılı suçlunun gene Ak• 

c eniz sahilinde, Fransız hakimiyeti altın

d:ı. olan başka bir şehirde bulunması ıh· 
timalini kuvvetlendirmiştir. 

Türk adliyesi katilin izi peşindedir. 

MüddP.iumumilik icab eden makamlara 

müra~at edecek ve katilin yakalanarll)J, 

diplomasi yolile celbine tevessül olun:ı• 
caktır. 

İhsanın ne suretle kaçtığı tahkik edil • 
mektcdir. Fakat gemici olduğu, ecnebi 
gemılerinde de çalışmış bulunduğu 11~ın 

h~makta müşkülat çekmediği tnhmın 

eriilmcktcdir. 
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Çeviren: 

İsmet IlulUsi 
Borsanın nakli etrafındaki 

• _ Anne, bak orada güzel bir bebek ı 
var; onunla oynıyayım mı? 

• hazırlıklar tamamlanıyor 
Genç kadın, oğlunun clile gösterdiği 

forafa bnktı. Pliıja konulmuş gölgelik
lcı"de!l birinin ::ıltında güzel vücudlü bir 
erkek oturmus•u. Yanı basında kıvır kı
\iı arı saçlı bir kız çocuğu vardı. ErkC'k 
.ızctesini oku~oıdu. Kız çocugu iı:ıe yPı· 

d çakıli:ıı ı k, rı tııı) ordu. Gen~ kadın: 
- Plki, dcdı, git u)na .. 

K ıcu'· Nıh d kumların üzerinde .apla
zıp \\ a ko~tu. l':vvdu uza}{ durdu.Bak
K ' ıı kı' ır .,arı :;açlı kıı çocugu yanın

b ,. l;~ it r sovlcdL Erkek ga-
. l ını nd.rd. Nıhad.ı SC'slendı. N ha.d 

\ ' • vi..ı i..du. Kuçuk kızın y<ını 
"1 VUf', kum urın iızuine oturdu. 

B ı b.ı <'·ile çok çcıbuk dost olnıu~' rJı. 
ı ... '"ı mıa ko ola yürüdüler.. N;had 
l ~ .t. • ıda .. ını anm.srnin yanına getil

a G r.ç kadın bu kıvır kıvır sa1·ı saçlı 

kw öptil, sevdi. 
DrınmP zam· nı gelmişti. İkı çocuk bır

hi <>riııin ellerini ı.ıktılur. Erkek, genç 
k. u n hüı·mctle selamladı. Genç kadrn, 
akeğin selamına ba~ını eğerek mukabde 
elli. 

:N'ihad, yolda giderken annesine aniat-
tı 

c-Anne bak. orada giizel bir bebek var, onunla oynıyayırrı mıt 

~ uvarla111rlarkcn Sacid. Melahatc evvela Melahat oğlunun söylediklerıne kulak 
şuradan buradan, sonra ölen karısından verdi: 
bahsetti. Kızı o zaman daha bir yaşında - Gülay, diyordu, seni SC'\ iyorum, se
imış, onrı üc sene hem analık, hem baba- ııınlc oynamak istiyorum ama; ben se
lık etmiş .. Melahat te kendi hayatından nınlc oynarken babanla, annem beraber 
bir kısmını anlatmıştı. O da kocasını, ç.:ı· kalıyorlar. İşte bunu istemediğim •çın 
cuğu iki yaşında iken kaybetmişti. O da seni dövüyorum .. biz artık iyi geçinemi

-Anne o bebek var ya, onun adı Gü- Nıhac'!m hem annesi, hem de babası 'di. )Oruz diye seni bize, beni size getirme
lay .. ,mnesi yokmuş .. cennete gitmışmi~. Daima ço~uğunu düşünüyor, daima ~ meleri için seni dövüyorum .. anladın mı? 
Hani benim babamın olduğu yere .. ya- nunfo meşgul oluyordu. * 

Geçenlerde Ankaraya giden Kambiyo Bor
sası Koı~ılserl İhsan Rıfat İstaııbula dönmüş
tür. Ankaradaki görüşmeler üzerine borsa
ııın gelı:cek ayrn yirmisinde, hükümet mer
k('zlne taşınmış bulunması tekarrur etmiş
tir. 

Borsa. şimdilik, memurin kooperatifinin 
karşı k5şeslnde, Sümerbank servislerinden 
bozılsrının bulunduğu binaya yerleşecektir. 
Boısa için, Bankalar caddesinde, Ziraat ve 

O~manh Bankalarının ara yerindeki arsa 
tahsis edilmiştir. Buraya, 300.000 lira sarti
le, müstakil bir bina yapılacaktır. 

Anltııraya gitmek lstemiyen borsa ajanla
rından bazıları, muamelelerini imdiden tas
fiyeye başlıunışlardır. 

Bakkallar veresiyeden şikayet 
ediyorlar 

Dun, Bakkallar Cemiyeti heyeti umumlye
si Emlnônu, Müsklratcılar Cemiyeti heyeti Uv 

muml:;esl de Beyoğlu Hnlkevlnde toplanmış
tır. 

Bal:k:ı.Uıır Ceı.nlyetl heyeti umumiye top
lantısında dört yüzden fazla esnaf bulunmuş, 
idare heyeti. bu toplantı şeretlne, heyeti u
mumlyeye bir de çay ziyafeti vermiştir. 

Kongrede bakkall:ırın derdleri ve muhte
lif meseleler üzerinde hasbıhallerde ve te
mennilerde bulunulmuştur. 

Bakknl esnafının derdlerlnden en mlıhlınmi 
veresiye meselesidir. Veresiye işi üzerinde; i
dare hr.>yetl miitekabll sened usulü ve diğer 
bazı formüller teklif etmiş veresiye yüzünden 
mutazarrır olacak esnafın hangi kanallar ve 
nı> şeıdlde müracaatler ynpabilcceklel'I ve 

mndaki babası imiş.. Anne, Gülay ıyi * Sacid, bil' gün sonra; Melahatten şu .('CmlycUn kendilerine ne şekilde yardımda 

bulun:ı.cağı kendilerine bildirilmiştir. bebek değil mi? Ben hep onunla oynıya- Ay geç;mişti. Güneş artık kumları es- mektubu aldı : 
yım olmaz mı? kisi rribi ısıtmıyordu. Kalabalık plaj te:ı- cSiz;nze evleıımeyi ço1~ ısterdim. Fa- Esnaf, zabıtai belediye talimatnamesinin 

~ bakknl esnafını alakadar eden hükümlerine, 
Ertesi giin g ne plUja gitmişlerdi. Gü- halaşmıştı. Civar köşklerde oturanlar, kat dün akşam size söz verdikten sonra talimatnamenin Şehir Meclisinde kabul ve 

layla bahası daha evvel gelmi~ soyun- birer b!rer şehre iniyorlardı. Bu araaa bunun imkansız olduğunu, anladım. Ço- nnşrinl müteakib cemiyet tarafından azaya 
muşlard!. Güluy, Nihadı görür görmez Gülaylar da, Nihadlar da şehre inmiş- ctı5unuzun ve çocuğumun mes'ud ol1rıa- ayrı ayrı bildirilmesini; cemiyet Azasının 
ıevinçle ona doğru koştu. Babası kızının Ier .. GüUıylar Mnçkada, Nihadlar da Ci- Zarı 1ıer §eyden elzemd·T. Bir daha gö- 'iehrln muhtelif mıntakalanmı yayılmış bu-

l · .. · ı· H.. z lunrnalan itibarile cemiyetle Inyıkı vechlle yanından ayrıldığını görünce başını çe- hangirdeki apartımanlarına yer eşmış- rtı~mıye ım. urmet er .. ~ 
t"mastn bulunamadıklarından her mıntaka-

virdi, b.::.ktı. Nıhadla annesini gördü. Se· lerdı. d.t birer mümessil bulundurularak sıkı bağ-
ltlmladı. İki çocuk o gün gene hep tıera- Hemen iki üç günde bir, ya baba kızı- YARINKİ NÜSHAMIZDA: l lılığın temini yolunda çalışılmasını da te-
bu oynadılar .. akşam olmuştu. Her ikisi nı alıp Nihadlara, yahud da anne oğlunu Doktoru b ki k menni etmişlerdir. 
de ayrılmak istemiyorlardı. Erkek kızı- alıp Giıliiylnra gidiyorlardı. İki çocuk e er en.· l İdare heyetinin temenniler hususu-nda ted-
nı, kadın oğlunu bir türlü ele geçircrni- bir odnda oynnrlarken Sacidle, Melı1hnt 1 Çeviren: Faik Bercmcn klkler yapıp tatblkı imkanı olanlarının sur'-

1 · atıe yrıpılımıcsma, mümkün olınıyanlarm da Yorlardı. Kadııı ve erkek bir an birbır· tc b rlil:ft• oturuyorlardı. Erkek e, genç ------------'""""!---..: gf'lecck yıl heyeti umumiye lçtlınaında heyeti 
Jermin yüzlerıne baktılar. Erkek kenJi- kadın nı asında günden güne artan bir umumıveye arzına karar verilmiş, toplantı 
ni t.ı 1ıttı: ) akmlık vardı. Birbirlcrile çok :;amımi Gönen ıutuncüleriniu tendişeleri sona t>rmlştir. 

_ Sac'd! alır ııslardı ve biı birlerini birkaç gün Tı"carel 
- Göm·n <Hususi) - Bu yılıQ tütünleri he-

Kadııı d.ı tanıttı: görmezlerse üzülüyorlardı. Fakat çocuk- nüz satılmıı.ıoıştır. Her yıl bu zamanlarda 
- Mc

1 
ihat! lar d '{rnıni,.ti. Nedense aruk plajdaki ka- son:ı ermekte olan tütün sntmlarının bu yıl 

odası meclisi dün 
top~andı 

- Cocukları birbırinden ayırmak guç.. dur bfrbirlerini aramıyorlardı. Oynar~ar- daha ?lcniız başlamamış olm:ısı tütüncüler! Ist:.-nbul Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 

1 
1 
1 

1 

1 

C k · · 1 t ı H Ih k' b ı k k k g cd' rlar N;ha·' miitee.,sir etmiş, bir toplantı yapılarak va- dun 'J!rlnci reis veklll Ahmed Karanın riya-- J v ıyı an uş ı ar. a u ·ı enım- wıı 1;0 ere ·av a ıyo , ., ... , 
ziyet aliikndarlara bildirllml tir. setinde toplanmıştır. Evvelfı Odanın varidat 1 kı 'aramazdır Başka çocuklarla hic g'"'- Gul· vı dövüyordu. =-1 

c n mtz, bu 8<'f<?r nasılsa.. Bir ..ıkşamdı. Sacid Gulayı almış; Me-
- N' güzel oynuyorlar .. in ,an. havdi I..ıhatlcre g<'lnu~ti. Çocuklar her zamen 1 

<lE'' m; demi.> c; kıyamıyor da.. oyun oynadıkları odada idıler. Mclfıhat 
Giic· bd:ı çocukları kandırabildi!L•r.. k. Sacid de s:ılonda oturuyorlardı. Bir 

r '·lar a) rılırlarkcn birbirkı ının el.e- aralık Sacid scvgile Mcliıhatin yüzüne 
ı nı -ıktılar PnnC' ik baba da çocuh!~rı baktı Elini uu.ttı, onun elini tuttu: 

bı )aı,tılaı. Mclah"lt benimle evlenir misın? 
Güla\ bcı ~ırdı· DC'di. fıMl:ıhat; başııu önüne eğdi, he-
- Nı'l-ıad yarın gem gd! yec • .m ıçinde: 
:'\t'had da ba ııdı: - Pekı! 

- Gr 1ecc ,ıın Güla.> ! D vcb ldi Çocukların olduğu odadan 
hrt i gün, tekrar pl.ıJda buluşmu'?" I bır •Türiıltü gelıyordu .. Melah~.t .o tarnfa 

J, rdı. Erkek ve kadın bırbırkril konu- 1 ko tu. Kapı ar, lıktı. Nıhad, Gulayın saç· 
1 • • • 1 

Baş, L.1-?, ndL e, ~rı,ı romauıın.ı VJ ut1d.1 a~ruarı .uzı uerhal 
keser. kahmda günde liç lcaşa alınabil ir. 

fazlasırın yüzde onunun memurlarn ttran~ 
ye olnr!\k memurin sandığın:ı devredllın sl
h:.kk.mc!aki sandık talimatnamesi madde 

- ı tır. n!n kaldırılması teklifi müzakere cdllnl ş e· 
Neticede bu mndr!P"';" kaldırılmasına ekS 
rlyet!e karar verilmiştir. 

Bundan sonra, ocıaıar kanununun dordı.ı~
cii martdcsi hükmünce, cemiyetlerine yazı -

r ıı· maktan imtina eden 23 marangozun beşe t1ıt 
ra para cezasile cezalandırılmaları da ta 

ç redllmls ve toplantıya, on beş gun ~nrn 1_ 
şamba gi.ınü yeniden t-0planılmak uzere 
lıaye• verllmlştlr. 

~ 
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İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 23 - 2- 1938 

-
ÇEKLER 

~---
Açılış KnpanıŞ 

Londra 630, 630. 
~eT·Yortı 0,7Q("ı0 o.7H 
Paru 24,416 24,41 

MllAno tö U5 161~ 

Brüt.ul 4,o9l0 4,69'.lO 

AUna . 86, ı460 86,7460 
Cenene 3.42·6 3,4212 
Sotya 63,4~2J 63,.mo 

Amsterdam 1,4233 1,4234 

Praı 22.6587 2'l,61l81 
Viyana 4,2063 4,206' 
Mat.lr1d 12 • .\SIO 12.3810 
Berlln 1,9694 ı.)688 

VıtrfO .. 4 1°00 4.19ü0 

Budapeft9 3.'1968 3 S968 
Bükr~ 106 19 106 19 
Beırrad 34,2Su7 34,2857 
Yokoh&ma 2,7268 2,7ı168 
MoskoT~ 23,71 23 71 
Btokholm s.oJ sos 

~ 

ESHAM 

1 Ana.dolu tın. 1ft ISO 
Açılı' 

~ 

Kapanıt 

peıln - -
A. om. 1' 60 vo.delı - -
BomonU - Nektar - -
Al>Ian çlmento 13 13 

Merkeııı bankaaı ~8 50 !18 öl) 

1ı Banltaaı 10 25 -
Telefon 7 oO -
ittihat .,. Dellr. 12 70 -
Şark Dellrmenl 1 ıJ -
Terltoa 7 - ~ 

İSTİKRAZLAR 

Tiirlt borcu ı peşin 

• a I vadeli 
ıt • U vadeı . 

Açılıı 

19 2:i 
1~ 10 

----Kapanıf 

19 25 
19 J.2(i 

--------·--~-----'-----~----------
TAHVİLAT 

~ 

ı~ 

Açılı~ Kapanıt 
Anadolu I pe. - -

• ı vadoU . - -
• il pe • - -
• ll ,. •. - -

Anadolu mu. ııeıın - - -·-------------- ---------
----

ı Banknot Os. B. -

PARALAR 

--ı. Alı, 
ı Türk aıtını 

-----·----·------·-' ~U\l)rfordı. Çocuklar kumların üzermcl laıını cekcıkcr. bir şeyler soyluyordu .. 
~====~============~=-====~==================================-==-=--===========~=========-=============================-===-~~ 

rim; Muzaffer çok dürüst çocuk .. beni - Kaç defa bunu düşundüm. FnJdıt birimi2den ayrılmıyacağız. "Son Posta" nın edebi romanı: 73 

Muazzez Tahsin Berka"ld 
- İster en sana da öğrctelım; İstcı.n- ı ~ofı J b ~ınd:.ı <1azetc okuyan Sclmaya 

b a gidince oıaya yen. bir moda go- ~e~lendi: 

tunnÜ'? olursun. 
- Fena olrnaı hanı. .. Bıı düıü~ c ay

n O.> uıılaı d ... n bıkan arkadaşlaı ıma da 
c relir \ 1.' elde hora teperek eğleniriz. 

<;i hl° n udu: 
i..,tan')UI gl'nçler.nın bir halka o

tıt> LLt h ı\a arını çn ıp oyncı.ma'atını 
( t ~unn e ... t> le tuhaf: 

Bu. ıaı netti ":ın kadar ac,ııb bir 
mc nzc.ıra tk•l:il Şükre n; ben birkaç de
fa bazı mek•cb tcm~illC'rınde Karaden:z 
o 1..•vrett'm, pet( ho~unıa git· 
t hıç 'aclır amacııın. 

. O\ le ; .e varın bız ,e!ip 
i l 

K zmı, ) anıma gel; seninle biraz 
konu;ma':; ı..,t·vorum. 

Gene kız a etesini katlarken için i
ç n ül..i. oı.du: 

- Halam g1. ne •\•gilı ) eğeninden 
bah-.etmC;k ıhtirnun· du,>-uyor galiba'?. 

Fdkat ih iva "ad nın yanma yşklaş
tığı \akit, onun. hiçbir ba~langıca lü· 
1um _göı medt'n. s· ckce: 

B"n.ı Mu:z;.ıffeı den ve meçhul sev
g linrlC'n bah C'tml'din ... demesi Selma
) b r<1C'rıbiıc a.,ı .. ttı. 

Mu · fkrdt•n m'? 

E\( t k•ı m: a\ akta <luıma; şu kü
• i kon 1. ı ıı da bana yakın otur ... 

ın b' Ü 
ç' rı 

um. 
<' \ ~IT't'' 1 erı >'1ra 8.ıt iha ha- Ha ac. ım .. bir tanecik sevgili ha-

s d' t t..ıne<eki kö esım çekil'p ı.tm lwn·m. 
· ll\ \ <> ..,i • ıc ,ıpı icliktcn ,!.oııra her 1 Üzülme yavrum; iki ay sonra gene 

a' '!m :\ lf • • • b' unıkhvaeak verdc, 1 bu u: l'.ı z 'C' bu defa uzun zaman bir-

- Belki sen artık b .n mle kalırsın: 
- O da olabilir... Şimdi bu sözleri 

bırakalım da sen bana Muzafferden an-
lat! 

- Mektublarımda sana bütün tafsi
latı yazmıştım; başka söyliyccek bir şe
yim yok ki. .. 

- Ona ceva b verdin mi? 
- İstanbuldan birdenbire ayrıldığım 

için vakit bufamadığımdan buradan ya
zacağın •a söz verdim. 

- Yazdın mı? 
- Hayır; bir türlü karar veremiyo-

rum hela ... Vereceğim cevabın onu çok 
üzmesinden korkuyorum. 

- Onu seviyor musun kızım? 

de çok seviyor. • korkuyorum hala... Onun evli bar)tlıı 
- Ya, öteki? çoluk çocuk sahibi bir adam <>lduğuJltl 
Hiç beklemediği bir dakikada halası- haber alarak bütün ümidlerimin bOŞ8 

n·n sorduğu bu sual, düz yolda yürür- çıkn1asmdan korkuyorum. O za.rna~ 
ken bir ayağı birdenbire bir hendeğe ondHn nefret edeceğim \ e bu beni.rn •
batmış gibi, Selmaya müvazenesini çin çok acı bir sukutu hayal olacak .. · 
kaybettirdi. Yüzü kıpkırmızı oldu, ba- İnsanın beğendiği ve hayalinde yı.ı~-
ş:nı önüne eğdi. selttiği birisinin dünyanın en alçak, ell 

- Öteki mi? vıcdansız ve capkm erkeği olduğunu .tıO: 
-· Sana imzasız mcktublar yazan ve her alması ne feci bir şey olur, değil J1ll 

her gün kütübhaneye gelen beyden hala? 
bahsediyorum yavrum. Onu seviyor İşte ben bundan korktuğum için er 
musun? nun bir esrar perdesi altında kalrnn!ı~-

- Bilmiyorum hala. nı tercih edivordum. Fakat artık vıııı-
Bu titrek çocuk sesi Sabiha hanımın yetin buna Üıbammülü kalmadı, ist3tl-

kalbini sızlatmıştı. bula gidince bunu anlamağa çaiışaca-
ol- - O kimdir Selma? ğıın. " d 

- Onu da bilmiyorum. - Hakkın var kızım. İstersen Sadet-
- Ona ac:yorum.. onun mes'ud 

mas1:11 istiyornm. 
- Peki. Muzafferle ı. r -evlenirsen sen - Kım olduğunu bilmediğin bir ada- din beje de yazalım. bunu tahkı~ 

mı nasıl sevdin iki gözüm? sın. 

- Onun halleri. sesi ve sözleri ho- Selma birdenbire yerinden !':ıçrnd 1 • • 
• v h 1.1<;1 

- Bunu düşünmedin mı hiç? şuma gitmişti; sonradan onun gi.tzel - Aman halacıgım. sakın bu u 
- ........ . 

mes'u~ olacak mısın? 

- B"lıniyorum hala; ço':t karışık şey- ya:zılarile bana aşkını söyliyen adam ol- ve nh-;i i~e Sadeddin be.> i kı:ırışlı 
ler bunlar .. ıçinden biı uı lü çıkamı- duP,unu söyleyince ısyan ettim, onun al- ı Ben nasıl olc;a çarcc;ini bular. ıın • 
.> onım. çak \ e iki yüzlü olduğunu düsünerck Hakkında tdhkikat yaptı mı habeı 

Sat.ıha lıanım doğıuldu, ) cğeninin ondan uzaklaşmak istedım. lır :ı bc>nim 'çin ne düşün r? . er-
bas1nı iki eli arasına a ı k ,özleıine - Sonra? - Peki kızım. te a ct1l1 : nnsıl t 
baktı. - Onu evli b'r adam .. yanındaki kn- sen Ö) le olsLin; fakat sen bı..ı karı~ık 'r: 

- Acımak sevmek de ,ıldır Selma; dını onun karısı zannediyordum. Şimdi ziyette kald.kca sinirlenir. hırp~l n dC 
bütün ömri.inü beraber geçireceğin a- o kadın ortadan kayboldu. sın dıye korkuyorum. Ortada bır il ,t, 
damı se\·men lazım. - Sevdiğjn adamın hayatını tedkik Muzaffer mcsclesı var: onu dn h ı: 

- Bu kadar zaman beıaber olmakla etmek, şundan bundan sorup öğrenmek mek zamanı geldi sanırım . _ 
ona alıştım ... Belki sonradan onu seve· aklına gelmedi mi kızım? - Arkası var 



SON POSTA 
= 

zabıta romanı: 11 "Son Posta,, nın 

Üs at i cinaye 
Nakle.len: lbrahim Hoyi 

' il Ü 1 ! 
arasındaki mücadels 

Tayyare bütün sür'atile uçu ordu. Olandı yanındaki te1efona ağzını yaklaştırarak: 
11 ~«;ı:, dedi. GtıUand'a yakLışıyoruz. Bir mil kaldı. 130J metre yüksekten gidiyoruz!,, 

Draveski: " 5000 me~reye yükse!iniz! ,, diye homurdandı 
- PHrdon, hangi mLsele, anlıyama

dım!. 

- l>. D. 1 3 meselesi!. 
- D. D. 1 3 mü? Şu e ektron silahları 

mı~ .. 
·- Evet.. takdir cders'niz ki bir faali

yet olup olmcıdı mı keşfetmek için her 1 
tor~f ı tarassud etmiş oJUak, :lraşt I'· 

1 mnk mecburiyeti vardır. Bilhassa bu 
1 h , ' ali çok şi.i blıe a. tındadır. 

- Ne ,bj şübhc? .. 
- Bıli:•orsuııuz, zanncderım .. Alman-

lar Versı~ ınuahcdesındcn gizii olarak 
bu ta~a!l rda bazı gemıler ve silahlar 
yapmaktad.rlar ... 

'l' Genç kadın tirtir titr.l!Jordu. - Evet, herkesın bildim bir faaliyet.. 
~~e, daha yatışmamıştı, milyoneri - Ne haber üstad?.. bu insaatı mı kesfedeceks 'niz? 

ederek: Miifett'ş, dilini damağında şaklattı. - Ha~ ır. bu faal'yctler arasında D. 
li!lfif sescik?.. Ne diyorsunuz ya- Tamsieye bakarak: D. 13 c aid bir iz bulabilir miyiz. diye 

~Sanki bütün devlerin bağrışı be o.. - O kadar emin degilim .. dedi. arastıracağım .. vakıa simdi üzerinden 
~ lescikıniş, diye gürledi. - Çıkar baklayı ağzından, neler bili- geçeceğimiz Gotland v·e Ö and adaları , ~:ı ~~dırmadı, gene konuştu: yorsan söyle üstad .. diye ısrarda bulundu fs.,,eçe aidse de çelik iş!erinin buralarda 

1 

Draveski plaka üstüne akseden renksiz, adeta belirsiz ışıklara 
~Ya a~ıhr ki, bazı kiracılar, vey:ıhud Mü!cttiı:; tane tane konuştu: yapılması sübhesi var .. fakat Ştra1sün- dudakl4nm bük erek bakıyordu.. 
it,. Ji" gıren çıkanlar, bu sesten kor-:Ctu- - Dıin gece Visottiyi enseledik. Ver- ı diin ön~indt!ki Rügen adaları tamamile Litvan alı mühendis Holandada yap- - Kayser Wilhelm.. sabık Alınan 
~ •ka• bunak Struberg'in kılı bile kı- diği ifade:yi de imzalattı~. , .1 şübhelid:r .. Buralardaki faaliyeti ta- y imparatoru Wi1helm mi? 
~rtıadı. Sırf buriun için tuttuğum c· - Neler anlnttı? Malum olan şey.en rassud elmiş olmalıyız!. Sonra, bilhassa mıştır.. _ Ta kendisi! Onun oturduğu yerin 

k n gözetlediğim bunağın her ak- mi? .. Biraz da sıkıştırınca bülbül kesıldi Holanda üzerinden geçeceğiz.. - Biliyorum.. havadan güzel bir fotografisini almıya 
~ ~ranlıkta merdivenleri tırmana- değil mi?.. - HoJnnda mı? Orada da mı şübhe - Kayser Wilhelm'in de Holandada mecburuz. Kayser'in harb zamanında 

a .t-ına çıktığını ve çıkarken de ek- - Aşnğı yukarı öyle .. 0 k.ızı. çıldıra~ı- var? ikamet etmekte olduğunu biliyorsunuz, tanıdığına şübhe o1mıyan bu kas;fıe 
ıJk iki basamakta sendelediğini ya seviyormuş. Nerden esmış ıse esmış, - Biliyorsunuz ki elektron keşfini zannederim. muh;;bere etmiş alınası mümkündür. 

t ettırn. Planı da ona göre hazırla- sev Jilis'ni dehşetli ~urett~ . kıskan.maya . . . . , Bmaenaleyh o şekilde fotograf alacağız 
'1P.n aslında elektrik mühendi-;ı • ı b şl~mı~. Diken üstunde ımış sankı .. bır dar bmncı katta oturan Madmazel T J.ye her, köseJerinin balık sırtı gibi olduğunu ki gizli bir telsiz olup olmadığını keşfe-

d r I3uidu-um hile şu idi: Ncw .rer- kt p arayıp duruyormuş. Maksadı, p~:ı- 1 rastladı.:n Bırakmış olduğu bazı e~y~s~nı görürsünüz. debileJim. 
kı fabrikamda bir gramofon p a ~ı 1 dur.a gc!•rip kızı yak::ılam~k. o .. gece, ıo· a~mak ııze~e odas~na. çıkıyorm~ş k~'. ık~~- Topliss homurdandı: _ Telsiz mi? Fakat Her Draveski, 
l'tturn. Bunu elektrik tert;b, ılcı kanta\·a gitm<'den evvel, bıraz otebe:.-ı ::ı- cı katın kıracısı ıhtıyar bunagı gornms. - Pekı ~ma, katil, neden bu noktHyı 

:,ı;;: d ı fotografl:t bir telsiz cihazının buluna-ı.:ti'nijz ycro ·vcrleştı'rdım. Parmn '·- Jıp kızın oda ına çıkmış. Bırden gözüne Bunak geçip gidecegine karŞJsına :ki • söy!rmedı. Yani cesedi pencereden S§a-
,, "' ~ "'"' bilnıesi pek müşkül olacağını her halde e ilk veya ikinci basamağa doku- bir ınektub ili~m·ş, almış okumuş. Öa!:ka rnlş: ğıya attığını itiraf etmedi? takdir edersiniz! .. 
dok~nrnaz, duyduğunuz 0 maTıud 1 bır erk kten .. ~ay ca~ına ... D~m~k ~~b: 1 - ~iz0 söy.~iyC'c~~erin:' va!" madma • Tamsie· 

~ltdenbire bomba g'bi patlıyor. p"r- 1 helerim doğru ımiş dıye kendı kend·s nı zcl. Sıı cok guzelsınız (kı dogru?ur) .be~ _ Cesedi pencereden atan Visottinin Draveskinin çaylak gözleri aynı is-
tdP- Yükselerek keskin bir çığlık st..'- 1 yem. gc b::ışlamış. Abdallar. bu makule de zeki bir adamım. Yalnız benım bıldı- olduğu ne malum. tihza ile parlıyordu: 
alıyordu. Bu sesi V<'ren k mdir bil- 1 kız.i"ı ın sevg !nine inanmanın c:ı.iz ola- ğ m bir rn·rı öğrenmek ister misin1z? de- _ Ya kim peki?.. - Ooo .. ~übhe yok!.. Siz bir teknisi-
0~rn amma herhalde tam b'r ak'~ir- 1 rr.ıyncaı,ını bir türlü akıllarına sığ Jıra- m·ş. Ger.c kadın o kadar korkmuş ki, ~n- _ Cir.<1yet gecesi, evdeki kiracıların yensiniz!.. Hem Olandanın teminatına 

'l' ltatir... ' mı,·orlsr. Bunlara adile sanile, abd<Al cal~ b ş'k evet diyebilmiş. hcps'ni elekten geçirdiniz mi?. göre iyi bir teknisiyensiniz de!.. Ben 
l.-"llıs" Arn 'k 1 t b' derlC'r ama .. her ne hal ise.. 1 Bıım.ır. üzerine, genç kadınla birlikte, Müfettiş bir müddet düşündü, sonra: teknisiyE>nleri çok severim!.. Fakat me· "ll(ttı_ • erı a ıyı uzun ve scı ıı· ,_. k 1 'ld" d- ~.. .. . . f d . i . . . . .. .. k tt bi Am k tm . . b" . iha larunız çok :_ ,,.._ 5Üzdükten sonra: - Pe~ı. ızı nası o ur ugunu ıtır.ı 

1 

onun ~nres ne gırmışd, pencğereyı ~~mt ış, - &hi, dedi .. uçuncu a a r e- ra e Pyınız, ızım c z 
.... l>a1 • • • 1 etti mi?.. bir yukarısını, sonra a aşa ısını gos er- rikalı vardı. Henüz ele geçiremedik ama hassastır!. 

it lllaklık ve ılk ıkı basamak l.:ı.... _ Evet. Eski, klasik usul ile .. kanı be~·- mış. Tilly akıllı, kavravıslı bir kızciır. erge~, misafirimiz olur... - Mümkün!.. 
Selt\ feneri nerede, oraya kadar en- ı nine sı~ramıs gözleri yerinden fırl.ımış. İ!niyarın anlatmak istediklerini bir an- Tam~ı~, ayağa kalktı: - Evet, mümkün, elde etmek müm 

.. .' t~zıa buz ederdim mel'un ~a: Ne yapt;ğını~· bilmez bir halde, zavaUı da çakmıc:, ihtiyar bunak ta, bilgiç bilgıç _ Şimdiye kadar senden bir şey r.ca kündür .. rnaamafih bu nazik işlerde si-
lte dıye homurdandı. Ve Eesını mctrcsinın üzerine atılmış, birden, c:jyle göz kırparak basmış gitmiş. Bir müddet etmcdını. Yalnız, bu sefer ocağına düş- zin giri kıymetli bir mühendisin yardı· 

'Oıutek ilave .etti: .. . talnş alevi gibi yanıp sönecek bir kavga sonra. da bana rastgeldi ve bu esrar~ngiz Hım. Yalvarırım. Beni bu işde yok bil, mı her halde çok faydalı olacaktır. Bun-
batı r §ey değıl, hoparlorler, elektr.k yapacağı yerde, onu boğmakta olduğunu kaybolur-a dair düşündüklerini söyleyin- mahkemeye, sorguya, istintaka sü1üklct- dan dolayı da ayrıca memnunum .. 
~r-trı ve çığlık basan sesler .. yahu dehşetle farketmiş .. dahası var, kızın ye- ce hemf'n alt kata indik ve 173 numaralı me beni.. dedL Cebinden çıkardığı altın l Herifin 

0 
müstehzi gözlerle söylediğı 

aı:rı zabıta romanlarında okur da re yığıldığını, mosmor kesildiğini görün- c.v:n yanından geçen bir yola çıktık, (bu b:r kalemle bir zarfın arkasına bir şeyler bu sözler beni memnun etmekten ziya· 
~.sık... ct\ kosup bir doktor çağıracağına, kapıyı 173 numaralı ev, bizim evden iki kapı yazarak Toplisse uzattı. de kanıma dokunuyordu. O aralık Q. 

~lttı~nra k~pıyı hızla çekerek ~ışa: çektiği gıbi, Allahım seven tutmasın .. Yer ötede idi) ke~dim~~i bir g:r~.jd.~ bulduk. Müfottiş, yazıyı okuyarak: landa yanındaki telefona ağzını yaklaş-
aıa Merdıvenlerden aşağıya ıntlı. et;ni Scho'nun nüvaziş dolu izbe, kııytu Karnnlıkta bır muddet yuruduk. Gece- _ Bn otelde oturduğuna emin mism,. tırdı: 
Jıı_.\1arır varmaz da sokak kapısı a- k;.· eJerı·... nin bu zamanında ortalıkta kimsecikler d' · 
"'tllcte T'II , . k .. .. uil "d"k ıye .sorau. _ Şef! 

' dı , ı y nın uçu yuzu çerçe- Taınsic böbürlendi: yohtu Yürüdük yüru u ve 175 numa- - Emın değilim ama, orada gördüm - Söyleyiniz, Olanda! 
~ · . _ Desene doğruyu kesfetmişim. Talı- ralı evin arkasına geldik. Başımı yuka- gibi geliyor bana. _ Gotland'a yaklaşıyoruz! 
~ ~ minımde yanılmamışım üstad .. deji. ı rıya kaldırdım ve evin yan taraiında - Bir dakika bekle öyle ise .. diyen mu- _ N • kadar var? 

•ada ne iş'n var, T lly, kocanla _ Eninde sonunda da yakalıyacaktık pence>rderıni gördüm. Bu pencereierin ft:ttis s.ılondan uzaklaşarak telefon oda- _ Bı'r mı·ı .. Otel . . d d " ' ~ ~ 
k e gıtt.nız, sanıyor um, P .ı. onu Tamsie fakat senin sofra hazırlama ta altında bir tablakarın arabası duru- sına girrli. Üç dakika sonra, Tamsıenın _ Kac metrede gidıyoruz? 

.\}\ riıh tirtır titriyordu: cekli ile buJ,duğun delil de h'ç şübhe yok yord·ı yanır.::t geldi: _ . _ 
1300 

metredeyiz! .. 
0 k?aınsie diyebildi. Seni görclü- ld mühi:n ve kıymetli bir ipucu oidu bi- Biitün bu anlattıklarım dün gece 'llu- _ Oscar Kuloff, uç aydanberı bu otel• 

5 000 
t .. ks l' . 

1 Ilı adar sevind'm ki, bazı ca ıa- ze. Bunu kabul ederim. yordu Bu sabah ta saat altıda kalktım. de oturmakta imiş, fakat bu sabah ani o- - me reye yu e ınız. 
cfa Vardı. Onları almaya g<'lm.;;;tim _ Teveccühün üstadım. Herhald~, ce- Daha doğrusunu istersen dün gece hiç !arak ç.kmış ve ilk kalkan tayyare ile DraYeski sonra bana döndü, kalın 

, o korkunç bunağa rastl-.ıd!m. serti, Atlıenaeum khibünün basamak!arı- yst'llnmıstım, fakat soyundum, bir ban-' Parise gitmiş. Yazık, fakat elimizden bir dudakarında o garıb güliışilc: 
'l'a ia~ıb bir adam bu, muhakkalc ki na ne suretle götürdüğünü anlattı katil?. yo :ıldıktan sonra, garaja yollandım ve §"'Y gelmez Ama, onu mahkemede şahid - Üzer1erine bir tayyare geldi"'ini 
'l' l·sıe bu herif.. 'I oplis!''in uzun yüzü, büsbütün uzadı. bak netr:?r yaptım. Ekmekçi arabasının olarak görmek isterdim .. dedi. hissetmemeliler ki faaliyet varsa tatil 
l>e;Şlanrna sakin ol Tilly.. Ceıu:si ileriye doğru çıktı sankı .. zeytın şoför~irıi.i buldum ve: T~ınsie, gene yalvardı: etınesin1 cr1• dedi. 
h tıı, Peki!. Fakat dinle, ihtivar a- t<ın<'s.f g;bi kücücük gözleri büztiştük~e - Yahu dedim, geçen hafta Pall-Malla _Bunda da beni kabahatli bulma Top- So~uk bir tarzda cevab verdim: 
1)0~ b r s vl('r söyledi. Bc>lkı de biızüştü ve şımdıye kadar söyJedık!el'i dön"n köşeyi kıvırırken çok fena bir vi- Iıss. Sonra beni bu işe karıştırma olmaz - Tab,i!. 

ruyu söyledi gıbi geliyor b;:ı- hep yah nmış gibi: raj yaptın?.. e mi?. Hem ne suçum var ki? .. Sırf yan- Sonra daha soğuk bir tarzda ilave et-
il.. ~ede ., - Dm'e beni Tamsie'. dedi. Sana, ha- A1a~<'a~ız. şaşı~.~ı: . , lış yere edılen bir telefonun kurbanı de- tim: 
'""1l ka: ·.. k Jı:ati anlatacağım. Katıl, sen vak aya - Gordunuz mu ... ?ıye s~:du:. cE~et.., ğ l ıniyiın?. Yoksa, ben nerede, Sohoda, -· Her Draveski!. Pek enteresan iş-

\> 1 •
1
h C<'vab verdi. karı tıktan sonra, cesedin evden na .. ıl dtyfrıce, kabahat benım degıl, otekı ş:.r Rum sokağında 175 numaralı evin üst ka- lerinizde size faydalı olmayı arzu et-

~ ~ g _nç kızın cC'sedin'n "Vcl n kavboldu~unu bilmediğini, bundan asla föründü, ben Carlt~n ~ouse'dan . geli • tındaki cinayet nerede? .. dedi. mez değil;m!.. Fakat tayyareden fotoğ-
~ • ., ldugunu ve şu .. nC' idi o klü- ha be: i bulunmadığını iddia ediyor ki bu yordum, fakat ötekı şofor yanlış vıraı a!- * raf almakta hiçbir tecrübe sahibi deği-

' t\•tı~ da pek garib doğrusu .. zira, en kü ·ük te- dı: Gal ba. ~kh ş~~a s.ab.ahın. bu e:k.en sa- Mahkemede neler olup bitti, bunu her lim. Sonra D. D. 13 için tarassudattan 
.. ifa a urn klübü. forrüata kadar itiraf eden bir katilin bu- atınrle k<:>yfıne gore ışlıyebıleceğını sa!lı• halde bilmek isterseniz aziz okuyucular, bahsediyorsunuz. Bu tarassudun mahi· 
(')il ile '8~et işte o klübün basamak!~- nu saklemasında ne menfaati olabilir?. yordu Eğer arabayı kaldırıma doğru k;- hıç, üstii açılmadan, o kadar alaka ccl- yetim bilmiyorum. Kaldı ki her hangi 
~i) "~etle geldiğini bihvor gibi:v 'll. Hiç dcğ'ı mi? .. Vallahi ben de şaştım, dı- vırn.ıas~ydım, f~n~ hal.de toslaşacaktık betmeden kapanıp gitti bu hadise .. zıra bir tarassud için cihazlar olmak lazım 

ili &öy~ll~k ta pek iyi biliyor. ZaTE-n yor. Hayret, hayret!... h~nı, dı.ye ~e~dın~ temıze çıkarm~k iste- Soho Cengelinde,· bu makule kadınlar geldiğini takdiı edersiniz!.. 
.. ıJ edı. . T:>msie, kıskıs gülerek sedire uz:ınnı. aı. Vazıyctı §ımtlı anla~ınız ya_, u~~a.~? .. daıma öldürülür, boğazlanır, taban • Draveski gene dudaklarında aynı es-

~ ş,l>lt gelınış?.. Mufettiş hiddetli hiddetli homurdandı: Topliss cevab vermt!tli. Tamsıe sozune ca, ynhud bıçak altında can verdiler .. 
ı~._ aırıı g· · 11 'b' . d tt' F k h kk k 1 rarengiz tebessümle benim yan tara-'l' ~ •1a ı~ınc:ye kadar bek!e C!e _ Ne sırıtıyorsun pişmiş ke e gı ı oy- evam .e. !: .. •a at mu a a o an bir şey varsa o fımda duran Vt: çelik kablolarla iyice 

..._ ~ ~ .ı~ıya ınelım ve araştıra um.. ~: .. Ayar et tüzünü, yoksa... - B. ırısı, ust kat pencereden kadının öa, Amerikalı milyoner, Cengel çocuğu 
.... " ~Yan d ~ f ı tt F l t l d M 0 perç'nlenmiş madeni bir masaya doğru ~ Qf~ ka amadı, patlayıverdi: 'l'Am~·e istifini bozmadı. Gülmekte e- cese\lın: ır a ı. ır a ı an cesc ister scar Kuloff'un koleksiyonu ta- yürüdü. 

\ ,., dınlar yok mu, şapkanızı dtl- vam ettl 've: de o sırtda, orada bulunan ekmekçi ara- mamlanmamıştır ve bu koleksiyoncta 
't dtız · · b .. · d" t·· ş r· ·· b k l - Ooo! .. Elbette hakkınız var!. dedi rırı KiYtnek için mahşer günijn- -· Şunu tasdik et ki üstad, senin y0rı- asının uzerıne uş u. 0 oru ara asını ra i~e Anna ile, hazreti Ademin kulü-

bı ıts rıın adalet mahkemesini bii.e ne hep hen çalıştım. Onun için hadis .. yi surdügü zaman da sular kararmıştı ve besi eks'ktir. Elbette cihazlar lazım!.. Maamafih tay-
'l' ~ lllı, bütün inceliğile biliyorum. Emrederse- cesedın, Athenaeum klübünün taş basa- Tamsıe Green de, cinayet ile alakası yaremizde son sistem cihazlar yok de-

' ate
0

ınUrdandı. niz, size cesedin bu evden nasıl ayakl:ı- mak~arına düşmesi de bir tesadüften baş- olmıyau birisi, bir cesedi pencereden 50• ğil. Ben de şimdi bunları kullanacak· 
S:ettjg r 0 ~n öğle üzeri sözl1><fr1i, nıp ~ır olduğunu arzedeyim. ka bir şey değildir. Zira başka yere de kağa 'atarsa kanunda cezası ne olabilir?.. tım .. Bir defa, görüyorsunuz, telsizim 
lt ~ 'l'0 ~l>hss ile (Dalış) barında., o~- - Laf ebeliğini bırak ta anlat. kayıp düşebilirdi. Şoför, orada vıraJı Bunu bir türlü öğrenememiştir ama, var ..• 
'•?>..\ld cı~ sa, Çok neş'eli görünüvordu. - İki ayağımı bir pabuca sokturma· hızla döndü. Dönerken de arabanın ı:ıar- fakat §Urasını gayet iyi biliyor ki, MistE!t - Malum!.. 

.,.~ '''Yet · . . d sed ka d d' l -....,~~ . gecesındenberı ilk defa yınız, iistad. Arzedeyim. Dün gece, Rum sıntısın an ce Y ı, mer ıven ere Kuloff o kadar çok sevdiği Londray1 a- _ Vakıa telsiz bir tayyare için bu-
ti~ .S. ltilüyordu. sokağındaki 175 numaralı eve gittim, ( duştü. Gidip arabayı muayene edece.ıt o- zun bir müddet ayak basamıyacaktır. gün son s>atem bir cihaz sayıl3maz ... 

11.rıtarak 10rda- merruvealerde. IOD cinayet vak'uma ka- lul'88Dlz. üatünün düz olmamfkla ltera· - S O H - - .,.. w _ 
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•• z 
Yazan: Ziya Şakir 

Hatay Bahadır korkunç bir sesle: " D.ıyan, boz at! " diye bağırarak topuklarını 
şidde~le atın karnına basb ve yıldırım gibi gl:zel prensesin ardına düştü. Bütün 
atlıları ok gibi geçli, prensesin arkasından koş ın kızL1r acı bire'" çığlık kopardılar . 
- Geliyorlar. 1 - [tayan, boz at.. dayan... l lfin gibi süzülen atlan arasından, ok gi-
- Dilşad ağa, yeni bir ata binmiş... Dıye bağr-ışıyorlardı. bi fırladı. 
-- ~.:ıkal.. ne, ~t. · · Boz at, dayanıyordu. Ayakları, birer Kızlardan biri, hayretle bağırdı: 
- Arka ... ı.ndakı kızların atı da fena y::ı.y g:bi mütemadiyen açılıp kapanı- __ Ata!.. Ne sürüş bu? .. Yelinden ba-

df'ğ11... . . . j yo~:· iıd(!ta karnı yere .. sürü~üyordu. şıın döndü. 
Hatay B~hadı~m kalbı de ganb bır ündeki atlılarda, dokunlu baş amı~- Ötek. laz atını kırbaçladı. Daha kuv· 

heye-canla tıtremıştı. tı. Mütemadiyen kırbaç ve mahmuz yı- vetli bir sesle 0 da haykırdı: 
Hak ettiği iki dinarı, kibarcasma ia- ven at cırdan bazı an, can acısından s-

0
.. . . k 

1 
.... 

d t . - · · ~ k H ı B h d ı · · ~ . . . .. 1 . d - ne <reçırmev n, ız ar .. surun ... e rt ı!Tı ıçm, ar.ı a.ay a a ıra ıyı ·aıı ed\,;rek binicılenm uzer enn en D kk 
0

.
1 

d 
8

. ·· 
1 

A k d 
b d t l K · · lı ·· · h t · ! ·a+ et, ı ş.ı ıgum... r an an .r o.. o an aşgar , şoy ece ıza a fır atıp atmı~lc.rdı. b. tl k t 

d 
1 } d .. - ...ı~ b. .k. d. . IT a 1 va <1S 1. VCl!YO'" u: Hatav B::ı ıa ır, onunLrt:, ır ı • ızı- · . 

- İ~te, bizim Dilşad ağamız ... En yi- den ıb~et kalan atlı arın arasına sal- Ha1ay B<ıhadır, bır kahkaha bastı. 
~t E1Jrcklerden bıle zerre kadar farkı dıı.iı. -- Ht>y, Kfı'?gar kızları! .. Nafile ça-
yoktur. Şimai, ,öreceksin .. şu gördü-ün _ s vulun .. savulun ... diye, bağır- hılamnym . B oz a'ımın önüne geçc-
dclikanlılar, onun arkasında dökülüp m;v,· raşladı. ~~C'k at, dnh::ı. anasından doğmadı ... 
°f{a.tDcaK. Be1ki de hiçbiri, onu tutmıya Ön··rıe ge1en iki atlıya çarparak onla-1 n ·yc ba ırdı. 

f~~~ SPOR 

Galatasaray Ankarada 
ne neticeler alabilir? 

lzmirde yaphğı iki maçı da kazanarak avdet 1~ 
Beşiktaş takımı hakkında İzmirliler ne düşünüyor ar 

muvaffak olamıyacak. Onu at üstünde, rı ~ re yuvarladı. Kızlar, ac. bir çığlık kopardılar. Elle
boy'e düz yerlerde değil .. çetin kaya'ar M~ite:nadi)en atlarını kırbaçlıyan rindtki kırbaçları kaldırarak büliln 
arac;ı!'ld.ı, ceylan avlarken at üzerinde kız'aı a yakl~ıştı. kU\·\Tet ve şiddet1erile atlarmın karm-

görmeli... Altındaki at, kanadlı bir kuş Kızla.-dan biri, şen bir kahkahaya laı.nda ve sağnlarında şakırdatt.ılar. Be§iktaşa 3-0 yenilen 1z mfrin Auancak takımı ıır.9' 
Pıbi kayadan kayaya uçar. Gören er; oen1·yt'n bir çığlık kopardıktan sonra: Burunl:ırından ateş fışkıran atlar, son Bhinci maçını cumartesi günü Muhafız- te!:ir bırak-mamıştır. Bu hııfta U~tl rll' 
J. ayrc.L ve korkudan, o1duk'arı ı - Siirün. .. . . rf d ı.. •

1 
. t ld , ı;iicllc. ikinci maçını da Harbiye ile yapacnk tstanbula, Atsanca.k AD.karaya hS 

, r •• ı··d"· donr,-... .. Bu, onun u··çu··ncu·· ~·arı- ba~ d hldreUerını sa e ere.... ı erı a ı ı ar. 
1 

aı-.ı"" " -• .- Diye. arkadaşlarına gır ı. oı~n Galatasaray tnkımı bugün Anknraya cekt r. • ~ 
•... Evvelce iki defa daha koştu. Gene s·· ·· ·· ·· ·· ·· Fakat, boz at i e arnda açılan mesafeyi hs.rwt edecektir. - urun .. surun .. surun... 

1 
t 3,. l~· arkasında yüzlerce delıkanlı var- Bu se:s, bütün kızlar tarafından tek- dolduramadı a-··. İsUıilbul takımlarının Ankaraya ilk scyn- -·-.... - ...... - .. -·--·· 9ir 
1{> Fa~ at hiçbiri onu tutamadı. ra!'!.anciı. Boz at, bir cana 1ar gibi horu!daya- h.ıtlni bu vesile ne Galatasaray takımı yap- Şehir Tiyatrosunda: 

atav. Bahadır, artık din1emiyordu. 'D • t ik. k tl sn •ak· rak adeta alr'yor. her hamlede, dilber mış Glı.ıyor. Beşiktaş:t karşı llk mnçı oynıyan adam yaratmak - rıo. a , ı ızın a arı ara ı a ) . . . . . . . a.:ııat:ı.saray pek tallhsiz bir oyundan sonra 
T .ıka"!lılaı dan elli adım kadar iler· de, , aşmıc:tı. Kızın biri, 'kırbacını ka dı.,.dı. Ka~ ar n rE>nse ının cıva g:bı kayan kır m•lli kumenin ilk oyununda sahayı mıı.ğlftb f 

6 
fada) . .1• 

k . d ı k ·· ·· · ·· ·· kı d (Ba§tara ı ncı say r .,. ],e:;dic: ·:ıi tn ıb e en on at ı ızın onun- Az kalsın Hatay Bahadırın yuzune çar- atına ya. nc: ıyor u. te:-ketti. eıecoe ~· 
d d D·ı d - ·· d g ·r· ' 'k' k A k sı ., - deki gazete patronu blr çok gaz "' 'JJ e uran ı şa agayı goz en eçı ı- pacakt;. Fakat boz at, bu ı ı ızın C':!''- - r a .,ar Milli küme takımları içinde hemen hemen' sından alınmış bir ferddir. onun fe·~ ... ır,..' 
"I ord•t. -·•••--... -··-•••••••••-•••---•••••••••••••--•••••• en gen" bir kadroya sahlb olan Galatasaray t il tıw 

1 

· ' . fi yal:ıız kendi kendisinin en • 
Genç kız. dine ve ince bacaklı bir a- 1 b.ı mağlübiyetlne rağmen ümld verıcl bir şe- Şümullü bir mCtnası yoktur. ı:ıa ~ 

1ın üstünde, demir bir heykel gibi dim- Resi mıi zabıta ı 1 kilde yapLığı -Oyundan sonra bu şampiyona- Nez!!> Fazılın sözunün doğruluğu ı.ııı p.. 
dik duruyeırdu . Düz beyaz b;r Çin ku- _ da biitiin nazarları üzerine çeken bir oyun nırım. fııkat ~unu da soylemek ıste! ı?~ 

l 
• k "' • ________________ _. trırzın'l maliktir. Necib Fazıl buyük bir citkkııtsJzUk yıı .s' 

m&~l"'Jf'tU} mintanının elil')as düvme,eri i. aye~"1i.Z n j pr~gram Müdnfaa hattne, hücum hattı arasında u- B1r piyeste bir meslek temsil ederelt,t! 
Par.ııvor; olgun göğsü, cazib bir inhina • · 

1 
t 

1 
ıtenıv 

h l kl• } S TAN BUL zıın :mmnndır husule gelen boşluğun b r n- çıkarılan şahıslar, eğer yanız ere ~ ıe 
ile kabarıyordu. a şe ı kım cezalı oyuncuların yerlcrlni almaların- bt.luı~an kusurlara veya meziyeti b ~ .. 

Hatay Bahadır, kendi kendine şöyle 24 - Şubat - 1938 - Perşembe dan sonra tnmamııe kapanmış olduğu pek a- seler muharrir bize bunu munıı.sı llıılj • 
o rı.kşam yağmurlu bir akşamdı. 2 ve 5 Öğle n~riyııtı: çık bir surette göze çarpmaktadır. anlatmalıdır. Halbuki Necib Fnzıl 

d~şünüyordu ; numaralı resimleri mukayese cdcrseni?, 12.SO: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava- mü ab:ıknlnrda za nnııtır. Buna dikkat etmelf ve eşhll 
- Bırnz e:vvel, jhtiyarm, yağlandıra direksiyonun onundekl camı silen aıeun telif plük ne~·iyatı. ff'~a~~,:s:::~ıa;~:;~~k oıa: hucum hattı= çerken daha titiz dnvranmaJıydı ıl 

balland1ra sena ettiği kadar güz~l b~ 
1 

işlediğini corUrsünüz. llatırlarsınız ki, J\k :tın ncşrıyatı: lk nın cidden kıymctll oyunculnrı, son günlerde 1 * ~ ~ 
kız değil. Fakat, o kadar em alsız b·r smıth kaldırımda yürümüştür. Blnaena- "' ~B.3;): Ç~u~ Tlyat.ro u: Serçec Urnacının saplandıkları fazla kombinezon yapmak gibi EsC'rin heyeti umumiycsl hnkJrıD şJ' ~ 
ca7.ibesi var ki ... Keskin göz1eri, her er- leyh ayakları ıslanmıştır. Bakkal dukka- ""•.ınde. 19· Nihal ve arkadaşları tarafından frna b'r Meti terkederlerse, bu takımın he- söyllyct>ilirim: Kusurlu tarafları oırıı11 ıı'' keğin Ka:bini titretecek kadar sehhar, 1 umdu ise, çamur olmasın diye yere ince T~rk mu ikisi ve halk ~~rkılar~5 19 3o: S~or rrı.en h~r fırsatta galib gelmesinde pek buyuk raber çok guzel tarafları da buh~; o~11 
ve müessfr .. Şu anda, kalbleri, kim bi- talnş tozu dökülmüştür. Dolayıslle Smlth muc;:ıhabelerl: E~cf ş~ · 19 k: dBo~sa ı:- bir rol oynamış olacaklardır. Avrupa takını- dPbi eser .. fakat tiyatro eseri de ıfd' 

ıslak ayaklarile buraya girince, ayakka- LerJerl. 20: _Cemal Kaı ve ar a aş arı - la:ında bile iç sık.an kısa p:ıs ve k.nle lçlerhıe r:ıkat oynanmaz. ~ ~ 
lir nasıl ümidlerle çarpan şu zavallı de- bı1arına bu tozlardan tabiat.He yapışmış- rııfında.n Türk muslk.isl ve halk .şarkıları. 20. kadar l':omb!nezon ve gene pas şeklindeki Eğ"r temsilde muvnffııldyet var~o!'( JP 
likanlılara hak vermemek mümkün de-1 tır. İşte ayakkabılarını sıımeği unutan f 30 :Hava rap.o~. 2~~~:5 Ö:ıer Rı~ tarafın- Mac~r tarzı bize seyrlçin çok zevkli, oyuncu- nu Muhsin Ertuğrulun §ahsınııd n ıı 
gil... 1 hırsız. böylece eve gelmlı, bu talaş tozu- d .. n ıı.rabcn sa~"~· Tu: k me~kl ~n ve h~; ınrımız tein' de o nl~bette uygun geUyors:ı da. Söz sôyliyen o tek ldşl Muhsin c ıctcV 

D 11 · d' dah k ff çalı nu evine taşımıştır. Oda ında izleri var- kndasları t.tua n an r mus s ve a futbcl1a neticenin esa.s olduğunu dfişünecek olsaydı, ademi muva.Hakiyet muhil ri ıı ~ 
avu ar, şım ı a uvve ı -1 dır. Bunu gören mufettış, Smith'ln ayak- ıı:ırkı!arı. <sant ayan). 21.15: Tah in ve ar- ol.ırs"k 15in pek ho a gitmediğini derhal kB-ı Muh!"inden gayri nktörlerln roııe 

yorJu. Yarış memuru, bu gürültü ara- kabılarını muayene etmiş ve daha hftlfı kndn"ları tarafından Tür~ ~uslklsl ve hnlk bul etı::ıemlz lii.zımdır. hemı-ıı s:ıhnede oturmak yahud dil 
Slnda' ... "esın· ı· duyurabilıne'k için gırtla- ş.Lrkıla,-.ı. 21.50: Bedriye Tilzun, Şan: Orkcs-ı duru Mu'"'-'"' dlnlemekt.en ibaretti·.~ ısl!\k olduklarını, üstelik uzerlerinde ta- , b h tal kL kurt ımuş P ~u .ı,I?/ 
gwını parralarcasına bağırıyordu: ha retaka.tHe. 22 20: Orkestra. 22.45: Ajans Galatasar:ıyı u s ı an u isnıet :ı.•zll 

:r 1 Jıı.ş kmnblan bulundum.mu görmüş. ta- habe!"1eri. 23: Pliikla sololıır, opera ve operet g~rdülYumuz gün onların çok taUı futbol oy- ___ •.•. ·~- ·~· . _. ~ 
- Dikkat.. dikkat .. yarış başlıyor... b:ınc:ıyı da buluncıı. hmıw tevk:tf etmiş- p:ırç:ıları . 23.20 Son haberler ve ertesi gu- uam!lkt.n olduklarım daha buyuk zevkle sey- ,--

İşte, sevgili hakanımız mendilini çıkar- tı. Başka koldan yurüyen zabıta, k.nybo- nün programı. rctmeJ.ı: mümkün olacaktır. 1 _ k 
ıik lan otomobilde de Smlth'in parmak iz- 1 Bır Do torun clı. Saılamıya hazırlanıyor ... De · an- AN J? A R A Ankara tak•mlarına gelince; pek alışık o - bf . ıerını tesbit etmişti. Zira Smith arnbayı i~ bi k eJ11 

lıhır!. Atlılar!. Dikkat... işte.. mendil dukhrı çimen sahada her lııılde ze ço 1 G ıir n 1 u·· Pcl'Ş"':/ 
ik. .. terk .. derken eldiven g1ymeğl unutmuş- 24 - Şubııt - ısı:s - Perşembe d ha ırnzcı bir oyun göstermiş olacaklardır. llıC ----=:-;(*ı. 

sallanıyor ... Bir .. · ·ı .. uç... tu. IJ3u suretle kapıda parmak izleri kal- Öf;lc neşriyatı: Gerel; Muha.flzgücunim, gerekse Harb!ycnin .otlarından I 
Dilşad ·nğanın bindiği kır at, bir ok mıl!t' 12 30: Muhtelif plflk nc~riyatı. 12 50: Plıik: en t"lth oyunlarını Galatasaroyl.a yapı.nı.ş 0 - _ l iti 

gıbi fırladı. Binlerce halkın ağzından ı ·- -~- Türk mu ıkıs! ve halk şarkıları. 13.15: Dahi- L'\cakJa, na hiç şübhe yoktur. K irpilllerin hasl8 1:1 
fırhyan takdır feryadı, coşkun bir al- --, li ve h:1ıicl haberler. Ömer Besim 

kış tufanına karışarak yeri gö~ü sars· r 1 Akşam neşriyatı: 1 \1 Ve dökülmesi tı's~ 
tı. .. Bütün atlılar da boşanmışlardı. 1 Nöbetcl 18.30. Karışık plak neşriyatı. 19: Türk mu- BeşH<laşm zwirde bırakhgı Birçok okuyuculanmıuian btl ıııe~~ 

Hatay B::ıhadır, bir kahkaha attı. Ya- E eler slkisi ve halk ş:ırkıları (l\lakbu1e Çakar ve intıba hakkında tafsilat t.nlebl.nl ha~ jj1 el~,. 
mrıdak: Kaşgarlıya eğilerek: CZ8R a•·k~da'll:ı.rı) 19.30: Saat nyarı ve arnbca neş- lar aldık, ve alıyoruz. Kirpitlel' 1ttıı',. 

hs . . . ? Bu gece nöbeh~i olan eczaneler şunlat'- rlyut. 19.45: Türk mu!lk1si ve hıılk §arkıları İzmir. (Hususi muhabirimizden} - .İzmir I mesl ve kirpiklerin dlblerinde ,cıı_A 
- Ba e gırer mısın··· dır: (Nezihe ve arkadaşları). 20.15: Havacılık: Ş. tatınıl:ı.nndan altı puvan laıza.narn.k lstan- rln basıl oluşu ve goz1erde ıırP ,.sı r.'ıİ'. 
Diyt' bağırdı.·· Kaşgarlının gözleri İstanbul dhetindckiler: Hazım Ergökmen. 20 30: Plakla dans musiki- bnla donen Beşikta.ş takımı, gbsterdlğl oyun-1 nllen küçilk çıbanın sık sık çıltrtln ~·d 

paıbch: 1 Ak arayda: (Şeren. Alemdarda: tAbdül- ı;I. 21: Ajans haberleri. 21.15: Stüdyo salon la ne İ7.mlrllleri, ne de kendilerini tatmin et- .ol birbirine merbut aynı arızıını 11vıY I~ h 1 kndlı ). Beyazıdda: (Cemll>. Snmatyada: orke'!trnsı. 21.55: Yarınki program ve İstik- miş defülcrdir. Yapılan her iki maç gayri sldlr· Yanı klrpiklerln cliblerl " - rny, ay... . · ıl"' 
O k . t t k? ('fcofilosı. Eminonünde: C:Mehmed Kiı- mı;isaM blr havada, top kontrolüne meydan demektir ııtl' 

- ı.ıu, ım u aca •. .. • F d <H --· -·--~ - . ıt d .. t-
1 

edeı1 k zımL Eyubde: ,Hilmıe~ı. ener e: u- verm\yen şlddetll nızgıır a ın a cerey .. n e Goz keno.rlarını tezy n tII 
- Hiç kimse tulamıyaca · sameddınl Şehremininde: (Hamdlı. Şeh- 111111 lll tum Şehir Tiyatrosu m!.şUr. kaşıarl:t beraber gözun şidde r'fı#' 
- Hayır .. birisi tutacak. za<.leb:ı.şında: (Unlvcrslteı. Karagumruk- 1 ıl Druıu kı ııı.ıd ı: İlk mııcta Beşiktaşla oynıyan Alsancak ta- hrşı muhnfnzası için tabiat ta ııııı 
-- Kim'!. te . ıFuad>. Küçfikpazarda: (Hikmet Ce- 1 01111 '1UJ'J hu H

0 
ş ı n s ım 2J. JO dn krmı mukemmel bir oyun çıka.rmasınn, Be- yapılmıştır, ve cldden ıuzuznlU .. t4' 

- Ben ... Eğer tutamazsam, altımda- mlJJ. Dakırköyunde: CHil:Ul. •. ( 
1
1 

I l:J f R A D A M şil::t.aş kalesini t.ehdld etmesine mgmen gol dır. . oıııııll" .. ,.i 
• · bo t scn·n Beyoğlu cıhetlndekiler: ' f ,..ı'-aracak bir kabiliyet gost.eremcmi.ştir. Bu- Bazı kan ziıfıyeUne muptelh e# ...s Kı z o. ... ı · · · ·ı m l R T y " znylf nahif bünyeli olanıard1151 .. ~~ . k t b 1 is:Jklil. caddesinde: (KanzukL Galatn- 1 ı ' '"i j y A A M AK mm pek tabıi bir neticesi olaı ... k da Beşik- k p ,, Kaşgarlı cevab vermıye va ı un- dn dsmct). Tnksimde: (Nizamoddlll). n il ta!lılıı!' lkinct devrenin son dnkikalannda üç klrplklerln hasta olduğu ve sı or· \"e~~ 
madı. .. Hatay Bahadır, korkunç bir ses-ı Kurtulu!'ôta: (Necdet). Ycnlşehirde: (Pa- mmm ' Dr ıın .3 prırde gol çıknrmı§lardır. cıkl:ınn çıktığı müşahede oıu~cıııi 1 

le: runakylln l Bostan başında: (İttlhad). serlya göz doktorları kan "e "ederi r ' 
V b t 1. R ) Komedi kıs tıırıdn bu alrşam Beşiktaş - Üçok maçı her iki takım için de "''Ztlf ki nrpacıkln.rdan teşhlS dl,,.ıt ,,r "yan oz a Beş!Jı::taşta~ <A ı ızn . .,... ....ı.. ır !'lr 

- " ' ·.. saat 2o,(JU dn nyni şa-rtlar altında, fakat zevk vermeden 1 hnlde gözlerinde ve kirpiklc;.• .. ıa ıııı Ş' 
Diye ba[;,rdı. Topuklannı şiddetle a- l~ğnzi~i. Kadıköy ve Adnlarda'ldler: devam f>t..'lllştir. zaman zaman &Uzel hücum- de hastalık olan kimseler evv1eetıııde ;-tll.ı :kamrna bastl. Oradakileri hayretler U kııdarda: <İskeleb:ı'Jl). Sarıyerde: <A- S Ö Z ÜN K J SA S J la: yapnn iki takun nlsbi bir hakimiyet bile lermi takviye etmek mecbur '1

1
,,r ııJıtlıı' 

içifüie bırakan bir çalımla ortaya atıl-ı snfl. Kadıkoyünde: (Büyük - Uçlerı. Ba- tesis edemeden, sistemden ve kuvvetten zi- ler. İyi yemeli, kuvveUI gıdıı,;ftl ıı 4f 
dı ytıkadad-ı: (Şinasi Rıza>. Heybelide: Knmedi 4 perde y:tde rüzgfmn esiri olarak sağdan sola koş- iyi ve muntazam saatlerde U}iltl \-e 

mnlk· I:;.. Ul. SAOj TEı< muşlar, çok çalışmışlardır. İlk devrede Be-ı hn"-sa uykusuz kalmamalı. to oeetf 
Herkes onu, atlıların peşine takılacak .... - ırtaşı:ı çıkardığı bir gole Uçok ikinci dev- ınanlı yerlerde bulunmaınnll·1uıııi~ sandı. Fakat genç noyan, böy.e yapma-ı - - H L O p T 1 'l •YA f ı{ J > U rede muknbele etmiştir. Fnkat bunun aka- uzun saatler elektrik ztyası ; rııtcllı: ~ 

clı E\•\ ela. atını Kamer Hanın çadırına 1 Pazartesi binde Hakkı Bcşiktaşın ikinci golünu. oyıH ıunmamalıdır. Eğer ç:ııışınn ıcııt1'tll 
1 doğru sürerek hükümdarın öni.ıne on ı 2;) Şub ıt Cumn nk- ( l{adıköy - Sllreyya) nun l'.1 rkıncı dakikasında da üçüncü golü çı- yf'W rnrsa erken yatıp erkeoğa ıo)11lrl 

::ıdnr: k::ılasıya kadar yaklaştı. Bir elini şıuııı 21 de 26 Şubat Salı : (Bakırköy) kurml'ltır. snbahlan erkenden çnlıştnllvzli ı.ecV~ 
ı · Cumnrtesı l:,O ıdOz O Beı:ıJl:tnş - Uçok maçında muesslf bir ha- hı.zıındır Bundı:ı.n sonra nıe ıe 1 

.:·ukan kaldırarak Kamer Han'ı se am- ŞöhzııdcbJşı 'furnn Çarşamba: ( sküdar) dto;;e olmuştur. Oyunun ilk anlarında. Uçok lir. Mev;.li tcdnvl için tabii ~~ıcun 6 ı 
lad!. Sr,nra. çevik bir manevra ile dö- sinenrnlnrı lda: takımının kıymetll orta munvlni Adil, kalesi dır. onu buruda yazmak ın ollır 1 'J ıyııtrosuıırl ı 2d Ş:.ı- j d ıer 
-:lerek, cirıd gibi ıleıi atıldı. bııt Pazıırıesı Be· S E F L L E R o.'\ür.d~ dolaşan topa kafayla çıktıği sırada dir. Manmafih arzu e en ıııeSI 

SE>yitcilerin birrok'arı, yerlerinde tc-- ııusnünün bir tekmesile gozlcrlnden ve yiı- plklerln ımvveUenmesl. buVU fil' r 
~ şiktaş Suat pıırk Yazan : Viktur Hflgo. h ıas oımnsı ıçın roıt: 

pıniyorl<tr. yumruklarını sallıyorlar: z ·nden ağır surette yaralanmış ve oyun ho.- pe;,_cılnklleıı•·r,drnençetelaeri derhal göndt . ~%J 
k d 1 Murt Sıtlı P .. ııg,ıltı rlci kalmıştır. Bu lt.ıbarla Uçok on kişl ile Be- ..,, ,-.. " 

- Gt:ı;, al ın .. geç .. · Kurtu.ıu~ lıyutro- Dis tabibi ' .. t Ek ı B ıkt •·1 """"' 

S .. .. . ' 'jll:taş maçını oynamış ır. ser ya eş aş (•) Bu notlıın kesip ,...:ıı.yoıı f' r J 
- :.ır .. sur .. sur... sun da il EM AL w. N V!:.J ma,.ıannda yaraıannn izmır oyuncuıarı bu k ı~kS 6'JY 

" y bir albume yapıştırıp o uıır bit - IT il, gayret... suretle daha bir yaralı vermiştir. Sıkıntı zamanınızda bu n. o 
B ? Çeııberı.taş Gnzel ap:.ırt. No 2 · it b rı - ..ı ne uçuş... Beş!ktao Jzmirde sert iki oyun çı armış, u gibi imdadınıza yetişebı ı.r. 

- YC'l misin, be mübarek?.. Bnynk operet Telefon : 22416 sert oyunlle seyirciler üzerinde müsbet bir 
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Venüs 
Kremi 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

SON POSTA 

Venüs 
Ruju 

Venüs 
Sürmesi 

Sayfa 1.5 

VenOs 
Kolonyası 

d 'rerkibindeki hususi mad- Her cildin rengine göra Son moda ve gayet cazib .Asla yayılmaz ve gözlere Çam ve limon çiçeği ko -
~i hayeıtiye dolayısile cildi 24 saat havalandırılmış çeşidleri mevcuddur. Yüze :renklerile kullananları hay - zarar vermez. Venüs sürme- lonyaları hususi bir tiptir. 
y sl~r, . taravetini arttın~. fevkalade ince ve hafif Ve - rete düşürür. Dudaklarda 24 O kadar ki; en büyük zevk 
krenı. bır ten yaratır. Venüs nüs pudrasile tuvalet gören sürüldüğünde cilçle fev.kala - saat sabit kalır. Şık ve kibar sile tuvalet gören kirpikler ehlini ve müşkülpesend ol -
b· ernı asri kadın güzelliğinin bir cild dünyanın en tara - de tabii bir renk verir; teni familyaların kullandıkları büyür ve güzelleşerek kalb • makla tanınmış kimseleri 

~~--·~~----~-----v_e_t_li_g_u_ .. z_e_l_lig_1ı_·n_i_i_fa_d_e __ ed_e_r_. _____ bo __ 1Jl_1_a_~_·_g_ü_z_e_ıı_eş_t_ir_j_r. __________ J_'e_g_an_e __ r_u_jd_u_r_. _______________ 1er __ e_o_k __ g_ib_ı_· _sa_p_ı_an __ ır_. __________ b_il_e_h_a_y_re __ tt_e __ b_rr_a_k_ır_. ______ __ 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
19·Şubat·1938 Vaziyeti 

, ........................ ;·~~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS T ARİllİ : 1863 

6erma1eaı : ıa.eoo,eot lnıuıı Ura.u 

~SA. 
AK Ti F 

Altın.· ·Sarı· k ı '----- iogram 19.702.50-1 

:b.ı\NKN OT • • • • • • • • 
lJp AKLIK • • • • • • • • • • 

~İldelri Muhabiri«. : 
~ k Lirası • • . • • • • • • • 

"•içteki Muha.bir.ler. : 
Altın: Safi kilogram 6.482.909 

~hrıa tahvili kabil Serbest ~övizler . 
fer dövizler ve Borçlu kliriııg baki

)'eleri . . . . . . . . . . . . 
il~. Tahvilleri: 

~l'tlhte edi. evrakı nakdiye karşılı~. 
f;~~unun 6 ve 8 inci nıaddeleıinf" tev
~n hazine tarafından vaki tediyat . 

s 
•llec:l Qf Cüzdanı : 

1 

27.713.148.17 
23.939 767,-

1.145.175,30 -
L_668.653,60 

9.118.729,56 
14.908,47 

28.087.332.17 

1 
158.748.563,-

14.372.277,--
2. 700.000.

:-n. ıoo.681.40 
li.A.ztNE BONOLARI • , • • , • 
'11CJ\.R1 SENEDAT • • , • • , • 1 

tala-. v. T ahvilô.t Ciiztlanr : -------l 
lı CDeruhde edilen evrakı nakdi

- (yenin karşılığı Esham ve Tah· 
~ (vilat (itibari kıymetle) . 

- Serbest esham ''e tahvilat • • 

"4uQffelor: 
Alt.- 0 .. . - . 'r l.l.(J. ve ovız uzerıne 

lh\ı'illt üzerine • • • 

liicaed-•-"""'el ~il • • • ,. • • • • 
• • • • • • • • • 

1 
38.635.516.02 

5.189.983,61 

1 
57.370.22 

_!_584.857,25 

YekUa 

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

Lira 

52. 798.090,47 

668.653,60 

37.220.970,20 

144.376.286,-

39.806.681,40 

43.825.499,63 

8.642.227,47 
4.500.000.-

15.157 .937 ,45 

346.996.346.22 

P A Si F --=-
Lira ' 

Sermcıye • • • 
ihtiyat A~çeri 

• • • • • • 
• • • • • 

15.000.000,-

Adi ve fevkalade 
Hususi 

. . . • • • • . 1 2.105.172,40 
• • • • • __ 4_.s_1_6._00_7_.7_o_-ıı 6 ~2.l HIO ltl 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsily3, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
fran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla"ya, P..omanya, 
Suriye ve Ylillanistmda FiJyalJeri 

1 vardır. 

T edavülJelt: Bonlınotlm : -
Denıhde edilen evrakı nakdiye • • . 1 
Xanunun 6 ve 8 ıncı maddelerine tt'v
fikan hazine tarafından vak1 tediyat . 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

Deru hde edi. evrakı n.akd1ye bakiy'!si. 
Karsı lığ'ı tamamen altın olar1k tl~ve
ten tedavüJe vazedilen 
Reeskont mukabili illveten ted. vızd 

Türk L;roar Mevduı:ıtı: 
Dövi% T aahhiidatı: 

19.000.000,-
13.000.000.-

14.434.24 

176.376.286,-
12.186. 794,63 

. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Altına tahvili kabil dövizler . • • • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı kli~ng ba· 
kiyeleri , • • • • • • • • , 30.988.569,44 

---·-.;....--~ 
31.003.003,68 

105.809.081,81 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtıya.t akçesi Liret 145,769,054,58 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

Muhtelil ı 

Yekun 346.996.346.22 
- -- --

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
go.ristan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
~Iı'ıttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantm, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Gal:ıta Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas lTelef: 44841 12 3/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

~~ isı.anbulda: Ala!emçiyan hanında 
,__ Telef. 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun-
ıi da: istiklal caddesi Telef, 41046 -İZMİRDE ŞUBE 

lıkonto haddi o/c Sl Altın inerine a'Vanı o/0 41 

j l...__E_m_ı_ik __ v_•_E_y_t_a_m_B_•_n_k_•_•_,_ı_ıa_n_ı_•_.r_ı _ _.I 
Bankanın hesap No. Yeri Nev'i İcra Dos. N o. 

İkraz: B. 10 Tophane Çukurcuma Üç dükkan ve bir 
mahallesinde Ağaha- apartıman 934/2255 
mamı caddesinde Çer-
kez çıkmnzı sokağın-

da eski 29, 31, 33, 4 ye-
ni 35, 33, 33/1-37, 3'1/1 
No. lı. 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü icra dairesince yukarıda numa
rası yazılı dosya ile 25.2.938 tarihine rııü sadif Cuma günü açık arttırma ile .sad
lacak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse banka bu gayrimenkule 
mevzuatı dahilinde kendilerine para ikr o.z edebilir. 

Banka Hesap No. Yeri 

B. 21 Küçükmustafapaşa Gül cami 
mahallesi Eski Cami, Yeni 
Hisaraltı sokak eski 9, ) eni 
14 No. lı. 

Nev'i İcra dosya No. 

Hane 34/242ô 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul D3rclüncü İcra Dairesince yukarıda numara
sı yazılı dosya ile 4.3.938 •ari"ıine miis .. dif Cuma günü açık arttırma ile satıla
cak olan gayrimenkulü ala!1lar arzu edHlerse Banka bu gayrimenkul lizerine 
mevzuatımız dahilinde para ikraz edeb!lir. 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Sıvas Vılayeti dahilinde Sıvas • Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve Kclkıt 

umağı üzerindeki Yukarı kale ve Aşağı kale köp;ülerinın betonarme olarak 
inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Bu iki köprünün yeni ke
şif bedelı 85500 liradır. 

2 - Eksıltme 10/3/938 tarihine mu.:.ad,f Perşembe günü saat 16 da Nafıa Ve
kf:letinde Şose ve Köprü!er Reisliği EksiHıne Komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mu tcf c>rri diğer e\Tak 428 kuruş muk:ıbiw 
linde Şose ve Köprüler Reisliğmden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 5525 liralık muvakkat teminat vermelf•ıı 
ve bu gibi işleri yapabileceklerine da1r Vekaletimizden alınmış miiteahhMlik 
\'eskasiylc Ticaret Odasına kavıdlı olduk Jarına daire te:;;cıli hüviyf't ''arakası ib
raz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikmcı mad::ledc yazılı vakitten bir saat evve-
line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazıd!:-. 

Pöstada olac&k gt:cikmeler kabul edilmez. 440 948» ...... _J ... __________________________ .............. ._~~__j_~~~-=--



16 S:ıyfa 
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SON POSTA 

Y ağiı ve yağsız acı badem, yağsız 
kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

L Rı 
Çilleri ve sivilceleri 
ve lekeleri kat'iggen 

izale eder. 
ihtiyarları gençleştiri 
gençl~ri güzelleştirir 
Hasa·n· ·;sm;ne ve markasına dikkat. 

Şubat 2' 
=================-

Soğuk algınlıkları her 
türlü hastalıklara yol 

açabi!ir. Fakat bir kaŞe 

..... 

Qeyhude ıztırap çekmeyiniz L. DOYÇE ORIENT BANK 

Muhtemel rahatsızlıkların ~~ 
önlediği gibi nezle, grip, broıışıti _.... 
kısa bir zamanda izale eder. aarar
sür'atle düşürür. • 

Gr!pin, ağrıların amansız düşıP'~ 
dır. Diş, baş, sinir, adale, roma • 
mafs."\l evcaında kat'iyetle tesir ~ 
rir ve günde üç taneye kadar eınoi1 
alımı bilir. 

SEFALiN 
varken ıztırap çekmek günahtır. 

BAŞ-DiŞ 
NEZLE-GRiP 

vı üşütmekten husule gelen 

Bütün ağrı ve 
SANCILARI 
derhal geçirir. 

Taklidlerinden sakınınız ve eczanelerden ısrarla 
1 - 12 lik ambalajlarını arayınız. · 

ŞURUBU 

En muannit öksürüklerle 

bronfit, utm, ve boğmaca 
öksürüğünün kat'i ilicı

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici temi 

pyanı dikkattir. 

8UtUn ecz•nelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanui 

Beyoğlc, İstanbul 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekae iya bulunduklan yeri terl' etmek arzusuııda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saç1arın1zı f taate Alıstırınız 
• 

Bunun en iyi çaresi 

PER V BRİYANTİNİ 
._ _______ ~ kullanmaktır. 

Gargarahır, ekseri insan· 
lım sıkar. Bazan da '1 ok-
sik ill\çları yutmak tehlike
si ntrdır. Buna karşı en 
emin çare P .AST1L MİUAT 
şekerini kullıtnınak nr. 
Tesiri karitlir. Boıtuı aıt
rıhmıı ge~·irır. Nezle ve ı 
grip !<•ır~ı !r••var. 

PASTiL 
/f\i DAT 

CELAL ERGUN 
Tıbbi müstahuuat laboratuvarı 

ilan Tarif em iz 
--il-

Birinci sahile 400 lruraı 
ikinci u.lı:le 256 >> 

Vçüncü ı.ahi.le 200 » 
Dördüncü aalıile 100 » 
l, .alıi!eler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında fazla• 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn b . .r tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticaıi ilanlarına aıd 

işler i~ln şu ndrE>se müracaat edil. 
nıeiidir: 

iıancılık Kollektif Şlrke&I, 
Kııhramanzade ilan 

Ankara caddesi 

OLLERI 
SiVllCELERi 

GiDERiR 

CELAL ERGUN 
Tılılıi ıııthtulız ırhır li\IJornluvarı -

Son Posta Matbaası -----
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAlIİBLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. J:ICTem UŞAK.UGlL 

Drndner Bank Şubal 
Merkezi: Berlin 

Tlirlıiyeılelıi ıaheleriı 

Galata - l.tanbuJ - fzmtr 
Deposu: 1.t. Tütün Cfümrüp 

icabında günde 3 kaşe aıınabilit• 

İsi:n ve markaya dikkat. Ve 'fll * Her tiUlii IHua..lıa iti * 

Kıılağınız 

.. 

~N MUO • 

\STiRAPTA 
cı,oNRA · · · 

TAM Nt 
"9E S\HH 
~AVUŞM 

yerdE' ısrarla Gripin isteyiniz. 

NEVROZiN 
- - . 

kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve grlpi geçirir. Harareti stır'atle doşorOr. 

Bıış, diş, sinir, mafsal, adalo ağrıları ancak NEVROZIN almak 
suretile çarçabuk deredilebllir. 

Ka 'i Tesir --
• l cabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınıı-

Şi A kaşe 
Grip, nezle, baş ve diş ağrıları, ateşlerİt 

Romatizma ve müzmin ağrılara 
karşı kuvvetli bir i!açhr. 

Şifa aynağıdır. -- - ______ ....,. ______ ___..,,, 
,, DİŞ T ABIBi ~-1111ııı. ı 

Ü (; 
, • Doktor 

RA TiP T RKO LI /brahim zati iJget 
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sonra saat 14 den 20 ye kada ; Ô"leden sonra hastalarını ıuabll' 
hastaları kabul eder. ı " 
~--------· ı' eder. ~lllfl!ll!!.: 


